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TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRUNG ƯƠNG

1/ Đẩy mạnh hơn nữa việc phân
cấp, phân quyền trong quản lý nhà
nước
Chiều 4/11, tại Trụ sở Chính
phủ, Phó Thủ tướng Thường trực
Chính phủ Phạm Bình Minh đã chủ
trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc với
chủ đề “Đẩy mạnh phân cấp, phân
quyền trong quản lý nhà nước” nhằm
triển khai thực hiện chủ trương đẩy
mạnh phân cấp, phân quyền trong
quản lý nhà nước theo yêu cầu của
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Tham dự hội nghị tại điểm cầu
Trung ương có Phó Thủ tướng Chính
phủ Lê Văn Thành; Bộ trưởng, Chủ
nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần

Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm
Thị Thanh Trà; lãnh đạo Ủy ban
Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy
ban pháp luật của Quốc hội và bộ, cơ
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ.
Tại các điểm cầu ở 63 địa phương
có sự tham gia của chủ tịch HĐND,
chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương và đại diện
lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan liên
quan.
Phát biểu khai mạc hội nghị,
Phó Thủ tướng Thường trực Chính
phủ Phạm Bình Minh nêu rõ: Ngay
từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ đã coi
việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền
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trong quản lý nhà nước là một quan
điểm lớn trong chỉ đạo, điều hành
nhằm hướng tới phân định rõ thẩm
quyền, trách nhiệm của Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, thủ
trưởng cơ quan ngang bộ và các cấp
chính quyền địa phương trong quản
lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và
theo lãnh thổ.
Phân cấp, phân quyền đã và đang
được điều chỉnh theo yêu cầu cải cách
hành chính, phát huy tính chủ động
sáng tạo, khai thác tiềm năng, lợi thế
của các địa phương; tạo thuận lợi cho
người dân, doanh nghiệp; tăng cường
tính công khai, minh bạch trong chỉ
đạo, điều hành của từng cấp, từng
ngành trong tổ chức thực hiện; thúc
đẩy việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ
máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực,
hiệu quả.
Tuy nhiên, thời gian qua, nhất là
qua thực tiễn công tác phòng, chống
dịch COVID-19, việc phân cấp, phân
quyền trong quản lý nhà nước đã bộc
lộ những tồn tại, bất cập, hạn chế, như
còn “cào bằng” giữa các địa phương;
chưa hợp lý, phù hợp trong một số
ngành, lĩnh vực; chưa mạnh mẽ, thiếu
đồng bộ về nguồn lực và điều kiện bảo
đảm thực hiện chưa gắn với cải cách
thủ tục hành chính; thiếu quy hoạch,
tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh
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tế - kỹ thuật ở một số ngành, lĩnh vực;
cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát
quyền lực, chế tài xử lý vi phạm chưa
hoàn thiện, đồng bộ.
Phó Thủ tướng Thường trực đề
nghị các đại biểu tập trung thảo luận
xác định nhiệm vụ, giải pháp đẩy
mạnh phân cấp, phân quyền cho năm
nay, cho nhiệm kỳ Chính phủ 20212026 và trong thời gian tới; qua đó
nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý
nhà nước, phát huy tính chủ động,
sáng tạo, đề cao trách nhiệm của từng
cấp, từng ngành, nhất là người đứng
đầu đi đôi với tăng cường thanh tra,
kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền
lực, góp phần xây dựng nền hành
chính nhà nước dân chủ, chuyên
nghiệp, hiện tại, trong sạch, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ
nhân dân.
Hội nghị tập trung thảo luận, trao
đổi thẳng thắn để làm rõ những việc
làm được, chưa làm được; những khó
khăn, vướng mắc, hạn chế và yếu kém
trong công tác phân cấp, phân quyền
thời gian qua cả về mặt các quy định
pháp luật và thực tiễn triển khai; phân
tích rõ nguyên nhân hạn chế, yếu
kém; những thực tiễn tốt và các bài
học kinh nghiệm trong nước và quốc
tế.
Cụ thể, các tham luận của các bộ,
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ngành, địa phương chú trọng làm rõ
tình hình, kết quả và bài học kinh
nghiệm thực hiện phân cấp, phân
quyền trong lĩnh vực đầu tư công,
phát triển liên kết vùng, và cải thiện
môi trường đầu tư kinh doanh; theo
ngành, lĩnh vực; hoạt động giám sát
của các cơ quan quyền lực nhà nước ở
địa phương trong điều kiện đẩy mạnh
phân cấp, phân quyền; phân cấp, phân
quyền trong lĩnh vực đất đai; kiểm
soát quyền lực trong công tác cán bộ;
công tác xây dựng và tổ chức thực
thi pháp luật; giám sát và nâng cao
hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát
của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa
phương...
Hội nghị cũng đề xuất các nội
dung, định hướng và nhiệm vụ, giải
pháp cụ thể để đẩy mạnh công tác phân
cấp, phân quyền một cách thiết thực,
hiệu quả; thực hiện tốt các mục tiêu,
chỉ tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần của
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và
Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính
phủ về Chương trình hành động của
Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại
hội XIII của Đảng.
Các ý kiến phát biểu đều nhấn
mạnh việc phân cấp, phân quyền cần
phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn,
thẩm quyền, trách nhiệm của từng
cấp, từng ngành; có tính đến điều
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kiện đảm bảo thực hiện; tăng cường
công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát
việc thực hiện quyền lực nhà nước
chặt chẽ... góp phần xây dựng nền
hành chính nhà nước dân chủ, chuyên
nghiệp, hiện đại, trong sạch, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ
nhân dân.

Các ý kiến phát biểu đều nhấn mạnh việc phân cấp,
phân quyền cần phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn,
thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành;
có tính đến điều kiện đảm bảo thực hiện. Ảnh: VGP/
Hải Minh

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu
tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm
Bình Minh đánh giá, thời gian qua
việc phân cấp, phân quyền được đẩy
mạnh triển khai trên quy mô rộng giữa
các cấp, các ngành, lĩnh vực, nhất là
giữa Chính phủ và các bộ, ngành, giữa
Trung ương và địa phương.
Việc phân cấp, phân quyền được
thực hiện gắn liền với quá trình hoàn
thiện thể chế, cải cách hành chính,
xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ
số, qua đó góp phần kiện toàn bộ máy
bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả,
trong đó Chính phủ, các bộ, ngành tập
trung thực hiện chức năng quản lý vĩ
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mô, xây dựng chiến lược, quy hoạch,
cơ chế, chính sách, nâng cao năng lực
điều hành và tổ chức thực hiện.
Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng
Thường trực nhấn mạnh, tiếp tục rà
soát để sửa đổi, bổ sung theo thẩm
quyền, hoặc đề xuất sửa đổi bổ sung
hệ thống thể chế để tạo điều kiện cho
việc thực hiện tốt hơn việc phân cấp,
phân quyền.
Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành
chính và nâng cao trách nhiệm của
các cấp, các ngành. Chính quyền địa
phương tập trung nâng cao năng lực
thực thi chính sách pháp luật, tổ chức
bộ máy, bố trí nhân lực phù hợp để
giải quyết kịp thời và hiệu quả công
việc, nâng cao trách nhiệm giải trình,
tính minh bạch, công khai đối với
người dân, doanh nghiệp. Phân cấp,
phân quyền cần gắn chặt với đặc thù,
nguồn lực, năng lực của từng lĩnh vực,
địa phương, từ đó có cơ chế, chính
sách phân cấp phân quyền cụ thể, sát
với thực tiễn; quan tâm tăng cường
công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.
Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ
chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa
phương nghiên cứu ý kiến của các cơ
quan liên quan, tiếp tục rà soát, đề
xuất rõ những nội dung nhiệm vụ giải
pháp cần thực hiện trong thời gian tới
để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền
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theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng và Nghị quyết số 50/
NQ-CP của Chính phủ về Chương
trình hành động của Chính phủ thực
hiện Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng, bảo đảm phù hợp với Kết luận
số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của
Bộ Chính trị về Đề án định hướng
Chương trình xây dựng pháp luật
nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
Theo: chinhphu.vn
2/ Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng
thể chế là nhiệm vụ ưu tiên hàng
đầu
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình
Huệ nhấn mạnh quan điểm này với
các cơ quan từ Trung ương đến địa
phương trong phát biểu bế mạc Hội
nghị trực tuyến toàn quốc triển khai
Kết luận của Bộ Chính trị về định
hướng Chương trình xây dựng pháp
luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV tổ
chức sáng 3/11.
Phối hợp chặt chẽ bảo đảm tiến
độ, chất lượng xây dựng pháp luật
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình
Huệ nêu rõ đây là lần đầu tiên, Bộ
Chính trị có kết luận cho định hướng
xây dựng pháp luật cho cả một nhiệm
kỳ, là định hướng hết sức quan trọng
để Quốc hội và các cơ quan chủ động
hơn, vào cuộc từ sớm, từ xa, phối hợp
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chặt chẽ bảo đảm tiến độ, chất lượng
xây dựng pháp luật.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh xây
dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát
triển có vai trò, ý nghĩa hết sức quan
trọng, là một trong ba đột phá chiến
lược để phát triển đất nước bền vững
đã được Đảng ta đề ra từ Đại hội XI
và tiếp tục được xác định là khâu đột
phá trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong
nhiệm kỳ Đại hội XIII và cho cả giai
đoạn 10 năm 2021 - 2030.
Thực hiện sự phân công của Bộ
Chính trị, Đảng đoàn Quốc hội đã tổ
chức nghiên cứu, xây dựng Đề án báo
cáo Bộ Chính trị.
Với 8 nhóm định hướng lớn, 70
định hướng cụ thể, Đề án đã bám sát
chủ trương, đường lối Đại hội XIII
và các văn kiện khác của Đảng, đề
ra 137 nhiệm vụ lập pháp cụ thể cần
thực hiện trong nhiệm kỳ Quốc hội
khóa XV nhằm hoàn thiện đồng bộ,
có chất lượng hệ thống pháp luật, tạo
lập môi trường đầu tư kinh doanh
thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho
mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi
mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử
dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho
phát triển.
Các định hướng và nhiệm vụ lập
pháp trong Đề án đã bao quát toàn
diện các lĩnh vực đời sống kinh tế -
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xã hội của đất nước, đồng thời, quán
triệt và thực hiện nghiêm túc ý kiến
chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng trong bài phát biểu quan trọng
tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất,
Quốc hội khóa XV, là “ưu tiên xây
dựng mới, sửa đổi, bổ sung các đạo
luật ở các lĩnh vực trọng điểm có ý
nghĩa then chốt, có tính khả thi cao,
tạo sự bứt phá về phát triển kinh tế xã hội”, tập trung tháo gỡ các điểm
nghẽn, nút thắt về thể chế, khắc phục
tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo, cản
trở sự phát triển trong các lĩnh vực,
kịp thời ứng phó hiệu quả với đại dịch
COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế
mạc Hội nghị. Ảnh: VGP

Lưu ý 4 nhiệm vụ trọng tâm
Để bảo đảm thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội XIII, Kết luận
số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và
định hướng Chương trình xây dựng
pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa
XV, trong quá trình triển khai thực
hiện các nhiệm vụ được giao, Chủ
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tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo các
cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính
trị, các cấp, các ngành từ Trung ương
đến địa phương, các đại biểu Quốc
hội cần quan tâm lưu ý một số nhiệm
vụ trọng tâm.
Thứ nhất, chú trọng nâng cao nhận
thức về vai trò, ý nghĩa và tầm quan
trọng của công tác xây dựng pháp luật,
hoàn thiện thể chế, không ngừng nâng
cao chất lượng, hiệu quả công tác lập
pháp. Trong xây dựng pháp luật, cần
phải ưu tiên cao nhất cho chất lượng,
kiên quyết không chạy theo số lượng,
cố gắng khắc phục cơ bản những tồn
tại, bất cập đã được các cơ quan nhận
diện và chỉ ra trong quá trình tổng kết,
xây dựng Đề án.
Thứ hai, không ngừng đổi mới,
tìm tòi, cải tiến quy trình, thủ tục để
nâng cao hiệu quả công tác xây dựng,
ban hành pháp luật; tăng cường sự
phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan,
tổ chức tham gia quy trình lập pháp
để nâng cao chất lượng các dự án luật,
dự thảo nghị quyết trình Quốc hội.
Thứ ba, trong quá trình nghiên
cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung,
xây dựng mới luật, pháp lệnh, nghị
quyết theo yêu cầu của các nhiệm
vụ lập pháp, Chủ tịch Quốc hội nhấn
mạnh việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương,
bảo đảm tuân thủ chặt chẽ quy trình,
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thủ tục luật định, nhất là trong việc
chuẩn bị hồ sơ đề nghị đưa dự án
luật vào chương trình xây dựng pháp
luật, công tác soạn thảo, lấy ý kiến và
tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức,
chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng
chịu sự tác động.
Thứ tư, ngay từ bây giờ, hết sức
quan tâm triển khai nghiên cứu, thực
hiện các nhiệm vụ lập pháp, đặc biệt
là trong năm 2022, có thể coi là năm
bản lề triển khai thực hiện Kết luận
của Bộ Chính trị.
Theo tiến độ xác định trong Đề án
đã được Bộ Chính trị thông qua, có
95/137 nhiệm vụ lập pháp cần phải
hoàn thành việc rà soát, nghiên cứu
trong thời gian từ nay đến hết năm
2022, trong đó có 40 nhiệm vụ phải
hoàn thành trước ngày 30/6/2022, 55
nhiệm vụ phải hoàn thành trước ngày
31/12/2022. Đây là một thách thức
không nhỏ, vì trong thời gian ngắn
(khoảng hơn 1 năm) phải hoàn thành
số lượng nhiệm vụ rà soát, nghiên cứu
rất lớn, chiếm 69% tổng số nhiệm vụ
lập pháp được xác định của cả nhiệm
kỳ Quốc hội khóa XV.
Để hoàn thành khối lượng công
việc rất đồ sộ này, bảo đảm chất lượng,
hiệu quả, đúng tiến độ, các cơ quan,
nhất là người đứng đầu, cần trực tiếp
chỉ đạo và khẩn trương triển khai ngay
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các nhiệm vụ lập pháp được giao.
Hiện nay, Chương trình xây dựng
luật, pháp lệnh năm 2021, 2022 đều
đã được Quốc hội thông qua, nhưng
số lượng các dự án trình Quốc hội còn
khá khiêm tốn, nhất là các dự án “gối
đầu” cho năm tiếp theo. Vì vậy, Chủ
tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan
hữu quan quan tâm chỉ đạo, bảo đảm
hoàn thành công tác rà soát, nghiên
cứu đúng tiến độ, nếu được thì đẩy
nhanh tiến độ hoàn thành để kịp thời
đề xuất bổ sung vào Chương trình xây
dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và cho
việc lập Chương trình năm 2023, đáp
ứng yêu cầu thực tiễn.
Khẩn trương chỉ đạo triển khai
ngay các công việc, nhiệm vụ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình
Huệ nêu rõ đây là nhiệm vụ chính trị
trọng tâm không chỉ của Quốc hội,
các cơ quan của Quốc hội và đại biểu
Quốc hội trong nhiệm kỳ này mà còn
là trách nhiệm, nhiệm vụ quan trọng
cần ưu tiên hàng đầu của tất cả các
cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính
trị từ Trung ương đến địa phương. Do
đó, sau Hội nghị này, các cơ quan, tổ
chức cần khẩn trương chỉ đạo triển
khai ngay các công việc, nhiệm vụ để
thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị
và Đề án.
Cụ thể, Ủy ban Pháp luật tiếp thu

đầy đủ ý kiến của các thành viên Ủy
ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của
các cơ quan, tổ chức tại Hội nghị này,
ý kiến của đồng chí Thường trực Ban
Bí thư hoàn thiện dự thảo Kế hoạch
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển
khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính
trị và Đề án để trình Ủy ban Thường
vụ Quốc hội ban hành sớm, cố gắng
ban hành ngay trong tuần này.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP

Trên cơ sở Kết luận của Bộ Chính
trị, Đề án và Kế hoạch của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội, đề nghị các cơ
quan, tổ chức căn cứ vào chức năng,
nhiệm vụ và phạm vi lĩnh vực phụ
trách, khẩn trương xây dựng kế hoạch
chi tiết của cơ quan, tổ chức mình để
triển khai thực hiện. Trong đó, cần lưu
ý việc thực hiện các giải pháp nhằm
tăng cường năng lực cho các cơ quan,
đơn vị, đội ngũ công chức làm công
tác xây dựng pháp luật, các điều kiện
bảo đảm cho công tác xây dựng pháp
luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo
đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ lập
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pháp được giao. Kế hoạch của các cơ
quan, tổ chức phải được gửi báo cáo
Ủy ban Thường vụ Quốc hội để theo
dõi, giám sát việc thực hiện. Đồng
thời, hằng năm, Đảng đoàn Quốc hội
cũng phải báo cáo Bộ Chính trị về
việc thực hiện Kết luận 19.
Theo tiến độ và các nhiệm vụ lập
pháp được phân công chủ trì thực
hiện, đề nghị các cơ quan khẩn trương
bắt tay ngay vào việc tổ chức rà soát,
nghiên cứu và báo cáo kết quả với Ủy
ban Thường vụ Quốc hội.
Về tiến độ báo cáo đã được nêu
cụ thể trong Kế hoạch của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội. Đối với các
nhiệm vụ lập pháp cần hoàn thành
việc rà soát, nghiên cứu vào ngày
30/6/2022 thì báo cáo kết quả chậm
nhất là ngày 15/7/2022; đối với các
nhiệm vụ lập pháp cần hoàn thành
việc rà soát, nghiên cứu trong năm
2022, 2023, 2024 và 2025 thì báo
cáo kết quả chậm nhất vào ngày 1/3
của năm tiếp theo. Qua rà soát, nghiên cứu, nếu thấy cần thiết phải sửa
đổi, bổ sung hoặc ban hành mới luật,
pháp lệnh, nghị quyết thì kịp thời đề
xuất đưa vào Chương trình xây dựng
luật, pháp lệnh hằng năm và tổ chức
việc soạn thảo trình Quốc hội, Ủy
ban Thường vụ Quốc hội xem xét và
quyết định.

Số 43/2021

Thường trực Hội đồng Dân tộc,
các Ủy ban của Quốc hội được phân
công theo dõi, đôn đốc, giám sát việc
thực hiện các nhiệm vụ lập pháp có
trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các
cơ quan, tổ chức có liên quan trong
quá trình triển khai thực hiện, vừa để
tham gia, phối hợp ngay từ đầu, vừa
để đôn đốc bảo đảm chất lượng, đúng
tiến độ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình
Huệ đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy,
HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc
hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
và các đại biểu Quốc hội chủ động tổ
chức nghiên cứu, quán triệt Kết luận
của Bộ Chính trị và Đề án; phối hợp
rà soát, tổng kết, khảo sát thực tiễn
khi có yêu cầu của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành,
cơ quan, tổ chức ở Trung ương. Đề
nghị các Đoàn đại biểu Quốc hội, các
đại biểu Quốc hội đề cao trách nhiệm
trong việc nghiên cứu, xem xét, cho
ý kiến về các dự án luật, nghị quyết;
chủ động hơn nữa trong công tác lập
pháp thông qua việc thực hiện quyền
sáng kiến lập pháp theo quy định của
Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội
và Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật.
Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt
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Nam và các tổ chức thành viên tiếp
tục nâng cao hơn nữa chất lượng giám
sát và phản biện xã hội đối với công
tác xây dựng pháp luật; phát huy vai
trò, trách nhiệm, tham gia có hiệu quả
vào quy trình lập pháp.
Theo: chinhphu.vn
3/ Bộ Tài chính dẫn đầu khối
các bộ về mức độ chuyển đổi số
Theo Báo cáo kết quả đánh giá
mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp
tỉnh năm 2020 (DTI 2020) vừa được
Bộ Thông tin và Truyền thông công
bố chiều ngày 19/10, Bộ Tài chính
dẫn đầu về mức độ chuyển đổi số
năm 2020 của các bộ cung cấp dịch
vụ công.
Theo Báo cáo vừa được công bố,
DTI 2020 trung bình của các Bộ cung
cấp dịch vụ công là 0,3982 và có 11/18
Bộ có giá trị DTI 2020 trên mức trung
bình. Với giá trị DTI là 0,4944, Bộ
Tài chính xếp vị trí thứ nhất về mức
độ chuyển đổi số của các bộ cung cấp
dịch vụ công. Xếp vị trí thứ 2 và 3 lần
lượt là Ngân hàng Nhà nước và Bộ Kế
hoạch & Đầu tư.
Theo đánh giá của DTI, trong
năm 2020, Bộ Tài chính đã có nhiều
hoạt động chuyển đổi số nổi bật như:
tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ
4 đạt 50%, 100% ứng dụng công nghệ

Số 43/2021

thông tin (CNTT) được kết nối, chia
sẻ qua nền tảng tích hợp chia sẻ dữ
liệu cấp bộ.
Hiệu quả của các hoạt động này
cũng được chứng minh qua việc phục
vụ người dân và doanh nghiệp tham
gia nộp thuế điện tử; 96,28% doanh
nghiệp hoàn thuế điện tử; số lượng
hồ sơ xử lý trực tuyến là hơn 98 triệu
trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính
được xử lý trong năm 2020, đạt tỷ
lệ 89,3%; tổng số lượt truy cập trên
Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài
chính năm 2020 là gần 3,4 triệu lượt.
Theo ông Hoàng Xuân Nam - Phó
Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê
tài chính (Bộ Tài chính), thời gian,
qua bám sát chỉ đạo của Đảng và
Chính phủ, Bộ Tài chính đã thực hiện
nhiều giải pháp triển khai ứng dụng
CNTT nhằm hỗ trợ công tác quản lý,
cải cách thủ tục hành chính. Theo đó,
Bộ Tài chính ban hành các cơ chế,
chính sách khuyến khích đổi mới,
nghiên cứu phát triển và đầu tư kinh
doanh trong lĩnh vực CNTT.
Đến nay, Bộ Tài chính đã triển
khai có hiệu quả nhiều công nghệ mới,
công nghệ lõi như: công nghệ di động,
công nghệ phân tích dữ liệu lớn, công
nghệ điện toán đám mây trong thực
hiện cải cách thủ tục tục hành chính,
nâng cao năng lực quản trị công, nhằm
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tạo điều kiện cho người dân và doanh
nghiệp dễ dàng, bình đẳng trong tiếp
cận các cơ hội phát triển.
Ngay từ năm 2017, Bộ Tài chính
đã áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo
để triển khai cung cấp Hệ thống hỏi
đáp chính sách tài chính tự động trên
Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính
nhằm hỗ trợ cho người dân, doanh
nghiệp tự tìm kiếm câu hỏi và trả lời
các vấn đề liên quan đến thắc mắc về
các chính sách của ngành Tài chính
một cách tự động, thông minh. Qua
đó đã rút ngắn được thời gian trả lời,
giải đáp các vướng mắc của người
dân, doanh nghiệp về cơ chế chính
sách thuộc phạm vi quản lý của Bộ
Tài chính.
Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính
và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành
cũng được nghiên cứu, xây dựng trên
nền tảng ứng dụng công nghệ phân
tích dữ liệu lớn từng bước đáp ứng
được yêu cầu thông tin dữ liệu, phục
vụ quản lý, điều hành và hoạch định
chính sách của ngành Tài chính.
Nhờ đó, đã đảm bảo việc chia sẻ
dữ liệu của ngành Tài chính cho các
bộ, ngành, địa phương khác có nhu
cầu khai thác, sử dụng, đảm bảo tính
liên kết, tích hợp, chia sẻ thông tin,
giữa các đơn vị trong và ngoài ngành
Tài chính.

Số 43/2021

Ngành Tài chính cũng đã nghiên
cứu, áp dụng công nghệ ảo hóa máy
chủ trong hệ thống CNTT nhằm tối
ưu hóa hiệu quả đầu tư phần cứng
cũng như giải quyết nhanh các yêu
cầu tăng trưởng hạ tầng phần cứng
trong thời gian ngắn...
Việc ứng dụng CNTT đã mang
lại sự cải thiện đáng kể trong công
tác quản lý tài chính ngân sách theo
hướng hiện đại, từng bước tăng cường
hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát,
góp phần quan trọng trong thúc đẩy
cải cách thể chế, cải cách hành chính,
tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ...
Qua đó, tăng độ chính xác, tính
kịp thời và minh bạch trong báo cáo
tài khoá, kế toán và thống kê ngân
sách nhà nước.
Theo: tapchitaichinh.vn
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Số 43/2021

TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

4/ Hà Nội ban hành kế hoạch
điều tra xã hội học xác định chỉ số
đánh giá kết quả CCHC năm 2021
đối với 22 sở và 30 đơn vị cấp huyện
UBND thành phố Hà Nội vừa
ban hành Kế hoạch số 242/KHUBND về điều tra xã hội học xác
định chỉ số đánh giá kết quả cải cách
hành chính năm 2021 đối với các sở,
cơ quan tương đương sở và UBND
các quận, huyện, thị xã thuộc thành
phố Hà Nội.
Kế hoạch nêu rõ, từ tháng 10 đến
tháng 12/2021, thành phố Hà Nội sẽ
điều tra xã hội học để xác định chỉ số
cải cách hành chính của 22 sở và 30
đơn vị cấp huyện.

Đối tượng điều tra gồm: đại biểu
HĐND Thành phố; cán bộ, công chức,
viên chức thuộc sở; lãnh đạo phòng
cấp huyện; doanh nghiệp, tổ chức có
giao dịch thủ tục hành chính; người
dân (cá nhân) có giao dịch thủ tục
hành chính. Đối với UBND các quận,
huyện, thị xã gồm 5 đối tượng là: đại
biểu HĐND cấp huyện; cán bộ, công
chức, viên chức thuộc huyện; lãnh
đạo UBND cấp xã; hộ kinh doanh, tổ
chức có giao dịch thủ tục hành chính;
người dân (cá nhân) có giao dịch thủ
tục hành chính.
Nội dung điều tra gồm: xác định
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chỉ số cải cách hành chính theo các
tiêu chí, tiêu chí thành phần để làm
cơ sở phân tích, đánh giá đúng thực
trạng chất lượng công tác cải cách
hành chính của từng đơn vị; thu thập
những thông tin đánh giá khách quan,
đa chiều về công tác cải cách hành
chính và quản lý nhà nước của các cơ
quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố.
Thông qua việc lấy ý kiến đánh
giá để nâng cao vai trò giám sát, tăng
cường sự hiểu biết và tham gia của
người dân vào công tác quản lý nhà
nước của các cấp chính quyền; xây
dựng báo cáo kết quả điều tra xã hội
học xác định chỉ số đánh giá kết quả
cải cách hành chính năm 2021 đối với
các sở, cơ quan tương đương sở và
UBND các quận, huyện, thị xã thuộc
thành phố Hà Nội làm cơ sở đề ra giải
pháp cải thiện chỉ số cải cách hành
chính cho những năm tiếp theo./.
Theo: tcnn.vn
5/ Khai trương Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh Tuyên
Quang
Ngày 01/11/2021, UBND tỉnh
Tuyên Quang tổ chức Lễ khai trương
Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh.
Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Tuyên Quang là đơn vị

Số 43/2021

hành chính đặc thù thuộc Văn phòng
UBND tỉnh. Trung tâm là đầu mối tập
trung của các cơ quan, đơn vị thuộc
UBND tỉnh và một số cơ quan Trung
ương đóng trên địa bàn tỉnh bố trí cán
bộ, công chức, viên chức đến để thực
hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, phối
hợp giải quyết và trả kết quả giải quyết
hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) cho
cá nhân, tổ chức.

Các đại biểu nhấn nút khai trương Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: TTXVN.

Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh có nhiệm vụ công khai
đầy đủ văn bản danh mục TTHC
theo quy định của pháp luật, hỗ trợ
những trường hợp không có khả năng
tiếp cận TTHC được công khai bằng
phương tiện điện tử; tiếp nhận hồ sơ
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết
hoặc liên thông giải quyết của UBND
tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc
UBND tỉnh, những TTHC thuộc thẩm
quyền giải quyết hoặc liên thông giải
quyết của các cơ quan được tổ chức
theo hệ thống ngành dọc trên địa
bàn tỉnh; hướng dẫn cá nhân, tổ chức
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khi đến Trung tâm liên hệ giải quyết
TTHC; tiếp nhận hồ sơ TTHC; giải
quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết
TTHC, trả kết quả giải quyết TTHC;
theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc giải
quyết và trả kết quả giải quyết TTHC
cho tổ chức, cá nhân…
Phát biểu tại Lễ khai trương, đồng
chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh,
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh xác định cải cách hành chính là
một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm trong
nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để khắc phục
những tồn tại, hạn chế trong giải quyết
TTHC, hướng tới xây dựng nền hành
chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện
đại, Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh đi vào hoạt động sẽ là đầu
mối giải quyết trên 1.400 TTHC cho
các tổ chức, doanh nghiệp, công dân
thuộc trách nhiệm của 20 sở, ban,
ngành. Từ nay, ngoài các TTHC đặc
thù, người dân chỉ cần đến địa chỉ duy
nhất đó là Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh để được giải quyết
TTHC.
Để Trung tâm đi vào hoạt động hiệu
quả, đạt được mong muốn, mục tiêu đề
ra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn
Sơn đề nghị, ngay sau khi khai trương
đi vào hoạt động, Trung tâm sẽ sớm ổn
định tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ

Số 43/2021

thể cho cán bộ, công chức; thực hiện
nghiêm quy chế tổ chức hoạt động, triệt
để ứng dụng công nghệ thông tin, giải
quyết kịp thời những khó khăn, vướng
mắc cho người dân, thực hiện đảm bảo
đúng quy trình, thời gian; thực hiện
đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức,
người dân thực chất, khách quan.
Mỗi cán bộ, công chức của Trung
tâm cần chủ động nghiên cứu, học
tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kỹ
năng công tác, thực hiện tốt phương
châm “Kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy
và chuyên nghiệp”, nêu cao tinh thần
phục vụ người dân, doanh nghiệp,
không được xem mình là chủ thể ban
phát TTHC, không thờ ơ với người
dân khi làm TTHC, lấy sự hài lòng của
người dân làm thước đo chất lượng,
hiệu quả công việc; thực hiện phương
châm 4 luôn (luôn mỉm cười, luôn
nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp
đỡ), 4 xin (xin chào, xin cảm ơn, xin
lỗi, xin phép). Lãnh đạo các sở, ban,
ngành phối hợp chặt chẽ với Trung
tâm giải quyết TTHC phân công cán
bộ giải quyết kịp thời nhanh chóng,
trước và đúng hạn; đẩy mạnh công tác
thông tin tuyên truyền để người dân
tham gia giám sát. Chủ tịch UBND
tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu./.
Theo: tcnn.vn
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6/ UBND tỉnh Thanh Hóa công
bố Danh mục thủ tục hành chính
sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn
thư - Lưu trữ
Ngày 25/10/2021, UBND tỉnh
Thanh Hóa ban hành Quyết định
số 4214/QĐ-UBND công bố Danh
mục thủ tục hành chính thay thế
trong lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở
Nội vụ tỉnh Thanh Hóa.

Số 43/2021

7/ Cần Thơ: Đơn giản hóa các
chỉ số đánh giá giải quyết thủ tục
hành chính theo cơ chế một cửa,
một cửa liên thông
UBND TP Cần Thơ vừa có báo
cáo gửi Ban Chỉ đạo cải cách hành
chính của Chính phủ về tình hình
tổ chức và hoạt động của Trung tâm
phục vụ hành chính công, Bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả giải quyết
thủ tục hành chính (TTHC) từ đầu
năm 2020 đến hết tháng 9/2021.

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa

Theo đó, có 03 thủ tục hành chính
được thay thế: 1) Thủ tục phục vụ việc
sử dụng tài liệu của độc giả tại Phòng
đọc; 2) Thủ tục cấp bản sao và chứng
thực tài liệu lưu trữ; 3) Thủ tục cấp,
cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.
Quyết định này có hiệu lực thi
hành kể từ ngày ký và thay thế
Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày
15/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh
về việc công bố thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở
Nội vụ tỉnh Thanh Hóa.
Theo: tcnn.vn

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải
quyết TTHC xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ (TP Cần
Thơ) giải quyết TTHC cho người dân.

Theo đó, thành phố Cần Thơ hiện
chưa thành lập Trung tâm phục vụ
hành chính công. Toàn Thành phố
có 111 Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả giải quyết TTHC, trong đó 19
Bộ phận tại các cơ quan chuyên môn
thuộc UBND thành phố và Ban Quản
lý các khu chế xuất và công nghiệp
Cần Thơ, 09 Bộ phận cấp huyện, 83
Bộ phận tại cấp xã và 08 Bộ phận tại
các cơ quan ngành dọc trên địa bàn
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Thành phố. Các cơ quan giải quyết
TTHC trên địa bàn Thành phố hiện
đã kiện toàn tổ chức, bộ máy nhân sự,
đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện
nhiệm vụ.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
giải quyết TTHC ở các sở, ban, ngành,
UBND quận, huyện, đã triển khai
đánh giá kết quả giải quyết TTHC
trực tuyến. Hàng quý, Thành phố đánh
giá việc giải quyết TTHC của các
sở, ban, ngành, UBND quận, huyện,
xã, phường, thị trấn thông qua phần
mềm đánh giá việc giải quyết TTHC
trên Hệ thống thông tin một cửa điện
tử. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là
các chính sách hỗ trợ cho nhân sự tại
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải
quyết TTHC đã hết hiệu lực từ ngày
10/5/2019, nhưng đến nay vẫn chưa có
chính sách mới thay thế. Việc tổ chức
đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế
một cửa, một cửa liên thông còn một
số hạn chế do yêu cầu tính toán các chỉ
số phức tạp, Hệ thống thông tin một
cửa điện tử chưa hoàn chỉnh.
UBND thành phố Cần Thơ kiến
nghị Bộ Nội vụ sớm ban hành hướng
dẫn về chế độ, chính sách đối với cán
bộ, công chức, viên chức làm việc tại
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải
quyết TTHC; Cục Kiểm soát TTHC
xem xét, điều chỉnh, đơn giản hóa các

Số 43/2021

chỉ số đánh giá giải quyết TTHC theo
cơ chế một cửa, một cửa liên thông để
người dân, doanh nghiệp thuận lợi, dễ
dàng đánh giá./.
Theo: baocantho.com.vn
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TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI TỈNH

8/ Phát động thi đua thực hiện
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
và 4
Ngày 2.11, UBND tỉnh ban hành
Kế hoạch số 7744 phát động đợt thi
đua cao điểm nâng cao chất lượng
giải quyết thủ tục hành chính qua
dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức
độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh.
Đợt thi đua nhằm tăng cường sự
tham gia của người dân, tổ chức và
nâng cao vai trò của mỗi cán bộ, công
chức, viên chức trong hướng dẫn
người dân, tổ chức thực hiện DVC
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
UBND tỉnh yêu cầu tất cả cơ
quan, đơn vị, địa phương giải quyết
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

quản lý của UBND tỉnh tham gia đợt
thi đua để nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ
sơ thủ tục hành chính qua DVC trực
tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong năm
2021 và những năm tiếp theo. Người
đứng đầu cơ quan, đơn vị đề cao vai
trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo và
thực hiện đợt thi đua cao điểm.
Theo kế hoạch, thời gian thực
hiện đợt thi đua từ ngày 1.11.2021
đến 31.5.2022. UBND tỉnh sẽ tổ chức
tổng kết đánh giá và khen thưởng đợt
thi đua vào tháng 6.2022. Trong đó,
các tiêu chí để làm căn cứ đánh giá thi
đua gồm:
Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải
quyết bằng DVC trực tuyến mức độ
3, mức độ 4 của các cơ quan, đơn vị,
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địa phương tối thiểu đạt 10% so với
tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã
giải quyết.
Tỷ lệ phần trăm hồ sơ thủ tục hành
chính giải quyết bằng DVC trực tuyến
mức độ 3, mức độ 4 đúng hạn, trước
hạn trên tổng số hồ sơ thủ tục hành
chính đã giải quyết của các cơ quan,
đơn vị, địa phương được xếp theo thứ
tự từ cao xuống thấp tính theo thang
điểm 100. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành
chính trễ hạn sẽ được quy đổi thành
điểm trừ (trễ hạn 1% trên tổng số hồ
sơ thủ tục hành chính được giải quyết
bị trừ 1 điểm, điểm trừ tối đa 5 điểm)...
Theo: baoquangnam.vn
9/ Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng
đô thị thông minh
Chiều qua 2.11, Hiệp hội Phần
mềm và Dịch vụ công nghệ thông
tin Việt Nam (VINASA) tổ chức
hội nghị cấp cao “Thành phố thông
minh Việt Nam - ASOCIO 2021”.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang
Bửu chủ trì đoàn dự hội nghị tại điểm
cầu Quảng Nam.
Hội nghị được tổ chức trực tuyến
từ ngày 2 - 6.11 với 5 nội dung chuyên
đề: chính quyền số; bất động sản
thông minh; khu công nghiệp thông
minh; nền tảng, giải pháp số cho thành
phố thông minh; startup với thành phố

Số 43/2021

thông minh với 14 hội thảo chuyên đề
và sự tham gia của khoảng 10 nghìn
đại biểu trong nước và quốc tế đến từ
24 quốc gia và nền kinh tế thành viên
của ASOCIO.
Theo VINASA, trong quá trình
xây dựng và phát triển thành phố, đô
thị thông minh, bền vững, sự vào cuộc
mạnh mẽ của chính quyền các tỉnh
thành phố giữ vai trò đặc biệt quan
trọng.

Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Quảng
Nam. Ảnh: V.A

Hội nghị cấp cao “Thành phố thông
minh Việt Nam - ASOCIO 2021” là
cơ hội để các tỉnh thành phố của Việt
Nam cập nhật, chia sẻ thông tin, đưa
ra các nhu cầu, học hỏi kinh nghiệm
từ các tỉnh thành trong và ngoài nước.
Ngoài ra đây cũng là cơ hội để các tỉnh
thành của Việt Nam phát triển hợp tác
quốc tế với các tỉnh, thành phố của các
quốc gia và nền kinh tế trong khu vực.
Theo: baoquangnam.vn
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10/ Hải quan Quảng Nam đồng
hành cùng doanh nghiệp trong dịch
Covid-19
Với phương châm “Hải quan
đồng hành cùng doanh nghiệp”,
Cục Hải quan Quảng Nam đã và
đang thực hiện nhiều giải pháp thiết
thực tạo thuận lợi thương mại, hỗ
trợ doanh nghiệp khắc phục ảnh
hưởng của dịch Covid-19, xây dựng
các phương án dự phòng hỗ trợ
doanh nghiệp ứng phó diễn biến
phức tạp của dịch Covid-19, đổi mới
và nâng cao chất lượng hoạt động
hỗ trợ doanh nghiệp.
Thành lập Tổ Nghiệp vụ theo dõi
ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại Cục
Hải quan tỉnh Quảng Nam để thực
hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tổng
cục Hải quan,kịp thời tổng hợp, báo
cáo, xử lý các khó khăn vướng mắc
của tổ chức, cá nhân, đơn vị trong
quá trình thực hiện thủ tục hải quan
trong thời gian ảnh hưởng của dịch
Covid-19 trên địa bàn quản lý của
Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.
Thực hiện áp dụng tối đa các
biện pháp quản lý rủi ro về hải quan,
qua đó, giảm gánh nặng về thủ tục
hải quan trong quá trình làm thủ tục
xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.
Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư
số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020

Số 43/2021

của Bộ Tài chính, theo đó gia hạn thời
hạn nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ
hàng hóa; chấp nhận C/O sử dụng chữ
ký, con dấu điện tử hoặc bản chụp/bản
scan C/O để nộp cơ quan hải quan.
Thực hiện công tác giải quyết thủ tục
thông quan hàng hóa, vừa chống dịch
hiệu quả và đảm bảo hoạt động xuất
nhập khẩu được thông suốt theo các
nội dung chỉ đạo của Tổng cục Hải
quan tại công văn số 2956/TCHQGSQL ngày 16/6/2021 về phương án
giải quyết thủ tục hải quan trong tình
hình dịch Covid-19 bùng phát và diễn
biến phức tạp.
Đơn vị thường xuyên trao đổi,
nắm thông tin doanh nghiệp và các
bên liên quan để tìm kiếm giải pháp
tối ưu cho các vấn đề liên quan đến
việc phòng, chống dịch bệnh vừa
đảm bảo thực thi nhiệm vụ quản lý
nhà nước về hải quan. Đặc biệt, đã
chủ động báo cáo UBND tỉnh Quảng
Nam giải quyết thông quan hàng hóa
qua lại cửa khẩu Nam Giang theo quy
định, vừa đảm bảo phòng chống dịch
bệnh Covid-19, vừa tạo điều kiện cho
doanh nghiệp phục hồi sản xuất trong
tình hình mới.
Tăng cường trả lời vướng mắc thủ
tục hải quan cho doanh nghiệp bằng
nhiều hình thức khác nhau; tiếp nhận
giải quyết nhanh chóng các hồ sơ
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hoàn thuế, miễn thuế, giúp các doanh
nghiệp có điều kiện để tái đầu tư, đẩy
mạnh sản xuất kinh doanh. Đối với
các kiến nghị của doanh nghiệp vượt
thẩm quyền, đơn vị đã chủ động báo
cáo, đề xuất các cấp có thẩm quyền để
sớm hỗ trợ cho doanh nghiệp.

CBCC kiểm tra thực tế hàng hóa tại Cảng Chu Lai

Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam
thực hiện thủ tục hải quan, thông quan
nhanh chóng hàng hóa XNK, giúp doanh nghiệp có nguyên liệu, vật tư, máy
móc thiết bị kịp thời phục vụ cho hoạt
động sản xuất. Đẩy mạnh việc thực
hiện khai báo thủ tục hải quan qua Hệ
thống thông quan tự động VNACCS/
VCIS, các thủ tục hành chính qua Dịch
vụ công trực tuyến, Cơ chế một cửa
quốc gia, một cửa ASEAN nhằm tránh
tiếp xúc trực tiếp ảnh hưởng đến dịch
bệnh nhưng vẫn đảm bảo thực hiện thủ
tục hải quan. Đồng thời, tăng cường
phối hợp với Kho bạc Nhà nước, cơ
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quan Thuế và các Ngân hàng thương
mại trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện
thuận lợi và khuyến khích cho doanh
nghiệp tham gia nộp thuế điện tử và
thông quan 24/7 nhằm đẩy mạnh hơn
nữa cải cách hành chính, góp phần rút
ngắn thời gian thông quan giải phóng
hàng. Tại các chi cục hải quan thường
xuyên bố trí công chức trực ngoài giờ
hành chính để giải quyết thủ tục hải
quan cho doanh nghiệp .
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát,
giám sát chặt chẽ đối với người và
phương tiện vận chuyển tại cửa khẩu,
đồng thời tập trung thực hiện các giải
pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục
tác động tiêu cực nhiều mặt của dịch
bệnh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho
sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phục
hồi và phát triển kinh tế-xã hội theo
tinh thần tại Nghị quyết số 02/NQ-CP
của Chính phủ.
Hiện nay trước tình hình dịch
bệnh trên cả nước diễn biến phức tạp,
tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc
Covid-19 lây lan cộng đồng, Cục Hải
quan Quảng Nam đã yêu cầu các đơn
vị thuộc và trực thuộc tiếp tục thực hiện
quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương,
Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo
Quốc gia phòng chống dịch Covid-19,
Bộ Y tế, Tổng cục Hải quan, UBND
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tỉnh Quảng Nam. Đồng thời thực hiện
các phương án triển khai các biện
pháp phòng, chống dịch tại trụ sở
cục và các chi cục có trụ sở độc lập;
tuân thủ thông điệp 5K theo hướng
dẫn của Bộ Y tế. Trưởng các đơn vị
tiếp tục triển khai thực hiện khai báo
y tế đối với toàn bộ công chức, người
lao động trong đơn vị, người đến làm
việc, liên hệ công tác.
Trong bối cảnh dịch Covid-19
diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến
hoạt động xuất nhập khẩu, nhưng nhờ
sự nỗ lực vượt bậc, 9 tháng đầu năm
2021, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam
đã giải quyết thủ tục hải quan cho Đến
ngày 30/9/2021, đã giải quyết thủ tục
hải quan cho 496 doanh nghiệp. Thực
hiện thông quan hàng hóa cho 76.499
tờ khai với tổng kim ngạch xuất nhập
khẩu là 2.727,84 triệu USD. Giải
quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho 199
lượt tàu biển và 1.506 lượt phương
tiện vận tải đường bộ. Số thu NSNN
là 4.594,3 tỷ đồng, tăng 18,43% so
với cùng kỳ. Tuy nhiên, do thực hiện
hoàn thuế với số tiền 2.038,43 tỷ
đồng. Vì vậy, số thực thu NSNN của
Cục là 2.555,87 tỷ đồng, giảm 18,7%
so với cùng kỳ, đạt 76,3% so với chỉ
tiêu giao và đạt 71% so với chỉ tiêu
phấn đấu. Số nợ thuế chuyên thu quá
hạn là 29,95 tỷ, tăng 7,64 tỷ đồng so
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với cuối năm 2020 và số nợ thuế tạm
thu quá hạn là 174,31 triệu, không đổi
so với cuối năm 2020.
Theo: cchc.quangnam.gov.vn
11/ Huyện Tiên Phước tổ chức
kỳ thi sát hạch công chức cấp xã
năm 2021
Sáng ngày 30.10, UBND huyện
Tiên Phước tổ chức kỳ thi sát hạch
công chức cấp xã năm 2021.

Tham gia kỳ sát hạch lần này có
91 thí sinh là công chức phụ trách các
lĩnh vực Văn phòng - Thống kê, Địa
chính - Xây dựng - Môi trường, Tài
chính - Kế toán, Tư pháp - Hộ tịch,
Văn hóa - Xã hội của 15 xã, thị trấn.
Các thí sinh trải qua 02 vòng thi: Trắc
nghiệm và tự luận theo vị trí công tác
công chức đang đảm nhiệm.
Kỳ sát hạch được tổ chức theo
nguyên tắc công bằng, khách quan,
đánh giá đúng thực chất, năng lực,
trình độ của từng công chức. Qua kết
quả kiểm tra, sát hạch chỉ ra những
tồn tại, hạn chế của một số công chức
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các xã, thị trấn để có hướng đào tạo,
bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ, thúc đẩy tinh thần
chủ động tự học tập, tự nghiên cứu,
trau dồi kỹ năng, kiến thức, trình độ
chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ được giao.
Ông Trầm Quế Hương - Chủ tịch
UBND huyện phát biểu “Tổ chức
kiểm tra, sát hạch nhằm giúp các cơ
quan, đơn vị địa phương có cơ sở nhận
xét, đánh giá về trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ, năng lực thực tiễn công tác
của công chức xã, thị trấn; từ đó sắp
xếp, bố trí vị trí việc làm phù hợp với
năng lực, trình độ của từng công chức.
Đồng thời qua đó góp phần nâng cao
chất lượng cán bộ, công chức trên địa
bàn huyện, thực hiện thắng lợi mục tiêu
phát triển kinh tế xã hội địa phương”.
Theo: cchc.quangnam.gov.vn
12/ Kiểm tra công tác Cải cách
hành chính năm 2021 tại thị xã Điện
Bàn
Sáng ngày 29/10/2021, Đoàn
kiểm tra liên ngành của tỉnh Quảng
Nam do bà Phạm Thị Ngọc Quyên
- Phó giám đốc Sở TT-TT Quảng
Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi
kiểm tra kiểm tra công tác Cải cách
hành chính năm 2021 tại thị xã Điện
Bàn. Tham gia làm việc với đoàn có
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Chủ tịch UBND thị xã Trần Úc; đại
diện lãnh đạo, công chức các phòng
chuyên môn thuộc UBND thị xã.

Những năm qua, thị xã Điện Bàn
được đánh giá là một trong những địa
phương dẫn đầu của tỉnh về công tác
cải cách hành chính, được người dân
và doanh nghiệp đến làm việc đánh
giá cao về năng lực, đạo đức công vụ
của cán bộ công chức trong hệ thống
hành chính của thị xã. Báo cáo với
Đoàn, Điện Bàn cũng đã nêu ra những
kiến nghị cho những tồn tại hạn chế
hiện nay tại thị xã ảnh hưởng đến việc
giải quyết thủ tục hành chính cho nhân
dân hiện nay như: Biên chế công chức,
viên chức giao cho Điện Bàn hiện nay
chưa phù hợp so với khối lượng công
việc hành chính cần giải quyết; một số
phần mềm của tỉnh triển khai còn có
nhiều lỗi hệ thống, chưa cập nhật văn
bản của Trung ương kịp thời nên việc
triển khai thực hiện ở cơ sở có rất nhiều
khó khăn; các thủ tục hành chính mức
độ 3,4 vẫn còn rườm rà khiến người
dân còn phải đến cơ quan hành chính
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nhiều và ngại thao tác qua môi trường
mạng, kiến nghị tỉnh xây dựng bộ thủ
tục đất đai cấp xã để thuận tiện việc
giao dịch của tổ chức, công dân.
Qua kiểm tra, Đoàn công tác đã
đánh giá cao nỗ lực của thị xã trong
việc thực hiện CCHC tại địa phương;
các sở ban ngành liên quan cũng đã
có những hướng dẫn đối với công tác
CCHC hiện nay; đề nghị Điện Bàn
khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát
huy hơn nữa năng lực cán bộ để giải
quyết thủ tục hành chính cho người
dân đảm bảo; đồng thời tăng cường
tuyên truyền, hướng dẫn người dân
thực hiện các thủ tục hành chính qua
môi trường mạng để giảm thiểu số
lần đến cơ quan hành chính, và đảm
bảo công tác phòng chống dịch hiện
nay…
Theo: cchc.quangnam.gov.vn
13/ Hội An tổ chức thi tìm hiểu
cải cách hành chính trực tuyến
UBND TP.Hội An tổ chức cuộc
thi tìm hiểu cải cách hành chính
trực tuyến năm 2021 tại địa chỉ:
timhieucchc.hoian.gov.vn.
Cuộc thi chia làm 2 đợt, từ ngày
1 - 15.11 và từ 16 - 30.11. Đối tượng
tham gia là cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động, đoàn viên thanh
niên các cơ quan, đơn vị, địa phương
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trên địa bàn thành phố.
Nội dung thi tập trung Chương
trình tổng thể cải cách hành chính nhà
nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính
phủ và tỉnh Quảng Nam; thực hiện cơ
chế một cửa, một cửa liên thông trong
giải quyết thủ tục hành chính; Luật
Cán bộ công chức, Luật Ban hành văn
bản quy phạm pháp luật; các văn bản
của tỉnh và TP.Hội An liên quan đến
cải cách hành chính...
Thời gian tới, các cơ quan, ban
ngành, đoàn thể TP.Hội An và UBND
các xã, phường sẽ tổ chức phát động
thí sinh tham gia cuộc thi.
Theo: baoquangnam.vn
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PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN

14/ Chống tiêu cực ngay trong
xây dựng pháp luật, tuyệt đối không
để “tham nhũng chính sách”
Phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương,
đề cao trách nhiệm, nhất là người
đứng đầu trong xây dựng pháp luật,
trong giám sát, phản biện quá trình
lập pháp và thực thi pháp luật;
chống tiêu cực ngay trong công tác
xây dựng pháp luật, không bị chi
phối, tác động bởi các hành vi không
lành mạnh của bất cứ tổ chức, cá
nhân nào; tuyệt đối không để xảy
ra tình trạng “tham nhũng chính
sách”; không được lồng ghép “lợi

ích nhóm”, lợi ích cục bộ trong văn
bản pháp luật hoặc chỉ thiên về tạo
thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà
nước mà thiếu đồng hành với người
dân, doanh nghiệp.
Sáng 3/11, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu
quan tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn
quốc triển khai Kết luận số 19-KL/
TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính
trị và Đề án định hướng Chương trình
xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc
hội khóa XV.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng
đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội
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Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính
trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn
Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó
Thủ tướng Thường trực Chính phủ
Phạm Bình Minh; Ủy viên Bộ Chính
trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng
Ban Nội chính Trung ương Phan Đình
Trạc đồng chủ trì Hội nghị.
Hội nghị được kết nối trực tuyến
đến 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương trên cả
nước với sự tham dự của các Ủy viên
Trung ương Đảng, Bí thư các Tỉnh
ủy, Thành ủy, các đại biểu Quốc
hội, Thường trực HĐND, UBND các
tỉnh, thành phố, lãnh đạo các sở, ban,
ngành…
Nước ta đã có hệ thống pháp luật
cơ bản đầy đủ, đồng bộ
Phát biểu quán triệt và chỉ đạo tại
Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ
Văn Thưởng nêu rõ ngày 14/10/2021,
Bộ Chính trị ban hành Kết luận số
19-KL/TW về định hướng Chương
trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ
Quốc hội khóa XV - một chủ trương
quan trọng, là cơ sở để Quốc hội thực
hiện tốt chức năng lập pháp trong
nhiệm kỳ này.
“Với tinh thần khẩn trương, trách
nhiệm cao, Đảng đoàn Quốc hội đã
nhanh chóng hoàn thiện Đề án và
chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị quan
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trọng này”, Thường trực Ban Bí thư
đánh giá.
Theo Thường trực Ban Bí thư,
Đảng ta từ khi cầm quyền, luôn coi
trọng công tác xây dựng pháp luật.
Đặc biệt, trước yêu cầu, nhiệm vụ
của công cuộc đổi mới đất nước, Bộ
Chính trị đã kịp thời ban hành Nghị
quyết chuyên đề về Chiến lược xây
dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật
Việt Nam đến năm 2010, định hướng
đến năm 2020 (Nghị quyết số 48-NQ/
TW ngày 24/5/2005).

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu
chỉ đạo Hội nghị.

Nêu bật kết quả sau 15 năm thực
hiện Nghị quyết 48-NQ/TW, Thường
trực Ban Bí thư cho biết Bộ Chính
trị nhận định: Công tác xây dựng
pháp luật có nhiều cải tiến, đổi mới,
xác định được quy trình xây dựng và
ban hành các văn bản pháp luật theo
hướng dân chủ, công khai, minh bạch
hơn; thể chế hoá kịp thời, đúng đắn
chủ trương, đường lối của Đảng. Công
tác tổ chức thi hành pháp luật có tiến
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bộ và đạt được những kết quả tích cực;
vai trò của pháp luật và ý thức thượng
tôn pháp luật trong tổ chức và hoạt
động của Nhà nước, trong đời sống xã
hội ngày càng được nâng cao.
Đến nay, nước ta đã có được hệ
thống pháp luật cơ bản đầy đủ, đồng
bộ, thống nhất, tạo hành lang pháp
lý để phát triển kinh tế - xã hội, giữ
vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc
phòng, an ninh, đẩy mạnh hội nhập
quốc tế, góp phần quan trọng vào việc
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do
nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh
đạo của Đảng.
Tuy nhiên, so với thực tiễn phát
triển của đất nước, hệ thống pháp luật
vẫn còn hạn chế. Tính ổn định và khả
năng dự báo trong một số lĩnh vực
chưa cao; một số quy định chưa đồng
bộ, thống nhất, khả thi, chưa đáp ứng
yêu cầu thực tiễn, thậm chí còn có nội
dung chồng chéo, mâu thuẫn.
Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu
lý luận về pháp luật và đổi mới tư duy
pháp lý còn chậm. Việc tổ chức thi
hành pháp luật vẫn là khâu yếu, chưa
gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng
pháp luật. Tình trạng nợ đọng văn bản
quy định chi tiết chưa được khắc phục
triệt để... Phương thức, nội dung phổ
biến, giáo dục pháp luật chưa thật hiệu
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quả. Việc chấp hành pháp luật của một
bộ phận cá nhân, tổ chức còn chưa
nghiêm...
Tạo lập khung khổ pháp lý để
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát
triển KT-XH
Theo Thường trực Ban Bí thư Võ
Văn Thưởng, Đại hội XIII của Đảng
đã xác định 3 đột phá chiến lược. Một
trong 3 đột phá đó là: “Hoàn thiện
đồng bộ thể chế phát triển, trước hết
là thể chế phát triển nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa...
Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ,
có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt
hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách,
tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh
thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho
mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi
mới sáng tạo...”.
Quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng, Bộ Chính trị
xác định mục tiêu của công tác xây
dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội
khoá XV là: “Hoàn thiện đồng bộ thể
chế phát triển, tạo lập khung khổ pháp
lý để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn
2021 - 2025 và 12 định hướng phát
triển đất nước, 6 nhiệm vụ trọng tâm,
3 đột phá chiến lược đã được Đại hội
XIII của Đảng đề ra”.
Kết luận 19 của Bộ Chính trị và Đề

26

Bản tin Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam

án định hướng Chương trình xây dựng
pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa
XV đã nêu rõ mục tiêu, quan điểm,
yêu cầu và nội dung thực hiện.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn
Thưởng nhấn mạnh, trong quá trình
xây dựng pháp luật cần nhận thức,
quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Chúng ta
đang xây dựng Nhà nước pháp quyền
XHCN - một nhà nước thực sự kiến
tạo khung khổ thể chế, pháp luật cho
sự phát triển của đất nước, của dân
tộc.
Do đó, hệ thống pháp luật phải
đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất,
khả thi, công khai, minh bạch, ổn
định, bảo đảm cho bộ máy Nhà nước
vận hành trôi chảy, vừa tiếp nhận,
phát triển những giá trị đã được khẳng
định của văn minh nhân loại, vừa phù
hợp với những giá trị tốt đẹp của văn
hóa Việt Nam, phù hợp với yêu cầu
của chế độ ta, tạo động lực mới cho
phát triển kinh tế - xã hội, phát triển
đất nước nhanh và bền vững. Đây là
vấn đề có tính nguyên tắc, một trong
những đặc trưng của Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ
nhất Quốc hội Khóa XV, Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn
mạnh: “Đẩy nhanh tốc độ và nâng
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cao chất lượng ban hành các văn bản
pháp luật; sớm xây dựng hệ thống
pháp luật đầy đủ, đồng bộ, bảo đảm
chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thực
tiễn. Ưu tiên xây dựng mới, bổ sung
các đạo luật ở các lĩnh vực trọng điểm
có ý nghĩa then chốt, có tính khả thi
cao, tạo sự bứt phá về phát triển kinh
tế - xã hội”.
Không để xảy ra tình trạng
“tham nhũng” chính sách
Trong quá trình xây dựng, ban
hành luật, Thường trực Ban Bí thư
nhấn mạnh phải thận trọng, chắc
chắn, chuẩn bị sớm, làm tốt từng
khâu, đặt yêu cầu cao về chất lượng,
không chạy theo số lượng; lấy quyền
và lợi ích hợp pháp, chính đáng của
người dân, doanh nghiệp và lợi ích
quốc gia - dân tộc làm trọng tâm; tăng
cường giám sát, kiểm soát việc thực
hiện quyền lực Nhà nước. Phải siết
chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách
nhiệm, nhất là người đứng đầu trong
xây dựng pháp luật, trong giám sát,
phản biện quá trình lập pháp và thực
thi pháp luật; chống tiêu cực ngay
trong công tác xây dựng pháp luật,
không bị chi phối, tác động bởi các
hành vi không lành mạnh của bất cứ
tổ chức, cá nhân nào; tuyệt đối không
để xảy ra tình trạng “tham nhũng
chính sách”; không được lồng ghép
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“lợi ích nhóm”, lợi ích cục bộ của cơ
quan quản lý nhà nước trong văn bản
pháp luật hoặc chỉ thiên về tạo thuận
lợi cho cơ quan quản lý nhà nước mà
thiếu đồng hành với người dân, doanh
nghiệp.
Tập trung xử lý, khắc phục ngay
tình trạng văn bản luật tính dự báo yếu,
thiếu ổn định, “luật khung, luật ống”,
chậm ban hành văn bản quy định chi
tiết, hướng dẫn thi hành. Không được
để xảy ra tình trạng luật mới được ban
hành đã phải sửa đổi, bổ sung, xa rời
thực tiễn, luật chờ nghị định, nghị định
chờ thông tư..., gây nên sự thiếu niềm
tin của nhân dân vào luật pháp, lo ngại
của các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu
tư nước ngoài về tính ổn định, minh
bạch trong các quy định của pháp luật
Việt Nam, ảnh hưởng tới môi trường
đầu tư, kinh doanh.
Lưu ý thực tiễn luôn phong phú,
sinh động, theo Thường trực Ban Bí
thư, trong quá trình vận hành của xã
hội cho thấy, nhiều vấn đề luật pháp
chưa thể theo kịp thực tiễn, quy định
pháp luật xa rời cuộc sống, chưa đủ
chế tài để xử lý hoặc xử lý không triệt
để những vấn đề mới nảy sinh, nhất
là trước sự phát triển mạnh mẽ của
khoa học - công nghệ (vấn đề lợi dụng
mạng xã hội để xúc phạm người khác;
tội phạm trên không gian mạng...), tác
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động tiêu cực của đại dịch COVID-19
đến mọi mặt đời sống xã hội...
Bởi vậy, trong quá trình xây dựng
pháp luật phải bám sát và đáp ứng kịp
thời yêu cầu của thực tiễn, giải quyết
những vấn đề mới nảy sinh; tuy nhiên,
phải bình tĩnh, nghiên cứu, dự báo thấu
đáo, khoa học những vấn đề của thực
tiễn đặt ra, không nóng vội, chủ quan,
chạy theo dư luận xã hội. “Chỉ những
vấn đề cấp bách, đã chín, đã rõ, được
thực tiễn chứng minh, có sự thống nhất
cao thì mới xây dựng, ban hành luật;
những vấn đề tuy cấp bách, cần thiết,
nhưng là vấn đề mới, chưa đạt đồng
thuận cao thì có thể quy định thực hiện
thí điểm. Trước mắt, chưa triển khai
xây dựng những dự án luật có nội dung
phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau,
cần có thêm thời gian nghiên cứu kỹ
lưỡng, thận trọng”, Thường trực Ban
Bí thư Võ Văn Thưởng nêu yêu cầu.
Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các
cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính
trị phải nhận thức đầy đủ, xác định rõ
trách nhiệm của mình trong công tác
xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế.
Phát huy tính năng động, tích cực, vai
trò, ý thức trách nhiệm của các chủ thể,
đặc biệt là Chính phủ trong quy trình
lập pháp. Nâng cao chất lượng công
tác phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các tổ chức thành
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viên trong quy trình lập pháp và giám
sát việc thực hiện pháp luật...
Thường trực Ban Bí thư nhấn
mạnh khối lượng công việc, nhiệm
vụ lập pháp trong nhiệm kỳ XV của
Quốc hội là rất lớn; trước mắt là tập
trung thực hiện tốt công tác thể chế
hóa, cụ thể hóa các quyết sách quan
trọng được Đại hội XIII của Đảng chỉ
ra, trong khi thời gian không nhiều,
tập trung chủ yếu vào các năm giữa
nhiệm kỳ và nhiều nhất là trong năm
2022 và 2023. Do đó, các cơ quan,
tổ chức, nhất là Chính phủ và các bộ,
ngành, với vai trò, trách nhiệm là cơ
quan chủ yếu đề xuất các chính sách,
dự án luật, phải khẩn trương tổ chức
nghiên cứu, chuẩn bị; các cơ quan
của Quốc hội cần tăng cường theo
dõi, đôn đốc, giám sát và phối hợp
chặt chẽ trong quá trình thực hiện,
bảo đảm chất lượng, tiến độ các dự án
luật, nghị quyết trình Quốc hội.
Theo: chinhphu.vn
15/ Nhiều quy định mới về thi
đua, khen thưởng sẽ được trình
Quốc hội tại kỳ họp thứ 2
Người đứng đầu có trách nhiệm
phát hiện cá nhân, tập thể có thành
tích để khen thưởng và đề nghị cấp
trên khen thưởng. Cơ quan làm
công tác thi đua, khen thưởng có

Số 43/2021

trách nhiệm phát hiện cá nhân, tập
thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu
để đề nghị cấp có thẩm quyền khen
thưởng.
Bổ sung một số danh hiệu tập thể
Trao đổi với Báo Điện tử Chính
phủ vào chiều 19/10, ông Phạm Huy
Giang, Trưởng Ban Thi đua-Khen
thưởng Trung ương cho biết, theo dự
kiến chương trình làm việc, kỳ họp
thứ 2 Quốc hội khóa XV sẽ cho ý kiến
về dự thảo Luật Thi đua khen thưởng
sửa đổi.
Nội dung sửa đổi, bổ sung đã thể
chế các quan điểm, định hướng đổi
mới công tác thi đua, khen thưởng của
Đảng vào 4 phương án chính sách xây
dựng dự án Luật đã được Chính phủ
thông qua. Trong đó, tập trung sửa
đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống danh
hiệu thi đua; hoàn thiện hệ thống hình
thức khen thưởng; hoàn thiện chế định
về thẩm quyền và trách nhiệm quản
lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng;
cải cách thủ tục hành chính trong thi
đua, khen thưởng.
Về nội dung thi đua, dự thảo Luật
đã bổ sung danh hiệu “Cờ thi đua của
Chính phủ” cho tập thể khi tham gia
các phong trào thi đua theo chuyên đề
do Thủ tướng Chính phủ phát động từ
5 năm trở lên, và danh hiệu “Cờ thi đua
cấp bộ, cấp tỉnh” cho tập thể khi tham
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gia phong trào thi đua theo chuyên đề
do bộ, ngành, địa phương phát động
từ 3 năm trở lên, để phát huy tác dụng
khích lệ, động viên phong trào. Xuất
phát từ thực tiễn các phong trào thi
đua thời gian qua, Ban soạn thảo đã
nghiên cứu, thống nhất đề nghị bổ sung
danh hiệu “Xã tiêu biểu”, “Phường, thị
trấn tiêu biểu”, điều chỉnh một số tiêu
chuẩn danh hiệu “Thôn, làng, ấp, bản,
tổ dân phố văn hoá”, “Gia đình văn
hoá” thành danh hiệu “Thôn, làng, ấp,
bản, tổ dân phố tiêu biểu”, “Gia đình
tiêu biểu” để thống nhất hệ thống danh
hiệu thi đua ở cơ sở và cho gia đình.
Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền,
đơn vị, cơ sở trong tổ chức triển khai
phong trào thi đua, để việc phát động,
triển khai các phong trào thi đua trong
thời gian tới phải thực sự thiết thực,
hướng về cơ sở, gắn kết với thực hiện
nhiệm vụ chính trị của địa phương,
đơn vị, gắn với lợi ích của người trực
tiếp tham gia thi đua, hạn chế tính hình
thức trong thi đua.
Khắc phục tình trạng khen
thưởng ‘cộng dồn thành tích’
Về khen thưởng, ông Phạm Huy
Giang nêu rõ: Dự thảo Luật bổ sung
với nhiều nội dung mới nhằm bao quát
hết các đối tượng khen thưởng, phù hợp
với vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền
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công tác khen thưởng trong hệ thống
chính trị; cân đối khen thưởng khu vực
cơ quan dân cử và khu vực ngoài Nhà
nước. Dự thảo Luật đã thiết kế tạo sự
thống nhất, xuyên suốt từ nguyên tắc,
loại hình khen thưởng, đến các quy
định cụ thể tiêu chuẩn khen thưởng;
đề cao tính kịp thời của hình thức khen
thưởng theo công trạng và thành tích
đạt được, đảm bảo nguyên tắc thành
tích đến đâu khen thưởng đến đó, khắc
phục tình trạng khen thưởng “cộng
dồn thành tích” trước đây.

Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Phạm Huy Giang trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ.
Ảnh: VGP/Lê Sơn

Bổ sung nguyên tắc “quan tâm
khen thưởng cho người trực tiếp lao
động, sản xuất, công tác, chiến đấu và
địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu
số, vùng biên giới, hải đảo”; mở rộng
đối tượng khen thưởng người nước
ngoài có nhiều đóng góp cho đất nước
Việt Nam trong điều kiện chủ động
hội nhập; quy định rõ hơn đối tượng
khen thưởng “doanh nhân, trí thức,
nhà khoa học”, “doanh nghiệp” trong
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các loại hình khen thưởng để giải
quyết những khó khăn, vướng mắc
trong khen thưởng ở khu vực ngoài
nhà nước, kinh tế tư nhân.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
tặng kỷ niệm chương; các ban, bộ,
ngành tặng danh hiệu thi đua, khen
thưởng phù hợp
Một trong những điểm mới là bổ
sung về hình thức khen thưởng của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bộ, ban,
ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức
chính trị-xã hội, tổ chức xã hội được
tặng kỷ niệm chương; tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương được tặng huy
hiệu để phù hợp với thực tiễn và thống
nhất hình thức khen thưởng.
Vì vậy, dự thảo Luật đã bổ sung
thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội có hình thức khen thưởng
“Kỷ niệm chương” và bổ sung quy
định về việc Ủy ban Thường vụ Quốc
hội quy định công tác thi đua, khen
thưởng đối với đại biểu Quốc hội, cơ
quan của Quốc hội, cơ quan thuộc
Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán
bộ, công chức, viên chức, người lao
động khác thuộc các cơ quan thuộc
Ủy ban Thường vụ Quốc hội để phù
hợp với đặc thù hoạt động của Quốc
hội. Dự thảo Luật cũng bổ sung quy
định về thẩm quyền công nhận danh
hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
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và phân cấp cho người đứng đầu bộ,
ban, ngành, tỉnh, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã
hội được tặng danh hiệu thi đua, hình
thức khen thưởng phù hợp.
Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị
Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ
tịch nước tặng thưởng huân chương,
huy chương cho đại biểu Quốc hội
và các tập thể, cá nhân có đóng góp
trong công tác Quốc hội, để phù hợp
với thực tiễn hoạt động của Quốc hội.
Đồng thời, quy định cụ thể đối
tượng khen thưởng Huân chương Lao
động các hạng, Bằng khen của Thủ
tướng Chính phủ, bằng khen của bộ,
ban, ngành, tỉnh cho đối tượng là nông
dân, công nhân, người trực tiếp lao
động, sản xuất, công tác; doanh nhân,
doanh nghiệp, trí thức, nhà khoa học
để thực hiện chủ trương của Đảng về
chú trọng khen thưởng công nhân,
nông dân, người trực tiếp lao động,
sản xuất, công tác.
Sửa đổi, bổ sung về đối tượng khen
thưởng là cá nhân người nước ngoài
đối với Huân chương Hồ Chí Minh; cá
nhân, tập thể người Việt Nam định cư
ở nước ngoài, cá nhân, tập thể người
nước ngoài đối với Huân chương Độc
lập các hạng, Huân chương Lao động
các hạng.
Đặc biệt, ông Phạm Huy Giang
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cho biết, dự thảo bổ sung quy định:
Người đứng đầu có trách nhiệm phát
hiện cá nhân, tập thể có thành tích để
khen thưởng và đề nghị cấp trên khen
thưởng. Cơ quan làm công tác thi đua,
khen thưởng có trách nhiệm phát hiện
cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc,
tiêu biểu để đề nghị cấp có thẩm quyền
khen thưởng.
Theo: chinhphu.vn
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VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH

1/ THANH TRA CHÍNH PHỦ: BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI
* Ngày 01/10, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 05/2021/TTTTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản
ánh.
Theo Thông tư, việc xử lý đơn phải bảo đảm tuân thủ pháp luật; nhanh chóng,
kịp thời; rõ ràng, thống nhất và tạo điều kiện thuận tiện cho người dân trong việc
thực hiện các thủ tục về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Đơn phải được gửi, chuyển, hướng dẫn đến đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá
nhân có thẩm quyền, có trách nhiệm giải quyết.
Thông tư quy định, đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết và không
thuộc một trong các trường hợp không được thụ lý giải quyết theo quy định tại
Điều 11 Luật Khiếu nại thì người xử lý đơn đề xuất người đứng đầu cơ quan, tổ
chức, đơn vị thụ lý để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng chưa đủ điều kiện thụ lý
giải quyết thì hướng dẫn người khiếu nại bổ sung thông tin, tài liệu để thực hiện
việc khiếu nại theo quy định của pháp luật.
Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của cấp dưới nhưng quá thời hạn giải quyết
theo quy định của Luật Khiếu nại mà chưa được giải quyết thì người xử lý đơn
báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, quyết định.
Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ, trong quá trình xử lý đơn, cơ quan, tổ
chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm giữ bí mật thông tin của người tố cáo, nội
dung tố cáo theo quy định của pháp luật. Trường hợp người tố cáo đề nghị được
bảo vệ thì người xử lý đơn báo cáo người đứng đầu xem xét, giải quyết.
Ngoài ra, Thông tư cũng quy định việc quản lý, theo dõi đơn. Cụ thể, cơ quan,
tổ chức, đơn vị tiếp nhận, chuyển đơn có trách nhiệm vào sổ hoặc nhập thông tin
vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định hoặc phần mềm xử lý đơn để tra
cứu, quản lý, theo dõi. Việc lưu trữ, vào sổ theo dõi hoặc sao lưu dữ liệu trên máy
tính, tra cứu thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ, pháp
luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực
thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
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Cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận đơn có trách nhiệm trả lời cơ quan, tổ chức,
đơn vị, người có thẩm quyền đã chuyển đơn theo quy định của pháp luật.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021
* Ngày 01/10, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 06/2021/TTTTCP quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục
tiến hành một cuộc thanh tra.
Thông tư nêu rõ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thủ trưởng cơ
quan hành chính Nhà nước có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra,
đôn đốc cơ quan thanh tra và các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của mình
trong công tác thanh tra; giải quyết khó khăn, vướng mắc, xử lý kịp thời kiến
nghị về thanh tra và chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận thanh tra theo quy định
của pháp luật.
Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo đoàn thanh tra,
bảo đảm nguyên tắc của hoạt động thanh tra, bảo đảm cuộc thanh tra được thực
hiện đúng pháp luật, đúng mục đích, yêu cầu; giải quyết kịp thời các phản ánh,
kiến nghị của đoàn thanh tra; các khiếu nại, phản ánh, kiến nghị, tố cáo liên quan
đến hoạt động của đoàn thanh tra.
Theo Thông tư, người thuộc một trong các trường hợp sau đây không được
tham gia đoàn thanh tra: a) Người có cổ phần tại doanh nghiệp là đối tượng thanh
tra, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; b) Người có vợ hoặc chồng, bố,
mẹ, con, anh, chị, em ruột là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, người
phụ trách công tác tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan,
tổ chức, đơn vị là đối tượng thanh tra; c) Người đang trong thời gian bị xem xét
xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; d) Người có hành vi vi phạm
bị xử lý mà chưa hết thời hạn xóa kỷ luật, xóa án tích; đ) Người không đủ các
điều kiện khác để tham gia đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ, người thuộc một trong các trường hợp
sau đây không được làm trưởng đoàn thanh tra: a) Thuộc một trong các trường
hợp quy định trên; b) Người có vợ hoặc chồng, bố, mẹ đẻ, bố, mẹ vợ hoặc bố,
mẹ chồng, con, anh, chị, em ruột, hoặc anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng làm
việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị là đối tượng thanh tra.
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao chủ trì cuộc thanh tra có trách nhiệm
kiểm tra, rà soát để phát hiện các trường hợp không được tham gia đoàn thanh tra
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trước khi trình người có thẩm quyền ra quyết định thanh tra.
Thông tư cũng quy định việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội
dung thanh tra.
Theo đó, trong quá trình thanh tra, trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn
thanh tra yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo theo đề cương; yêu cầu đối tượng
thanh tra, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài
liệu liên quan đến nội dung thanh tra.
Đối với những hồ sơ, tài liệu không cần thu giữ thì người nhận hồ sơ, tài liệu
trả lại cho đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; thời
gian trả hồ sơ, tài liệu chậm nhất khi kết thúc việc thanh tra trực tiếp.
Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra có trách nhiệm nghiên cứu
các thông tin, tài liệu đã thu thập được; đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp
luật, nhiệm vụ, quyền hạn của đối tượng thanh tra liên quan đến nội dung thanh
tra được phân công; yêu cầu người có trách nhiệm, người có liên quan giải trình
về những vấn đề chưa rõ; trường hợp cần làm việc trực tiếp với đối tượng thanh
tra, người có liên quan thì thành viên đoàn thanh tra báo cáo trưởng đoàn thanh
tra xem xét, quyết định.
Trong trường hợp cần kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu hoặc làm rõ những
vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra thì trưởng đoàn thanh tra, người ra
quyết định thanh tra mời đối tượng thanh tra, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị
hoặc cá nhân có liên quan đến làm việc hoặc yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021.
* Ngày 01/10, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 07/2021/TTTTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện
pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham
nhũng.
Cụ thể, Thanh tra Chính phủ thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về
thanh tra tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (cấp bộ), Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh); doanh nghiệp Nhà
nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; cơ quan kiểm soát tài sản,
thu nhập thuộc cơ quan hành chính Nhà nước.
Trong quá trình tiến hành thanh tra trách nhiệm, Thanh tra Chính phủ xem
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xét, đánh giá việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với các Bộ, Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh, doanh nghiệp Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành
lập và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan gồm: a) Văn phòng Bộ,
các tổng cục, cục, vụ, đơn vị trực thuộc Bộ, các doanh nghiệp Nhà nước do Bộ
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là
Bộ trưởng) quyết định thành lập và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác
thuộc quyền quản lý của Bộ. b) Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ
quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (cấp sở), Ủy ban nhân dân các
quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện), doanh nghiệp Nhà nước
do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập và các cơ quan, tổ
chức, đơn vị, cá nhân khác thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. c)
Văn phòng, các phòng, ban nghiệp vụ của doanh nghiệp Nhà nước do Thủ tướng
Chính phủ quyết định thành lập và các tổ chức, đơn vị, cá nhân khác thuộc quyền
quản lý của doanh nghiệp đó.
Việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng
đối với các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước được thực hiện theo
quy định tại Khoản 4 Điều 59 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống
tham nhũng.
Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ thẩm quyền xem xét, xác minh đối với
cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác. Theo đó, trong quá trình tiến hành thanh
tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, căn cứ vào yêu cầu của cuộc thanh tra,
ngoài các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, đoàn thanh tra có
quyền xem xét, xác minh đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên
quan khác để làm rõ các nội dung cần thanh tra.
Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra có trách
nhiệm làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của đoàn thanh tra trách
nhiệm theo quy định của pháp luật.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021.
Theo: moha.gov.vn
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