Bản tin Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam

Số 44/2021

1

Số 44/2021

Bản tin Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam

TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRUNG ƯƠNG

1/ Thủ tướng Phạm Minh Chính
định hướng nhiệm vụ những tháng
cuối năm
Phát biểu kết luận phiên họp
Chính phủ thường kỳ tháng 10/2021,
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu
cầu thực hiện thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
bệnh COVID-19 theo tinh thần
quản lý rủi ro và đẩy mạnh phục hồi
kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội…
Phiên họp diễn ra trong bối cảnh
nước ta sau cao điểm phòng chống
đại dịch COVID-19 trong đợt bùng
phát lần thứ 4, đến nay tình dịch bệnh
cơ bản được kiểm soát. Kinh tế - xã
hội tháng 10 có nhiều chuyển biến
tích cực, kinh tế phục hồi trở lại và có

nhiều khởi sắc do đã chuyển hướng
chiến lược từ tập trung sang phân cấp
tới tận cơ sở trong triển khai các biện
pháp y tế theo phương châm thích ứng
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch bệnh COVID-19.
Tại phiên họp, Chính phủ thống
nhất nhận định, trong bối cảnh khó
khăn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của
Bộ Chính trị, các đồng chí lãnh đạo
Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện
quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả nhiều
giải pháp phòng, chống dịch, bảo
đảm an sinh xã hội và duy trì, phục
hồi kinh tế, xã hội.
Theo báo cáo do Bộ trưởng Kế
hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng
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trình bày, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn
định, lạm phát ở mức thấp, các cân đối
lớn được bảo đảm. Chỉ số CPI tháng
10 giảm 0,2% so tháng 9; 10 tháng
tăng 1,81% so cùng kỳ, thấp nhất từ
năm 2016. Thị trường tiền tệ, tỷ giá
ổn định, lãi suất có xu hướng giảm.
Sản xuất công nghiệp tiếp tục
phục hồi. Chỉ số sản xuất công nghiệp
(IIP) tháng 10 tăng 6,9% so với tháng
trước, 10 tháng tăng 3,3%. Số doanh
nghiệp đăng ký thành lập mới tháng
10 tăng 111,2% và tăng 73,9% về vốn
so với tháng 9. Tổng kim ngạch xuất,
nhập khẩu hàng hóa 10 tháng tăng
22%, trong đó xuất khẩu tăng 16,6%.
Trong tháng 10/2021, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 111,2%, số
doanh nghiệp quay trở lại hoạt động
tăng 29,8%.
Công tác an sinh xã hội được triển
khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Trật
tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc
phòng, an ninh được giữ vững. Đối
ngoại được đẩy mạnh, đặc biệt ngoại
giao vaccine.
Hoạt động sản xuất, kinh doanh
phục hồi, từng bước hoạt động trở lại
ổn định trong trạng thái bình thường
mới, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng
nêu rõ.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả
tích cực đạt được, nước ta vẫn phải đối
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mặt với nhiều khó khăn, thách thức,
trong đó lớn nhất là dịch COVID-19
vẫn diễn biến phức tạp, khó lường,
gây ra khó khăn, thách thức đối với
phát triển kinh tế - xã hội; việc bảo
đảm các cân đối lớn và giữ ổn định
kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn nhiều rủi
ro…

Về phòng chống COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh
Chính nêu rõ: Không có lựa chọn hoàn hảo mà chỉ có
lựa chọn tối ưu”, và sự tối ưu được chứng minh qua
thực tiễn. Tuy nhiên, tuyệt đối không được chủ quan,
lơ là. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thực hiện tốt Nghị quyết 128
của Chính phủ
Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng
Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, so
với thời điểm cách đây 1 tháng, trước
khi thực hiện Nghị quyết 128, số ca
mắc trong cộng đồng giảm 66,7%;
số tử vong giảm 64,6%; số ca điều
trị giảm 97,3%. Điều này phần nào
thể hiện rõ hiệu quả của chiến dịch
tiêm vaccine. Cơ bản hiện nay các địa
phương thực hiện tốt Nghị quyết 128,
Bộ trưởng Y tế cho biết.
Đến thời điểm này, trong tổng số
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195 triệu liều vaccine đã có hợp đồng
hay có thỏa thuận cung ứng thì 124
triệu liều đã về Việt Nam. Bộ Y tế đã
phân bổ cho các địa phương 109 triệu
liều, số còn lại đang phân bổ tiếp.
Tổng số liều đã tiêm là 88 triệu liều,
tốc độ tiêm ngày hôm qua (5/11) đã
lên tới 2 triệu mũi tiêm.
Đối với 19 tỉnh, thành phố phía
nam, có 27,7 triệu người trên 18 tuổi
và tổng số vaccine đã phân bổ cho
khu vực này là 51,7 triệu liều. Tính
chung cả khu vực này, 94,7% dân số
trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1; 51,5% đã
tiêm mũi 2. Bộ Y tế tiếp tục coi đây
là khu vực trọng điểm để cung ứng
vaccine và bảo đảm thực hiện chiến
dịch tiêm chủng. Về tiêm vaccine
cho trẻ em từ 12-17 tuổi, đến nay, tất
cả các địa phương đều tiêm an toàn,
không có trường hợp nào phản ứng
nặng sau tiêm.
Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Bùi Thanh Sơn, qua các chuyến thăm
và làm việc tại nước ngoài của lãnh
đạo Đảng, Nhà nước vừa qua, cộng
đồng quốc tế đánh giá cáo việc thay
đổi chiến lược, tư duy phòng chống
dịch của Việt Nam. Bộ trưởng Bộ
Ngoại giao kiến nghị tiếp tục bao
phủ vaccine, tạo điều kiện tối đã cho
việc giao thương, đi lại giữa các vùng,
các địa phương, trong đó đẩy mạnh
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ứng dụng tích hợp số hóa, công nghệ
thông tin; thúc đẩy phục hồi kinh tế ở
các địa phương, nhất là các vùng kinh
tế trọng điểm.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Nguyễn Thị Hồng cho biết, các chỉ số
trong tháng 10 cho thấy một số dấu
hiệu tích cực như kinh tế vĩ mô tiếp
tục được duy trì, các cân đối lớn của
nền kinh tế được đảm bảo. Thị trường
tiền tệ, ngoại hối ổn định, mặt bằng lãi
suất tiếp tục được duy trì ở mức thấp
hơn so với đầu năm; cầu tiêu dùng tăng
trở lại phản ánh qua tổng mức bán lẻ
hàng hoá dịch vụ tăng cao, cán cân
thương mại quay trở lại xuất siêu cao
(trong khi 9 tháng trước là nhập siêu).
Vốn FDI đăng ký và cam kết mới
tăng, phản ánh nhà đầu tư nước ngoài
tin tưởng vào sự phục hồi kinh tế nước
ta. Những chỉ số đó cho thấy quyết
định chuyển sang trạng thái thích ứng
linh hoạt, có kiểm soát dịch bệnh la
phù hợp và đúng hướng. Trong những
tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước
tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ
chủ động, linh hoạt, không chủ quan
với lạm phát, điều hành tiền tệ hợp lý,
đảm bảo cung ứng nguồn vốn cho nền
kinh tế (tín dụng 10 tháng tăng 8,6%);
tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho
doanh nghiệp để hỗ trợ phục hồi nền
kinh tế.
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Không có lựa chọn hoàn hảo mà
chỉ có lựa chọn tối ưu
Kết luận phiên họp, Thủ tướng
Phạm Minh Chính nhấn mạnh sự kiện
quan trọng trong tháng 10 là kể từ
ngày 11/10, “chúng ta bắt đầu đổi mới
tư duy, phương pháp cũng như cách tổ
chức thực hiện công tác phòng chống
COVID-19 sang một giai đoạn mới, từ
chủ trương theo đuổi ‘zero-COVID’
sang chủ trương thích ứng thích ứng
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch COVID-19”.
Cụ thể là Chính phủ đã ban hành
Nghị quyết 128 và Bộ Y tế ban hành
Quyết định 4800. Các bộ, ngành, địa
phương đã cơ bản đồng tình và tổ chức
thực hiện quyết liệt Nghị quyết 128.
Khi chuyển trạng thái có thể xảy ra
“vấn đề này, vấn đề kia” nhưng quan
trọng nhất là chúng ta phát hiện ra,
điều chỉnh và chỉ đạo thực hiện quyết
liệt, kịp thời.
Thủ tướng nêu rõ, “không có lựa
chọn hoàn hảo mà chỉ có lựa chọn tối
ưu”, và sự tối ưu được chứng minh qua
thực tiễn. Tuy nhiên, tuyệt đối không
được chủ quan, lơ là. Thủ tướng cho
biết, chỗ nào phát sinh ổ dịch thì tập
trung dập dịch theo đúng 3 trụ cột
trong công tác phòng, chống dịch:
Cách ly nhanh nhất, hẹp nhất, nghiêm
ngặt nhất; có mục tiêu và lộ trình để
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có giải pháp phù hợp, hiệu quả. Nếu
một tổ dân phố có dịch thì cả phường,
cả xã phải lo; một phường, một xã mà
bị thì cả huyện phải lo; một huyện mà
bị thì cả tỉnh phải lo; một tỉnh mà bị
thì cả khu vực phải lo. Bộ Công an,
Bộ Quốc phòng cùng tham gia hỗ trợ
các địa phương.
Nhắc lại tình hình tháng 10, Thủ
tướng nêu rõ Chính phủ tập trung lãnh
đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt
công tác, hoàn thành khối lượng lớn
công việc, bao gồm chuẩn bị cho kỳ
họp Trung ương 4 (khóa XIII), kỳ họp
thứ 2 Quốc hội khóa XV, tập trung
cho công tác đối ngoại, cả đa phương
và song phương.
Để hoàn thành tốt các công việc
này, Thủ tướng cho rằng có sự đoàn
kết, thống nhất, quyết liệt, chủ động,
sáng tạo của Chính phủ, các bộ,
ngành, địa phương.
Đề cập cụ thể đến tình hình kinh
tế - xã hội, Thủ tướng khẳng định, có
nhiều điểm tích cực. Trước hết, dịch
bệnh dần được kiểm soát, thực hiện
quyết liệt chính sách an sinh xã hội,
chiến lược vaccine được đẩy mạnh
(gồm cả nhập khẩu, thúc đẩy sản xuất
trong nước và tiêm chủng).
Nhắc lại chuyến tham dự COP26,
thăm làm việc Vương quốc Anh và
thăm chính thức Cộng hòa Pháp,
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Thủ tướng cho biết khi làm việc với
lãnh đạo các cơ quan, tổ chức như
AstraZeneca, chương trình COVAX
thì đều nhận được cam kết sẽ tiếp
tục cung cấp vaccine cho Việt Nam.
“Ngay khi tới Paris, Pháp, tôi đã gặp
bà Giám đốc điều hành Chương trình
tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX và
bà đã hứa trong tháng 11, cung cấp đủ
cho chúng ta hơn 38 triệu liều”, Thủ
tướng nói.
Thủ tướng đánh giá hoạt động sản
xuất kinh doanh, sản xuất công nghiệp đang phục hồi, xuất nhập khẩu
duy trì đà tăng tích cực; khắc phục
được nhập siêu và trở lại xuất siêu.
Giữ vững các cân đối lớn của nền kinh
tế. Lạm phát được kiểm soát tốt. Về
xu hướng thu hút FDI gia tăng, Thủ
tướng lưu ý phải làm tốt hơn nữa công
tác cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh. Thủ tướng cho biết trong các
chuyến thăm Anh, Pháp, các nhà đầu
tư nước ngoài đều thể hiện tin tưởng
đối với Việt Nam, đặc biệt là đối với
con người Việt Nam và ổn định chính
trị, cho rằng khó khăn của Việt Nam
là nhất thời.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết
quả nổi bật, Thủ tướng yêu cầu không
được chủ quan, cần nhìn nhận rõ các
rủi ro, thách thức. Dịch bệnh còn diễn
biến phức tạp; rủi ro tài khóa, nợ công,
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sức ép lạm phát...
Trước thách thức dịch bệnh, Thủ
tướng cho rằng phải đẩy nhanh tốc độ
tiêm vaccine, bảo đảm an toàn, hiệu
quả, khoa học, không chần chừ, nhất
là tập trung cho các địa bàn, khu vực
trọng điểm như các tỉnh miền Tây
Nam Bộ. Hiện nay chúng ta đã có hơn
120 triệu liều vaccine mà mới tiêm
được 88 triệu liều, Thủ tướng yêu cầu
phải phấn đấu tiêm hết số vaccine còn
lại trong tháng 11.
Thách thức, khó khăn nữa là hoạt
động bán lẻ đã phục hồi nhưng còn
yếu. Do đó, cần kích thích tiêu dùng
nội địa. Cho rằng đầu tư công còn bất
cập, Thủ tướng nhấn mạnh, cần phân
tích rõ nguyên nhân, điểm nào do thể
chế chính sách, do khâu tổ chức thực
hiện. Phải tập trung thực hiện quyết
liệt các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy
đầu tư công.
Mặc dù tình hình doanh nghiệp đã
phục hồi, số doanh nghiệp trở lại hoạt
động nhiều hơn số doanh nghiệp rút
khỏi thị trường, nhưng doanh nghiệp
còn gặp khó khăn. Tái cơ cấu nền
kinh tế còn chậm.
Kiểm soát dịch bệnh và phục hồi
kinh tế
Định hướng nhiệm vụ thời gian tới,
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ
tiếp tục thực hiện các mục tiêu: Thích
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ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu
quả dịch bệnh COVID-19 theo tinh
thần quản lý rủi ro và đẩy mạnh phục
hồi kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội;
bảo đảm an ninh, trật tự xã hội; giữ
vững chủ quyền, lãnh thổ; chủ động,
tích cực hội nhập quốc tế, khai thác
hiệu quả các hiệp định thương mại tự
do (FTA) đã ký kết.
Tiếp tục hoàn thiện Chiến lược
tổng thể phòng, chống dịch bệnh, bảo
đảm đồng bộ với Chương trình phục
hồi và phát triển kinh tế. Thủ tướng
lưu ý, phải tăng cường năng lực y tế,
nhất là về nguồn nhân lực; chăm lo
an sinh xã hội cho những đối tượng bị
ảnh hưởng bởi dịch bệnh; hỗ trợ cho
những doanh nghiệp gặp khó khăn,
sức chống chịu chưa cao. Kết hợp tốt
chính sách tài khóa và chính sách tiền
tệ để tạo đòn bẩy cho phục hồi kinh
tế. Khẩn trương thực hiện các gói hỗ
trợ đã được thông qua gắn với tăng
cường kiểm tra, kiểm soát, chống tiêu
cực, nhũng nhiễu; tăng cường trách
nhiệm của các bộ, ngành trong đẩy
mạnh tái cơ cấu nền kinh tế.
Để có thể tập trung mở cửa thị
trường, mở cửa nền kinh tế, Thủ
tướng nhấn mạnh muốn vậy, cần đẩy
nhanh tốc độ tiêm vaccine. Bộ Y tế
cần tổ chức chiến dịch cho các tỉnh
tiêm vaccine còn chậm.
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Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục
và Đào tạo và các bộ, ngành liên quan
triển khai chương trình tiêm vaccine
cho học sinh, cùng với biện pháp 5K,
để tiến tới mở cửa trường học với tinh
thần mở cửa phải bảo đảm an toàn,
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.
Thủ tướng cũng lưu ý, các thành
viên Chính phủ chuẩn bị kỹ, bảo đảm
chất lượng, tiến độ các báo cáo phục
vụ kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV,
kịp thời cung cấp thông tin, giải trình,
trả lời chất vấn.
Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe,
thảo luận về Đề án thí điểm tách bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng
mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư; xem
xét báo cáo tình hình thực hiện Nghị
quyết 17/NQ-CP quý III/2021; báo
cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ
giao và tình hình ban hành văn bản
quy định chi tiết tháng 10 và 10 tháng
năm 2021.
Theo: chinhphu.vn
2/ Ban hành quy định về định
danh, xác thực điện tử trên nền tảng
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ
Đức Đam đã ký ban hành Quyết
định số 34/2021/QĐ-TTg quy định về
định danh và xác thực điện tử trên
nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về
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dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công
dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất
nhập cảnh; Quyết định có hiệu lực
thi hành từ ngày 09/11/2021.
Theo đó, danh tính điện tử của
công dân Việt Nam bao gồm: Số
định danh cá nhân; Họ, tên đệm và
tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính;
Ảnh chân dung và vân tay.

Cá nhân từ đủ 14 tuổi trở lên đăng ký tài khoản
định danh điện tử thông qua ứng dụng định danh điện
tử.

Danh tính điện tử của người nước
ngoài bao gồm: Số hộ chiếu hoặc số
giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế; Họ,
tên đệm và tên; Ngày, tháng, năm
sinh; Giới tính; quốc tịch; Ảnh chân
dung và vân tay (nếu có).
Vì vậy, việc tạo lập tài khoản định
danh điện tử của cá nhân để thực hiện
thủ tục hành chính trên môi trường
điện tử phải sử dụng danh tính điện
tử do Bộ Công an cung cấp. Việc
sử dụng tài khoản định danh điện tử
được tạo lập bởi Hệ thống định danh
và xác thực điện tử của Bộ Công an
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để thực hiện thủ tục hành chính trên
môi trường điện tử do cơ quan quản lý
Cổng dịch vụ công quyết định...
Bên cạnh đó, Quyết định cũng quy
định khóa tài khoản định danh điện
tử khi chủ thể danh tính điện tử yêu
cầu khóa tài khoản định danh điện tử
của mình; khi có yêu cầu của cơ quan
tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng
có thẩm quyền hoặc bên sử dụng dịch
vụ; khi chủ thể danh tính điện tử vi
phạm điều khoản dịch vụ đã thỏa
thuận với cơ quan cấp tài khoản định
danh điện tử; khi thực hiện xác lập lại
hoặc hủy số định danh cá nhân; khi
chủ thể danh tính điện tử chết.
Cá nhân từ đủ 14 tuổi trở lên đăng
ký tài khoản định danh điện tử thông
qua ứng dụng định danh điện tử. Đối
với cá nhân chưa đủ 14 tuổi thì đăng
ký theo tài khoản định danh điện tử
của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Đối
với người được giám hộ khác thì đăng
ký theo tài khoản định danh điện tử
của người giám hộ.
Các thông tin cần khai báo được
thực hiện trên thiết bị điện tử khi cá
nhân đăng ký tài khoản định danh
điện tử gồm: Số định danh cá nhân;
Số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi
lại quốc tế (đối với người nước ngoài);
Họ, tên đệm và tên; Ngày, tháng,
năm sinh; Giới tính; Quốc tịch (đối
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với người nước ngoài); Số điện thoại,
email...
Ngoài ra, đối với những tài khoản
định danh điện tử của cá nhân đã được
tạo lập bởi Cổng dịch vụ công quốc
gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp bộ,
cấp tỉnh trước ngày 09/11/2021 thì
đến trước ngày 01/01/2023 phải được
xác thực với danh tính điện tử do Bộ
Công an cung cấp.
Kể từ ngày 09/11/2021 đến trước
ngày 01/01/2023, nếu các Cổng dịch
vụ công quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh
chưa sẵn sàng kết nối với Hệ thống
định danh và xác thực điện tử của Bộ
Công an thì việc tạo lập tài khoản để
thực hiện thủ tục hành chính trên môi
trường điện tử tiếp tục được sử dụng
danh tính điện tử do các tổ chức cung
cấp định danh điện tử đã kết nối, tích
hợp với Nền tảng trao đổi định danh
điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc
gia.
Theo: bocongan.gov.vn
3/ Bộ NN-PTNT rà soát văn bản
quy phạm pháp luật không còn phù
hợp
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp
yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ NNPTNT tổ chức hiệu quả công tác xây
dựng, hoàn thiện chính sách, cũng
như thi hành pháp luật.

Số 44/2021

Ngày 8/11, Bộ NN-PTNT tổ chức
Hội nghị Hưởng ứng Ngày Pháp luật
Việt Nam năm 2021 và giới thiệu một
số nội dung cơ bản của Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật
(VBQPPL).

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phát
biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Bảo Thắng.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp
nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng
của Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).
Ông cho rằng, đây là sự kiện chính trị,
pháp lý có ý nghĩa nhân văn, xã hội
sâu sắc, khơi dậy ý thức trách nhiệm,
bổn phận và quyền lợi cho mỗi công
dân trong các sinh hoạt của đời sống
chính trị, xã hội.
Hòa chung không khí của cả nước
nhân Ngày Pháp luật Việt Nam, Bộ
NN-PTNT tập trung vào các hoạt
động phổ biến, giới thiệu nội dung văn
bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực
quản lý nhà nước của Bộ, nhất là các
điểm mới, các quy định gắn với chức
năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị,
góp phần nâng cao ý thức tôn trọng,
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chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp
luật trong cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động của ngành nông
nghiệp.
“Thay mặt Ban cán sự Đảng,
lãnh đạo Bộ, tôi nhiệt liệt biểu dương
những cố gắng và kết quả tích cực đã
đạt được của cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động ngành nông
nghiệp thời gian qua”, Thứ trưởng
Nguyễn Hoàng Hiệp nói.
Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn
Hồng Tuyến - Vụ trưởng Vụ các vấn
đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ
Tư pháp) giới thiệu những điểm mới
cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật ban hành VBQPPL.
Theo ông Tuyến, Luật năm 2020
sửa đổi, bổ sung 68 điều của Luật
năm 2015, gồm 54 điều về nội dung
và 14 điều về kỹ thuật. 8 nội dung
chính của lần sửa đổi này là: (1) Cơ
chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng
trong xây dựng VBQPPL; (2) Phản
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc
trong quá trình soạn thảo VBQPPL;
(3) Hình thức, thẩm quyền, nội dung
một số VBQPPL liên tịch; (4) Quy
trình xây dựng, ban hành một số loại
VBQPPL; (5) Quy định thủ tục hành
chính trong VBQPPL; (6) Hoạt động
thẩm tra, xem xét, thông qua dự án
luật, pháp lệnh; (7) Xây dựng, ban
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hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục
rút gọn; (8) Thẩm quyền ban hành
VBQPPL của cấp huyện, cấp xã.
Trong 8 nội dung này, theo ông
Tuyến, nguyên tắc đảm bảo sự lãnh
đạo của Đảng cần tập trung và chú
trọng. Lãnh đạo Bộ Tư pháp cũng lưu
ý, rằng khi đề ra các VBQPPL, các
cục, vụ, viện nghiên cứu cần lên kế
hoạch sớm, báo cáo lãnh đạo Bộ để
có tham vấn từ chuyên gia, nhằm có
những đánh giá chính xác, đầy đủ về
5 mặt tác động của chính sách, gồm:
xã hội, kinh tế, thủ tục hành chính,
giới, và hệ thống pháp luật.
Một số vấn đề khác được ông
Tuyến nhấn mạnh, là: Các đơn vị ban
hành, soạn thảo VBQPPL cần báo cáo
lãnh đạo Bộ những vấn đề phù hợp
với thực tiễn, nhưng chưa có trong các
VBQPPL để lãnh đạo Bộ trình lên Bộ
Chính trị; Bổ sung hình thức thông tư
liên tịch giữa Tổng Kiểm toán Nhà
nước với các Bộ và cơ quan ngang
Bộ; Bỏ yêu cầu lập đề nghị theo quy
trình chính sách đối với nghị định tại
khoản 2 Điều 19 của Luật năm 2015.
Trên tinh thần thượng tôn pháp
luật, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp
yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ NNPTNT tích cực phát hiện những văn
bản chưa phù hợp với thực tiễn; bổ
sung, sửa đổi cụ thể, chi tiết các điều
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khoản trong VBQPPL.
Ông cũng định hướng chuyển đổi
từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang
tư duy “kinh tế nông nghiệp”, đẩy
mạnh chuyển đổi số, tạo ra những giá
trị mới cho nền nông nghiệp và tích
hợp vào chuỗi giá trị ngành hàng, tạo
động lực cho sự tăng trưởng.
Để thực hiện hiệu quả những chủ
trương, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng
Hiệp chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ
làm tốt hai vấn đề. Thứ nhất, về công
tác xây dựng, hoàn thiện chính sách
pháp luật, các Cục, Vụ, Viện, Trung
tâm nghiên cứu tập trung nguồn lực,
cải thiện môi trường kinh doanh; tư
vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;
phòng, chống tham nhũng, lãng phí,
cải cách hành chính và các quy định
liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích
hợp pháp của người dân và doanh
nghiệp.
Thứ hai, về công tác tổ chức thi
hành pháp luật, Thứ trưởng đề ra 3
định hướng. Một, là đề ra các giải
pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp
luật. Hai, là tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin trong quản lý nhà
nước. Ba, là khơi dậy ý thức và lợi ích
của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật
trong cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động ngành nông nghiệp.
Theo: nongnghiep.vn

Số 44/2021

4/ Bộ trưởng Nội vụ: Quyết tâm
cắt giảm những chứng chỉ không
phù hợp
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị
Thanh Trà nhấn mạnh phải quyết
tâm cắt giảm những chứng chỉ không
phù hợp, để vừa giảm gánh nặng với
công chức, viên chức, vừa đổi mới
phương thức quản lý, sử dụng cán
bộ.
Mới đây, Bộ Nội vụ đã báo cáo
Thủ tướng Chính phủ bỏ quy định
bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ, tin
học trong công tác tuyển dụng và bổ
nhiệm, nâng ngạch công chức, thăng
hạng viên chức.
Bộ đề xuất bỏ quy định bắt
buộc về chứng chỉ ngoại ngữ của 74
ngạch công chức và 155 chức danh
nghề nghiệp viên chức; bỏ quy định
bắt buộc về chứng chỉ tin học của 74
ngạch công chức và 142 chức danh
nghề nghiệp viên chức; giảm 17
chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
ngạch công chức và 87 chứng chỉ
bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp viên chức. Đây là vấn đề
dư luận rất quan tâm.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh
Trà đã trao đổi làm rõ hơn về vấn đề
này.
Đề xuất giảm các chứng chỉ
bồi dưỡng đối với tất cả các chuyên
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ngành
- Thưa Bộ trưởng, đội ngũ công
chức, viên chức rất ủng hộ đề xuất
của Bộ Nội vụ về việc giảm 17 chứng
chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch
công chức và 87 chứng chỉ bồi dưỡng
theo tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp viên chức. Lý do nào Bộ lại
mạnh dạn đưa ra đề xuất này?
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà:
Thời gian qua, báo chí phản ánh nhiều
“tiếng kêu” của viên chức về những
vướng mắc, bất cập của quy định sử
dụng chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp và các chứng
chỉ bồi dưỡng khác đối với viên chức,
nhất là đối với đội ngũ giáo viên tại
các cơ sở đào tạo công lập khi thi
thăng hạng, bổ nhiệm vào hạng chức
danh nghề nghiệp viên chức.
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn cần
thiết phải đổi mới việc quản lý, sử
dụng, đặc biệt là việc đổi mới nội dung
và hình thức đào tạo, bồi dưỡng đội
ngũ công chức, viên chức, Thủ tướng
Chính phủ đã yêu cầu Bộ Nội vụ phối
hợp với các bộ quản lý chuyên ngành
tổng hợp, rà soát toàn bộ quy định về
chứng chỉ đối với đội ngũ công chức,
viên chức.
Qua tổng hợp, đánh giá chung của
các bộ, ngành và ý kiến của dư luận
xã hội, Bộ Nội vụ nhận thấy có một
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số hạn chế, bất cập. Chẳng hạn, có sự
chồng chéo, trùng lắp về nội dung,
chương trình bồi dưỡng đối với đội
ngũ giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào
tạo quy định.
Về việc này, mới đây, Bộ Giáo
dục và Đào tạo đã rà soát, đề xuất
sửa đổi các quy định về chứng chỉ bồi
dưỡng đối với đội ngũ giáo viên theo
hướng giảm thủ tục hành chính, nâng
cao chất lượng đội ngũ và không tạo
ra áp lực cho giáo viên.
Việc rà soát, đề xuất giảm các
chứng chỉ bồi dưỡng được thực hiện
đối với tất cả các chuyên ngành. Khối
viên chức được đề xuất giảm nhiều
hơn vì yêu cầu tính chất hoạt động
nghề nghiệp giữa các hạng chức danh
nghề nghiệp trong cùng chuyên ngành
là tương đồng.
Bộ Nội vụ đề xuất giảm 17 chứng
chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch
công chức và 87 chứng chỉ bồi dưỡng
theo tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp viên chức.
- Các đề xuất của Bộ đã nhận
được phản hồi như thế nào từ Người
đứng đầu Chính phủ và các thành
viên Chính phủ, thưa Bộ trưởng?
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà:
Quan điểm của Thủ tướng Chính phủ
trong giáo dục, đào tạo là phải “học
thật, thi thật, nhân tài thật”; cán bộ,
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công chức phải làm việc thực chất,
chống bệnh hình thức, tránh phô
trương, không chủ quan, thỏa mãn.
Vì vậy, Người đứng đầu Chính phủ
rất quan tâm đến nội dung này và yêu
cầu Bộ rà soát, mạnh dạn đưa ra đề
xuất.
Tuy nhiên, việc tổng hợp, rà soát
tất cả các loại chứng chỉ đối với đội
ngũ công chức, viên chức trong toàn
hệ thống là khối lượng công việc lớn,
đòi hỏi cẩn trọng và khách quan trong
việc phân tích, đánh giá, nhận định để
đưa ra đề xuất.
Thực tế vừa qua, một số bộ, ngành
đã tiến hành rà soát, đề xuất giảm
các chứng chỉ chuyên ngành như Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
đã ban hành Thông tư số 18/2020,
trong đó không quy định chứng chỉ
ngoại ngữ, tin học. Bộ Thông tin và
Truyền thông đang lấy ý kiến sửa đổi
quy định về nội dung, hình thức thi và
xét thăng hạng đối với đội ngũ biên
tập viên, phóng viên...
Bộ Nội vụ cũng đang xây dựng
Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều
kiện, nội dung và hình thức thi hoặc
xét thăng hạng chức danh nghề
nghiệp viên chức chuyên ngành lưu
trữ theo hướng cắt giảm nhiều chứng
chỉ.
Chúng tôi tin tưởng rằng với sự
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chỉ đạo thực sự sâu sát và quyết liệt
của Người đứng đầu Chính phủ vì
mục tiêu chung là xây dựng, nâng cao
chất lượng đội ngũ công chức, viên
chức và các đề xuất của Bộ Nội vụ
đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, các
bộ, ngành sẽ tích cực ủng hộ.
Động chạm đến lợi ích
- Loại bỏ, cắt giảm chứng chỉ
sẽ động chạm đến lợi ích của nhiều
phía. Xin Bộ trưởng cho biết trong
quá trình rà soát để đưa ra đề xuất
này, Bộ có gặp khó khăn, rào cản nào
không?
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà:
Bộ Nội vụ không gặp khó khăn và rào
cản nào khi đưa ra các đề xuất, thậm
chí còn nhận được sự quan tâm, động
viên của các đồng chí lãnh đạo, đặc
biệt là của Thủ tướng Chính phủ.
Còn về lợi ích, thẳng thắn mà nói
là có ảnh hưởng đến nguồn thu của các
cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cấp các loại
văn bằng, chứng chỉ. Vì vậy, việc có
người này, người kia tâm tư là chuyện
khó tránh khỏi.
Nhưng đây là vấn đề tác động
trực tiếp đến hàng triệu viên chức và
liên quan đến phương thức quản lý,
sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức.
Vì vậy, chúng ta phải quyết tâm cắt
giảm những chứng chỉ không phù
hợp, để một mặt vừa giảm gánh nặng
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đối với công chức, viên chức; một mặt
đổi mới phương thức quản lý, sử dụng
đội ngũ cán bộ, công chức đi vào thực
chất, khoa học hơn.
Tuy nhiên, tôi cho rằng cũng không
quá phải lo lắng nếu các đơn vị này tự
thay đổi, chuyển mình, hướng tới chất
lượng, nhu cầu của người được đào
tạo, bồi dưỡng. Hay nói cách khác, sẽ
không có chuyện người học tự đến và
bắt buộc phải học các loại chứng chỉ
mà các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phải
tự tìm hiểu xem các cơ quan, tổ chức
đang cần những cán bộ, công chức,
viên chức đáp ứng được yêu cầu như
thế nào; đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức đang cần kiến thức, kỹ năng
gì để đáp ứng yêu cầu của vị trí việc
làm.
Theo tôi, các cơ sở đào tạo phải có
hình thức cung cấp các dịch vụ, xây
dựng chương trình bồi dưỡng thích hợp.
Phải để việc học và cấp các chứng chỉ
là nhu cầu tự thân của mỗi viên chức
để đáp ứng các yêu cầu trong công
việc của họ. Như vậy, mới phù hợp với
nền kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa, phù hợp với quy luật
cung-cầu.
Đột phá cải cách
- Loại bỏ, cắt giảm các chứng chỉ
như đề xuất của Bộ Nội vụ không chỉ
là một bước đột phá trong cải cách thủ
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tục hành chính, mà còn là sự thay đổi
quan trọng trong phương thức quản
lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức.
Bộ trưởng suy nghĩ thế nào về nhận
định này?
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà:
Từ khi nhận nhiệm vụ Bộ trưởng, tôi
luôn ý thức kế thừa và phát huy những
thành quả của các thế hệ tiền nhiệm.
Những gì các Bộ trưởng tiền nhiệm đã
làm tốt sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy,
những gì đang làm dang dở sẽ tiếp tục
thực hiện, những công việc mới phát
sinh sẽ nỗ lực hoàn thành.
Việc đẩy mạnh cải cách thủ tục
hành chính, cắt giảm thủ tục về văn
bằng, chứng chỉ là nhiệm vụ chung của
các bộ, ngành, địa phương. Tuy nhiên,
với trách nhiệm là cơ quan thường
trực của Chính phủ về cải cách hành
chính và thực hiện nhiệm vụ quản
lý nhà nước về đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục
nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ có những giải
pháp đột phá về cơ chế, phương thức
quản lý, sử dụng cán bộ, công chức,
viên chức. Những việc này nhằm một
mục đích chung là xây dựng đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức có đủ
phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
- Nếu đề xuất của Bộ được chấp
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thuận, các bước tiếp theo sẽ triển
khai như thế nào? Việc sắp xếp lại bộ
máy, cũng như đội ngũ liên quan đến
các trường, trung tâm đào tạo những
chứng chỉ này thực hiện ra ra sao?
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà:
Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, sau khi
được Thủ tướng Chính phủ đồng ý,
các bộ quản lý ngạch công chức, viên
chức chuyên ngành cần khẩn trương
rà soát, sửa đổi, bổ sung các thông tư
quy định về tiêu chuẩn và nội dung,
chương trình bồi dưỡng đối với công
chức, viên chức chuyên ngành được
giao quản lý để tránh trùng lắp, nâng
cao chất lượng, hiệu quả công tác
đào tạo, bồi dưỡng theo chủ trương
đã được Thủ tướng Chính phủ thống
nhất.
Bộ Nội vụ sẽ khẩn trương hoàn
thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị
định sửa đổi, bổ sung Nghị định số
101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
để bảo đảm căn cứ pháp lý, thống nhất
trong triển khai thực hiện chủ trương
lớn này của Chính phủ.
Chủ trương chung của Đảng, Nhà
nước trong đổi mới nội dung, hình thức
đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức,
viên chức là bảo đảm giữa các chương
trình đào tạo, bồi dưỡng không trùng
lắp về nội dung và phải phù hợp với
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yêu cầu nhiệm vụ.
Phải khẳng định là việc cắt giảm
một số loại chứng chỉ không đồng nghĩa với việc giảm yêu cầu về nâng cao
năng lực, trình độ của đội ngũ mà đặt
ra yêu cầu đổi mới nội dung, chương
trình, hình thức đào tạo, bồi dưỡng
đối với công chức, viên chức phải
thực chất hơn, phục vụ trực tiếp công
việc, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc
làm. Việc này cũng không có nghĩa
là không thực hiện việc đào tạo, bồi
dưỡng đối với công chức, viên chức
nữa.
Vì vậy, vấn đề ở đây là các đơn vị
sự nghiệp công lập được giao nhiệm
vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên
chức của các bộ, ngành cần kịp thời
đổi mới về phương thức tổ chức các
khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao
chất lượng đội ngũ giảng viên để đáp
ứng yêu cầu trong tình hình mới.
- Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!./.
Theo: TTXVN/Vietnam+
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Số 44/2021

TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

5/ Hà Nội đối thoại tháo gỡ khó
khăn với các doanh nghiệp trong
bối cảnh dịch COVID-19
Ngày 6/11, Thành ủy, UBND
thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị
“Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối
với các doanh nghiệp trên địa bàn
thành phố Hà Nội trong bối cảnh
dịch COVID-19”. Các báo cáo, ý
kiến, phân tích của các đại biểu tại
hội nghị đã nêu rõ tình hình phát
triển kinh tế - xã hội và kết quả giải
quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh
nghiệp của thành phố Hà Nội trong
thời gian qua; đồng thời đề ra các
giải pháp phục hồi, phát triển kinh

tế của thành phố Hà Nội trong thời
gian tới.
Đến dự Hội nghị có đồng chí Đinh
Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí
thư Thành ủy Hà Nội; lãnh đạo các
Bộ, ngành Trung ương và thành phố
Hà Nội cùng đại diện các sở, ban,
ngành thành phố, các hiệp hội, hơn
100 doanh nghiệp, nhà đầu tư đang
hoạt động trên địa bàn Hà Nội.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí
thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng
khẳng định, những kết quả bước đầu
đạt được trong công tác phòng, chống
dịch COVID-19 của thành phố thời
gian qua là sự tổng hợp của rất nhiều
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yếu tố; trong đó có đóng góp quan
trọng của cộng đồng doanh nghiệp,
doanh nhân và các cơ quan, tổ chức,
cá nhân trong và ngoài nước đã luôn
ủng hộ, chia sẻ và đồng hành cùng
thành phố trong phòng, chống dịch
bệnh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn
khi thành phố thực hiện biện pháp
giãn cách xã hội, nhưng với ý thức
trách nhiệm cao, các doanh nghiệp đã
nghiêm túc chấp hành các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh của thành
phố, chủ động xây dựng và vận hành
phương án sản xuất, kinh doanh thích
nghi với tình hình dịch bệnh và phù
hợp với điều kiện thực tế của doanh
nghiệp.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến
Dũng khẳng định, thành phố luôn xác
định doanh nghiệp là lực lượng nòng
cốt, tiên phong trong phát triển kinh
tế, là lực lượng quan trọng để thực
hiện thành công các mục tiêu phát
triển kinh tế - xã hội của thành phố đã
đề ra...
“Với phương châm lấy doanh
nghiệp và người dân là trung tâm phục
vụ, thành phố đã và đang tập trung đẩy
mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải
thiện môi trường đầu tư kinh doanh,
tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, giải
quyết các điểm nghẽn, bất cập về cơ
chế chính sách, về thủ tục hành chính
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để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển
nhanh và bền vững”, Bí thư Thành ủy
Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.
Những nỗ lực đó của Hà Nội đã
thu hút được trên 201.000 doanh
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế
đang hoạt động trên địa bàn thành
phố, đứng thứ hai toàn quốc và chiếm
tới 23,7% tổng số doanh nghiệp đang
hoạt động của cả nước, góp phần cùng
Thủ đô đóng góp 16% GDP, 18,5%
tổng thu ngân sách, 8,6% tổng kim
ngạch xuất nhập khẩu của cả nước…
Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã ảnh
hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống
kinh tế - xã hội của Thủ đô. Tổng sản
phẩm GRDP của thành phố 9 tháng
năm 2021 tuy vẫn tăng trưởng dương
1,28% so với cùng kỳ năm trước,
nhưng thấp hơn so với kế hoạch đề ra.
Mặc dù, trong 10 tháng năm
2021, số doanh nghiệp hoạt động trở
lại tăng 76%, nhưng số doanh nghiệp
đăng ký thành lập mới lại giảm 10%,
doanh nghiệp giải thể tăng 26%,
doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng
hoạt động tăng 17% so với cùng kỳ
năm trước. Nhiều hoạt động sản xuất,
kinh doanh của doanh nghiệp bị đình
trệ, một số chuỗi cung ứng hàng hóa,
dịch vụ bị gián đoạn; việc giao thương
hàng hóa, đi lại của các doanh nhân,
chuyên gia, người lao động cũng gặp
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nhiều khó khăn và bị xáo trộn bởi đại
dịch COVID-19.
Chia sẻ với những khó khăn của
doanh nghiệp, Bí thư Thành ủy Đinh
Tiến Dũng nhấn mạnh, xác định “sức
khỏe” của doanh nghiệp là “sức khỏe”
của nền kinh tế nên chính quyền thành
phố đã và đang nỗ lực hết mình, thực
hiện đồng bộ các biện pháp để kiểm
soát hiệu quả dịch bệnh sớm nhất và
nhanh nhất. Đồng thời tập trung tháo
gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp vượt
qua khó khăn để duy trì và phục hồi
sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tác
động tiêu cực từ đại dịch COVID-19.
Bên cạnh ngoại lực đến từ các nhà
đầu tư nước ngoài là nhân tố quan
trọng, thành phố nhận định rõ nội lực
đến từ các doanh nghiệp trong nước là
nhân tố quyết định đến sự phát triển
bền vững, tính tự chủ của nền kinh
tế. Do đó, thành phố Hà Nội cam kết
luôn đồng hành, sát cánh cùng doanh
nghiệp, lắng nghe và giải quyết thấu
đáo ngay tại hội nghị đối với những
kiến nghị, đề xuất chính đáng từ phía
doanh nghiệp. Sau đó, thành phố sẽ
tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền
xem xét, giải quyết đối với những kiến
nghị, đề xuất vượt thẩm quyền của
thành phố.
Tham gia đóng góp ý kiến tại
Hội nghị, ông Mạc Quốc Anh, Phó
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Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội
Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cho
biết, nhiều chính sách của Chính phủ
và thành phố hỗ trợ doanh nghiệp đã
kịp thời cổ vũ, động viên tinh thần
đối với doanh nghiệp, nhất là doanh
nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, qua
khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp
nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, nhiều
chính sách hỗ trợ được đánh giá hữu
ích nhưng còn khoảng cách khá xa từ
chủ trương đến triển khai thực tế, đặc
biệt, vay vốn với lãi suất 0% để trả
lương cho người lao động được đánh
giá là chính sách khó tiếp cận nhất vì
nhiều điều kiện đi kèm.
Phần lớn các doanh nghiệp mong
muốn Chính phủ, thành phố tiếp tục
có các giải pháp về miễn, giảm tiền
thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp
năm 2021 để duy trì hoạt động của
doanh nghiệp; có giá cho thuê ưu đãi,
chương trình hỗ trợ thiết thực đối với
các doanh nghiệp làng nghề để thu hút
các doanh nghiệp này đưa nhà máy
sản xuất vào các cụm công nghiệp,
khu công nghiệp.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp
nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cũng
đề nghị được hỗ trợ trong việc tiếp
cận tài chính, điều chỉnh lãi suất cho
vay, các điều kiện cho vay, tạm hoãn
đóng bảo hiểm xã hội đến hết tháng
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6/2022, ổn định chi phí logistic, ban
hành các chính sách có tính chất dài
hơi để hỗ trợ doanh nghiệp như giảm
lãi suất, giảm các chi phí sản xuất,
kinh doanh, các chính sách phát triển
thị trường nội địa, thúc đẩy kết nối
doanh nghiệp trong nước, hình thành
các chuỗi liên kết Việt, đẩy mạnh hỗ
trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số…
Ông Mạc Quốc Anh cũng đề
xuất, kiến nghị với Trung ương và
thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển
khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
thành lập mới; tiếp tục đề xuất giãn,
hoãn, giảm thực hiện nghĩa vụ thuế
hoặc cho phép chậm nộp một số loại
thuế cho doanh nghiệp; tập trung cải
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh,
giảm các chi phí mặt hàng thiết yếu
như: Điện, nước, xăng dầu. Mặt khác,
có các gói giải pháp hỗ trợ về chính
sách, tài chính, đào tạo để nâng cao
năng lực cạnh tranh của các doanh
nghiệp trong việc chuyển đổi số, xây
dựng thương hiệu, bảo hộ nhãn hiệu,
sở hữu trí tuệ.
Ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch Hội
Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công
nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đề
nghị thành phố Hà Nội cần có các giải
pháp quyết liệt hơn trong hoạt động
xúc tiến thương mại, quảng bá thương
hiệu, mở rộng thị trường xuất khẩu,
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tận dụng tối đa các cơ hội do các Hiệp
định thương mại tự do thế hệ mới mà
nước ta đã tham gia mang lại.
“Thành phố cần nhanh chóng có
các giải pháp cụ thể hóa Nghị quyết
128/NQ-CP của Chính phủ về “thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu
quả dịch COVID-19” để khôi phục,
phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều
kiện, cơ hội cho các doanh nghiệp
phát triển sản xuất, kinh doanh. Cùng
với đó là đẩy nhanh hơn nữa tiến độ
tiêm và nâng tỷ lệ bao phủ vaccine
đối với người lao động tại các doanh
nghiệp; có hướng dẫn cụ thể hơn về
công tác phòng, chống dịch tại chỗ
đối với khu vực kinh tế này, nhất là
hướng dẫn cách ly y tế khi có các ca
F0, F1, tránh tình trạng bị đóng cửa
toàn bộ nhà máy. Song song với đó là
đẩy mạnh triển khai các chính sách tài
chính, tài khóa như việc miễn, giảm
thuế, hỗ trợ lãi suất, giãn nợ, xóa nợ,
cơ cấu lại nguồn vay, giãn nộp tiền
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…”,
ông Lê Vĩnh Sơn kiến nghị.
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập
đoàn BRG Nguyễn Thị Nga thì nêu
ý kiến về tiếp tục đẩy nhanh việc giải
quyết thủ tục hành chính, qua đó đẩy
nhanh tiến độ xây dựng, khởi công
các dự án, đưa du lịch, công nghiệp
văn hóa là ngành kinh tế quan trọng,
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góp phần phát triển kinh tế của Thủ
đô.
Còn ông Chu Đức Lượng, Chủ tịch
Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ,
hiện có 10 bộ luật các cơ quan, trung
ương, bộ, ngành, thành phố Hà Nội áp
dụng đến cấp địa phương khiến nhiều
dự án của doanh nghiệp gặp xung đột
lớn về pháp lý. Vì vậy, cần có cơ chế
đặc thù cho Thủ đô để tháo gỡ được
những khó khăn này nhanh hơn, hiệu
quả hơn… Đây cũng là băn khoăn của
ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch Công
ty cổ phần Tập đoàn Sunhouse. Ông
Phú chia sẻ, các luật chồng chéo khiến
doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, điển
hình như doanh nghiệp chưa xin phép
xây dựng được nhà máy do vướng quy
định của tỉnh Hà Tây cũ… và mong
muốn thành phố tháo gỡ khó khăn.
Hiện Hà Nội có hơn 200.000 doanh
nghiệp. Thành phố cần có hệ thống số
hóa để ghi nhận các công việc, kiến
nghị của doanh nghiệp để có thời hạn
trả lời cho doanh nghiệp việc gì được,
việc gì không được…
Theo Chủ tịch UBND thành phố
Hà Nội Chu Ngọc Anh, trước hội nghị,
thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành phối
hợp với các doanh nghiệp lấy ý kiến
khảo sát của hơn 25.000 doanh nghiệp
các quy mô, các lĩnh vực khác nhau tập

Số 44/2021

trung vào các vấn đề khó khăn, vướng
mắc như: Tiếp cận vốn, tiếp cận chính
sách hỗ trợ, thủ tục hành chính, mặt
bằng sản xuất, tiêu thụ, nguyên liệu,
bảo hộ người lao động, chi phí phòng
chống dịch, thiếu lao động sau dịch…
Trước các khó khăn vướng mắc
doanh nghiệp, thành phố đã ban hành
Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày
1/11/2021 phục hồi và phát triển kinh
tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch COVID-19 trong
quý IV/2021 và các năm 2022, 2023
để triển khai Nghị quyết số 105/NQCP ngày 9/9/2021 về hỗ trợ doanh
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
trong bối cảnh dịch COVID-19, Nghị
quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.
Về các ý kiến vướng mắc, khó khăn
chưa được giải đáp trong Hội nghị
này, UBND thành phố cũng có văn
bản giao nhiệm vụ cho các sở ngành,
địa phương xem xét, tháo gỡ khó khăn
cho doanh nghiệp trong thời gian sớm
nhất.
Chủ tịch UBND thành phố Hà
Nội Chu Ngọc Anh đề nghị các Sở,
ban, ngành, các quận, huyện, thị xã
thuộc thành phố tiếp thu, chắt lọc để
tham mưu ban hành cơ chế, chính
sách cho thành phố, rà soát, giải quyết
theo thẩm quyền; đồng thời, đối với
các chính sách thuộc thẩm quyền
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của Trung ương, thành phố sẽ giao
các sở, ngành tổng hợp, đề xuất các
Bộ, ngành, cơ quan Trung ương xem
xét, giải quyết. Thành phố đã và
đang triển khai các biện pháp phòng,
chống dịch theo Nghị quyết 128/NQCP ngày 11/10/2021 của Chính phủ,
hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của
các cơ quan Trung ương; đồng thời
tiếp tục nắm sát tình hình dịch bệnh
để kịp thời xử lý theo đúng phương
châm “thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả” gắn với thúc đẩy
hơn nữa hoạt động phục hồi, sản xuất
kinh doanh...
Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ
luôn đồng hành, kiên trì, quyết liệt
để tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp vượt
qua khó khăn trong giai đoạn đại dịch
COVID-19 để tăng tốc, bứt phá mạnh
mẽ hơn nữa trong giai đoạn tới, xây
dựng Hà Nội trở thành một Thủ đô
thông minh, hiện đại./.
Theo: ncov.vnanet.vn
6/ Yên Bái thực hiện Nghị quyết
về chuyển đổi số
Mục tiêu cơ bản của tỉnh Yên
Bái là đến năm 2025, phát triển
chính quyền điện tử, hướng tới chính
quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu
lực hoạt động; phát triển kinh tế số,
nâng cao năng lực cạnh tranh của
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nền kinh tế; phát triển xã hội số, thu
hẹp khoảng cách số.
UBND tỉnh Yên Bái vừa ban
hành Chương trình hành động thực
hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày
22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số
tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025,
định hướng đến năm 2030.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan, trải nghiệm
thực tế những ứng dụng, tiện ích của thẻ điện tử công
chức, viên chức. (Ảnh: Thu Trang)

Theo đó, mục tiêu cơ bản đến năm
2025, phát triển chính quyền điện tử,
hướng tới chính quyền số, nâng cao
hiệu quả, hiệu lực hoạt động; phát
triển kinh tế số, nâng cao năng lực
cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển
xã hội số, thu hẹp khoảng cách số.
Mục tiêu cơ bản đến năm 2030
phát triển chính quyền số, nâng cao
hiệu quả, hiệu lực hoạt động; phát
triển kinh tế số, nâng cao năng lực
cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển
xã hội số, thu hẹp khoảng cách số.
Nhiệm vụ và giải pháp trong thời
gian tới là tăng cường sự lãnh đạo,
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chỉ đạo của chính quyền các cấp; đẩy
mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức
về chuyển đổi số; xây dựng, thực hiện
các cơ chế, chính sách thúc đẩy quá
trình chuyển đổi số; đẩy mạnh công
tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển
nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi
số; xây dựng, ứng dụng, phát triển hạ
tầng, kỹ thuật và các nền tảng phục vụ
chuyển đổi số. Cùng với đó xây dựng,
phát triển chính quyền số, kinh tế số
và xã hội số; bảo đảm an toàn, an ninh
thông tin mạng.
Một số lĩnh vực cần ưu tiên chuyển
đổi số là: y tế; giáo dục; nông nghiệp;
lĩnh vực kế hoạch, tài chính, ngân
hàng; giao thông vận tải và logistics;
tài nguyên - môi trường; sản xuất công
nghiệp, năng lượng, thương mại; du
lịch./.
Theo: dangcongsan.vn
7/ Ban hành Bộ chỉ số theo dõi,
đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
năm 2021
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
vừa ban hành Bộ chỉ số theo dõi,
đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách
hành chính của các cơ quan, đơn vị,
địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa
- Vũng Tàu năm 2021.
Theo đó, Bộ chỉ số được chia làm
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3 Bảng với các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu
chí thành phần áp dụng đối với 03
nhóm đối tượng, gồm: (Bảng 1) Các
sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân
dân tỉnh; (Bảng 2) Ủy ban nhân dân
các huyện, thị xã, thành phố; (Bảng 3)
Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị
trấn.
Việc đánh giá chỉ số cải cách hành
chính theo Bộ chỉ số CCHC dựa trên
2 phần chính là đánh giá kết quả thực
hiện CCHC của tỉnh (chiếm 65/100
điểm) và đánh giá tác động của CCHC
qua điều tra khảo sát xã hội học (chiếm
35/100 điểm); trong đó đánh giá kết
quả thực hiện CCHC được thực hiện
trên 8 lĩnh vực gồm: (1) Công tác chỉ
đạo, điều hành cải cách hành chính;
(2) Cải cách thể chế; (3) Cải cách thủ
tục hành chính; (4) Cải cách tổ chức
bộ máy hành chính nhà nước; (5) Cải
cách chế độ công vụ; (6) Cải cách tài
chính công; (7) Xây dựng và phát triển
chính quyền điện tử, chính quyền số
(8)Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa
liên thông.
Riêng đối với nhóm các cơ quan
Trung ương trên địa bàn tỉnh: Căn cứ
kết quả thực hiện khảo sát xã hội học
xác định mức độ hài lòng của người
dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành
chính của các cơ quan, đơn vị để xác
định kết quả công tác cải cách hành
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chính.
Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối
hợp với các cơ quan có liên quan
hướng dẫn, đôn đốc, chấm điểm chỉ số
cải cách hành chính của các cơ quan,
đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh;
đồng thời phối hợp với các cơ quan
có liên quan tổ chức điều tra, khảo sát
xã hội học lấy ý kiến của các tổ chức,
cá nhân liên quan phục vụ cho công
tác đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách
hành chính của các cơ quan, đơn vị,
địa phương trên địa bàn tỉnh. Tổng
hợp kết quả, đánh giá chấm điểm và
tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công
bố kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số
cải cách hành chính đối với các cơ
quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn
tỉnh.
Theo: baria-vungtau.gov.vn
8/ Tỉnh Bình Phước hợp tác với
tập đoàn FPT về chuyển đổi số
Ngày 10-11, UBND tỉnh Bình
Phước phối hợp Công ty Cổ phần
FPT tổ chức hội nghị trực tuyến bàn
về chương trình hợp tác chuyển đổi
số.
Tham dự hội nghị có Bí thư Tỉnh
ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường;
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ
tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng,
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền,
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lãnh đạo các sở ngành, UBND một số
huyện, thị xã. Về phía FPT có Tổng
Giám đốc Công ty Cổ phần FPT
Nguyễn Văn Khoa, các thành viên
trong đoàn công tác.

Bình Phước - FPT bàn về chương trình hợp tác
chuyển đổi số

Tại hội nghị, các lãnh đạo sở
ngành của tỉnh Bình Phước có nhiều
đề xuất hợp tác thí điểm hệ thống
IoT (Internet vạn vật) trong nông
nghiệp gắn với triển khai chính quyền
điện tử, vận hành chính quyền số,
phát triển cơ sở dữ liệu số mở của các
ngành để cùng khai thác sử dụng, đào
tạo nguồn nhân lực CNTT. Đồng thời
mở một trường phổ thông liên cấp
ngoài công lập, có chương trình đào
tạo tích hợp của Việt Nam và quốc
tế, thành lập một phân viện đại học
đa ngành tại tỉnh của FPT, xây dựng
Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc
sản phẩm của tỉnh kết nối với Cổng
thông tin truy xuất nguồn gốc Quốc
gia và với IOC Bình Phước. Ngoài ra
cần phối hợp nghiên cứu hình thành
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mô hình “xã, phường thông minh”;
các mô hình quản lý, kinh doanh mới
dựa trên nền tảng số, hỗ trợ phần mềm
quản trị cho doanh nghiệp, hợp tác xã.
Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc cho các
sản phẩm điều, tiêu, cây ăn trái.
Đại diện FPT cho biết, Bình Phước
cần hướng đến tầm nhìn 10 - 20 năm
tới về đầu tư chuyển đổi số, khoa học
công nghệ. FPT sẽ phối hợp với Bình
Phước để xây dựng các chương trình,
kế hoạch cụ thể về các nội dung, lĩnh
vực hợp tác như truyền thông, đào tạo,
thanh niên, chính quyền số, kinh tế số,
xã hội số và thành phố, hạ tầng thông
minh.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư
Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường đánh
giá cao về sự quan tâm, phối hợp tích
cực của FPT dành cho tỉnh và giới
thiệu sơ lược về tiềm năng, lợi thế,
tầm nhìn, khát vọng phát triển của
Bình Phước. Tỉnh luôn có nhu cầu đón
các xu hướng, làn gió đầu tư mới mang
tính sáng tạo và hướng đến 3 đột phá
là cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, cải
cách hành chính và chất lượng chính
sách.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh
Cường nhấn mạnh, để nội dung hợp
tác trong thời gian tới diễn ra thành
công, đạt kết quả, hai bên sẽ thống
nhất thành lập Ban chỉ đạo về hợp tác
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chung giữa FPT và Bình Phước, đồng
thời thành lập các tổ giúp việc triển
khai cụ thể các nội dung, lĩnh vực hợp
tác.
Theo: sggp.org.vn
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TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI TỈNH

9/ Viettel đề xuất các giải pháp
ứng dụng CNTT, xây dựng chính
quyền số Quảng Nam
Chiều nay 8.11, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ
trì buổi làm việc với Tập đoàn
Công nghiệp - viễn thông Quân đội
(Viettel) để nghe báo cáo giải pháp
ứng công nghệ thông tin (CNTT),
xây dựng chính quyền số.
Báo cáo tại buổi làm việc, đại
diện Viettel trình bày các giải pháp
ứng dụng CNTT, xây dựng chính
quyền số do doanh nghiệp triển khai
thời gian qua. Qua đó, Viettel đề xuất
các hạng mục tham gia thực hiện ứng
dụng công nghệ thông tin, xây dựng

chính quyền số tại Quảng Nam tập
trung vào 4 nhóm: hạ tầng; nền tảng,
ứng dụng CNTT; các hạ tầng, cơ sở
dữ liệu (CSDL) chuyên ngành; an
toàn, bảo mật thông tin.
Viettel đề xuất nâng cấp hạ tầng
Trung tâm dữ liệu tỉnh, hạ tầng CNTT,
hệ thống bảo mật cho các sở, ngành,
địa phương và xây dựng hạ tầng trung
tâm điều hành thông minh cho thành
phố, huyện. Xây dựng các nền tảng
chính quyền số và các ứng dụng chính
quyền điện tử; kho CSDL dùng chung
và các bộ cơ sở dữ liệu, cổng dịch vụ
dữ liệu.
Viettel đề xuất xây dựng CSDL
ngành y tế, Trung tâm điều hành y
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tế (MOC), hệ thống Teleheath (khám
chữa bệnh từ xa); xây dựng các hệ
thống thông tin chuyên ngành nông
nghiệp và phát triển nông thôn; quản
lý và dữ liệu nhà trường, các cơ sở giáo
dục; xây dựng CSDL số di sản văn
hóa thế giới Hội An và Mỹ Sơn. Xây
dựng trung tâm giám sát an toàn thông
tin SOC toàn tỉnh; triển khai giải pháp
phòng chống virus, mã độc tập trung
toàn tỉnh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu
kết luận cuộc họp. Ảnh: VINH ANH

Cho ý kiến tại cuộc họp, đại diện
các ngành y tế, giáo dục và đào tạo,
giao thông vận tải, nội vụ, tài nguyên
và môi trường mong muốn hợp tác với
doanh nghiệp thúc đẩy chuyển đổi số
của ngành, nhất là khâu xây dựng hạ
tầng, nền tảng CNTT, số hóa và liên
thông dữ liệu chuyên ngành…
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ
Quang Bửu đánh giá cao các giải pháp
do Viettel đề xuất và đề nghị doanh
nghiệp đẩy mạnh hợp tác với tỉnh và
các sở ngành, địa phương trong xây

dựng chính quyền số, thúc đẩy chuyển
đổi số. Trong đó, Quảng Nam mong
Viettel tiếp tục đầu tư hạ tầng cáp
quang đến hộ dân khu vực vùng sâu
vùng xa theo hình thức phù hợp. Tham
gia hỗ trợ hạ tầng, nền tảng ứng dụng
giúp các xã, phường, thị trấn xây dựng
xã thông minh. Hỗ trợ xây dựng hạ
tầng đảm bảo an toàn, bảo mật thông
tin...
Ngoài ra, ông Bửu mong muốn
Viettel quan tâm cho tỉnh mượn một
số hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế
- xã hội. Đề nghị các sở ngành bắt tay
triển khai ngay CSDL chuyên ngành;
tham mưu ứng dụng CNTT cho phục
vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19...
Đại diện Viettel cảm ơn UBND
tỉnh quan tâm các giải pháp của đơn
vị, đồng thời cam kết sẽ phối hợp
triển khai ngay các nội dung ứng dụng
CNTT, xây dựng chính quyền số của
tỉnh theo định hướng, chỉ đạo của
UBND tỉnh.
Theo: baoquangnam.vn
10/ Tạo đột phá về công tác cán
bộ
Việc thực hiện Nghị quyết 04 của
Tỉnh ủy (khóa XXI) về công tác cán
bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán
bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy đạt
được nhiều kết quả quan trọng. Dự
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thảo nghị quyết về công tác cán bộ
giai đoạn 2021 - 2025, định hướng
đến năm 2030 với nhiều điểm mới,
kỳ vọng tiếp tục tạo sự đột phá về
công tác cán bộ của tỉnh. Bản dự
thảo được cấp ủy các cấp quan tâm
thảo luận, góp ý để hoàn thiện trước
khi ban hành. Quảng Nam cuối
tuần ghi nhận một số ý kiến bước
đầu có tính gợi mở về hướng đi trong
công tác này.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII xác định nhóm
nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng là
quan trọng hàng đầu. Ảnh: N.Đ

ÔNG PHAN VIỆT CƯỜNG ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,
BÍ THƯ TỈNH ỦY: “CHĂM LO
BỒI DƯỠNG CÁN BỘ”
Hiện nay, cán bộ, công chức được
đào tạo, bổ sung bằng cấp rất nhiều
nhưng vận dụng vào thực tiễn công
việc không nhiều, gây lãng phí nguồn
lực xã hội. Cách tiếp cận của dự thảo
Nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác
cán bộ ở nhiệm kỳ mới không bàn đến
bằng cấp, cơ cấu mà chú trọng đánh
giá năng lực công tác, phẩm chất đạo
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đức.
Làm tốt vấn đề này, cùng với
chính sách chăm lo bồi dưỡng cán
bộ phù hợp và tạo môi trường thuận
lợi để người cán bộ cống hiến, đảm
đương hiệu quả công việc được giao
là định hướng và cũng là nỗ lực của
Quảng Nam.
Bác Hồ đã dạy: “Cán bộ là cái gốc
của mọi công việc và là nhân tố quyết
định sự thành bại của cách mạng”.
Xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ
quan trọng hàng đầu của công tác xây
dựng Đảng.
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 đoạn 2021 - 2025,
định hướng đến năm 2030 được ban
hành lần 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.
ÔNG NGUYỄN CHÍN TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TỈNH
ỦY: “BỔ NHIỆM VƯỢT CẤP ĐỐI
VỚI CÁN BỘ TRẺ CÓ NĂNG
LỰC VƯỢT TRỘI”
Dự thảo nghị quyết lần này có
nhiều điểm mới và mang tính đột phá,
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nhất là các mục tiêu về xây dựng đội
ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, cán bộ
trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc
thiểu số, cán bộ làm việc trong môi
trường quốc tế.
Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về
xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ
chức bộ máy được xây dựng dựa trên
các quan điểm, nguyên tắc của Đảng
và tình hình thực tiễn của Quảng Nam.
Dự thảo đề xuất nghiên cứu tổ chức
thi tuyển để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo,
quản lý cấp sở, phòng. Hay xin ý kiến
của Trung ương khi bổ nhiệm vượt cấp
đối với cán bộ trẻ có bản lĩnh, năng lực
nổi trội và triển vọng phát triển vào vị
trí lãnh đạo, quản lý để đảm bảo tỷ lệ
cán bộ trẻ. Người đứng đầu có trách
nhiệm tiến cử, đề xuất người thay thế
mình.
Thực hiện thí điểm chủ trương giao
quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm
cán bộ trong quy hoạch và chịu trách
nhiệm về quyết định của mình. Tăng
thêm số lượng phó bí thư cấp ủy huyện
ngoài số lượng theo quy định...
ÔNG TRẦN NAM HƯNG BÍ THƯ THÀNH ỦY TAM KỲ:
“QUYẾT TÂM ĐỂ CÓ CÁN BỘ
TRẺ”
Từ thực tiễn công tác cán bộ của
TP.Tam Kỳ cho thấy, mục tiêu dự
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thảo nghị quyết đặt ra phấn đấu đến
năm 2025, có từ 30% trở lên cán bộ
lãnh đạo, quản lý cấp huyện dưới 40
tuổi là rất khó thực hiện.
Hiện, tỷ lệ này trong Ban Chấp
hành Đảng bộ TP.Tam Kỳ có 5,1%;
trưởng phó phòng có 16,7%. Cá nhân
tôi thấy việc đặt ra chỉ tiêu để phấn đấu
như trong dự thảo nghị quyết là cần
thiết, phù hợp với xu thế chung hiện
nay. Sẽ khó với một số địa phương
nhưng phải thống nhất, quyết tâm thực
hiện thì mới có cán bộ trẻ ở các cấp.
Tôi cũng thống nhất việc đánh giá
cán bộ, công chức hai lần trong năm.
Nhưng quan trọng hơn, chúng ta cần
xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ,
biết là rất khó, nhưng cố gắng làm cho
được, đặc biệt xem xét số hóa bằng
phần mềm, tối đa hóa các chỉ tiêu có
thể định lượng được để làm tốt khâu
đánh giá cán bộ.
ÔNG PHAN CÔNG VỸ - BÍ
THƯ HUYỆN ỦY THĂNG BÌNH:
“LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ ĐỂ
KHẮC PHỤC SỰ TRÌ TRỆ”
Năm 2019, Ban Thường vụ Huyện
ủy Thăng Bình xây dựng đề án và ban
hành Nghị quyết 06 về luân chuyển
cán bộ từ xã này qua xã khác. Giai
đoạn 2019 - 2020, cũng nhằm chuẩn
bị công tác cán bộ cho nhiệm kỳ 2020
- 2025, địa phương luân chuyển hai bí

28

Bản tin Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam

thư và một chủ tịch từ xã này qua làm
ở địa phương khác. Đây là những cán
bộ trẻ, có năng lực, uy tín nên giới
thiệu ra đại hội đều đạt tỷ lệ phiếu tín
nhiệm cao.
Ở nhiệm kỳ vừa qua, Thăng Bình
cũng đã thực hiện bố trí bí thư cấp
ủy không phải người địa phương tại
9 đơn vị, với 13 người. Những cách
làm trên đã góp phần khắc phục được
sự trì trệ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo
triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại
cơ sở.
Thời gian tới, bám sát nghị quyết
mới của Tỉnh ủy, Thăng Bình sẽ tiếp
tục thực hiện tốt việc luân chuyển cán
bộ giữa các xã, cơ quan, đơn vị trên
địa bàn.
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết
04 của Tỉnh ủy (khóa XXI), đội ngũ
cán bộ từ tỉnh đến cơ sở có bước
trưởng thành, phát triển về nhiều mặt,
chất lượng ngày càng được nâng lên,
số cán bộ, công chức có trình độ đại
học và trên đại học chiếm tỷ lệ khá
cao (cấp xã 87,3%; cấp huyện 95,9%;
cấp tỉnh 98,3%); cơ cấu độ tuổi, giới
tính, dân tộc, ngành nghề, lĩnh vực
công tác có sự cân đối, hợp lý hơn.
Nhiều chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết
đạt và vượt.
ÔNG NGUYỄN VĂN TỈNH BÍ THƯ HUYỆN ỦY HIỆP ĐỨC:
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“BĂN KHOĂN CHỈ TIÊU CÁN
BỘ TRẺ DƯỚI 40 TUỔI”
Về mục tiêu đến năm 2025, có
100% cán bộ lãnh đạo, quản lý các
cấp đạt chuẩn chức danh theo quy
định, dự thảo nghị quyết cần nêu cụ
thể chức danh đối với cụm từ “cán bộ
lãnh đạo quản lý”. Chúng ta đã đưa
vào nghị quyết cụ thể chức danh nào
là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, còn cụm
từ cán bộ lãnh đạo quản lý thì chưa có
cụ thể chức danh.
Tôi cũng băn khoăn hai chỉ tiêu
liên quan đến cán bộ trẻ. Nghị quyết
đặt ra mục tiêu phấn đấu từ 30% trở
lên cán bộ quản lý cấp huyện dưới
40 tuổi. Đưa ra chỉ tiêu để phấn đấu,
nhưng theo tôi tính khả thi không cao.
Bởi thực tế, thực hiện chủ trương
tinh giảm biên chế nên số lượng tuyển
mới đầu vào ít; đội ngũ cán bộ, công
chức đã ổn định, xu hướng càng về
sau tỷ lệ cán bộ, công chức dưới 40
tuổi giảm dần. Tôi đề nghị giữ nguyên
tỷ lệ như hiện nay là 25% là phù hợp.
Đối với Hiệp Đức, cán bộ quản
lý trẻ dưới 40 tuổi hiện nay chiếm
22,6%, như vậy, đến cuối năm 2025
đạt 25% là hợp lý. Việc đặt ra mục
tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 5%
trở lên cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp
huyện dưới 40 tuổi cũng quá cao, khó
khả thi. Theo thực tế thống kê của
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Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cán bộ lãnh đạo
chủ chốt cấp huyện dưới 40 tuổi chưa
có đồng chí nào.
ÔNG NGUYỄN HẢO - BÍ THƯ
HUYỆN ỦY ĐẠI LỘC: “HOÀN
THÀNH BỐ TRÍ BÍ THƯ CẤP ỦY
HUYỆN KHÔNG LÀ NGƯỜI ĐỊA
PHƯƠNG”
Mục tiêu dự thảo nghị quyết đề ra
đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc
bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện không là
người địa phương. Theo tôi nên bỏ từ
“cơ bản” để thể hiện mạnh mẽ quyết
tâm hoàn thành mục tiêu này ở cuối
nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng thời bổ sung mục tiêu phấn
đấu từ 50% trở lên bí thư cấp ủy cấp
xã không phải là người địa phương
và khuyến khích thực hiện việc bố trí
này đối với chức danh chủ tịch UBND
cấp huyện, cấp xã ở những nơi có điều
kiện.
Ngoài ra, bổ sung thêm vào mục
tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh hoàn
thành bố trí bí thư cấp ủy cấp xã không
là người địa phương. Làm tốt việc bố
trí chức danh bí thư các xã, phường,
thị trấn không là người địa phương thì
việc chỉ đạo, lãnh đạo, triển khai thực
hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở sẽ
khách quan hơn.
Dự thảo nghị quyết phấn đấu có
ít nhất 20% cán bộ lãnh đạo chủ chốt
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và ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp
huyện dưới 40 tuổi là quá cao. Bởi
thực tiễn, người cán bộ trưởng thành,
được giới thiệu vào Ban Chấp hành
Đảng bộ huyện đã qua tuổi 40 rồi, để
được giới thiệu tham gia Ban Thường
vụ dưới 40 tuổi lại càng rất khó. Theo
tôi phấn đấu đạt tỷ lệ này từ 10 - 15%
để quyết tâm thực hiện hoàn thành là
phù hợp với tình hình cơ sở.
ÔNG ĐỖ ĐỨC HUYNH - BÍ
THƯ ĐẢNG ỦY XÃ QUẾ TRUNG
(NÔNG SƠN): “CẦN CÓ CÁCH
ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ HIỆU QUẢ
HƠN”
Lâu nay, việc đánh giá cán bộ, công
chức luôn là khâu yếu. Dự thảo nghị
quyết của Tỉnh ủy nêu ra hai phương
án để xin ý kiến thống nhất của cấp ủy:
đánh giá một lần/năm và đánh giá hai
lần/năm vào giữa năm và cuối năm.
Nhưng liệu việc tổ chức đánh giá hai
lần trong năm sẽ tốt hơn một lần trong
năm hay không, điều đó phụ thuộc
phương pháp, tiêu chí đánh giá hiệu
quả hơn đối với từng vị trí việc làm.
Việc đánh giá cán bộ, công chức
được quan tâm, bàn thảo rất nhiều
và không có thủ trưởng cơ quan, đơn
vị nào không biết cán bộ, công chức
thuộc quyền quản lý làm tốt hay không
tốt nhiệm vụ. Hạn chế là nằm ở chỗ nể
nang, né tránh và người cán bộ, công
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chức có muốn phấn đấu để hoàn thành
tốt nhiệm vụ hay không, hay cứ bằng
lòng làm việc “bình bình như vậy”.
Theo tôi, nếu chúng ta chưa chú
trọng biểu dương, khen thưởng đối với
những cán bộ, công chức nỗ lực hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ thì chưa tạo
động lực thi đua thực hiện tốt nhiệm
vụ được giao. Tôi ủng hộ phương án
nên tổ chức đánh giá một lần trong
năm và cần có khuyến khích động
viên nhằm tạo động lực phấn đấu của
cán bộ, công chức.
ÔNG TRẦN MINH THÁI PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM
TRA TỈNH ỦY: “GÓP PHẦN LÀM
TỐT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG
THAM NHŨNG”
Trong dự thảo nghị quyết đề xuất
phương án chuyển đổi vị trí công tác
đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp
phòng và chuyển đổi vị trí công tác
đối với công chức giữa các cơ quan,
đơn vị cấp tỉnh; giữa các cơ quan cấp
huyện; giữa các cơ quan cấp tỉnh và
cấp huyện và ngược lại. Đây là việc
làm cần thiết, cũng là một nội dung
đột phá của nghị quyết mới về công
tác cán bộ lần này.
Theo Luật Phòng chống tham
nhũng, cũng như Nghị định 59 hiện
nay chưa có quy định chuyển đổi vị
trí công tác đối với cán bộ cấp trưởng
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phòng. Qua làm việc với các đơn vị,
nhiều ý kiến phàn nàn rất khó chuyển
đổi vị trí công tác của cán bộ ở các
ngành, các cấp, hầu hết chỉ chuyển
đổi được vị trí của kế toán.
Làm tốt công tác chuyển đổi vị
trí công tác của cán bộ, công chức sẽ
góp phần thực hiện hiệu quả công tác
phòng chống tham nhũng. Ngoài ra,
với tinh thần quan tâm đến cán bộ trẻ,
nghị quyết cần nghiên cứu cơ chế làm
việc theo chế độ chuyên gia để phát
huy tài năng, năng lực của cán bộ trẻ.
ÔNG THÁI VIẾT TƯỜNG
- HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG
CHÍNH TRỊ QUẢNG NAM: “ĐÀO
TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN
SÂU, DÁM NGHĨ, DÁM LÀM”
Ở Quảng Nam, công tác cán bộ cơ
bản đáp ứng yêu cầu hiện nay. Tuy
nhiên, nếu đánh giá kỹ, công tác cán
bộ vẫn còn điều cần phải rút kinh nghiệm.
Cụ thể, việc cơ cấu cán bộ tham
gia kiểm soát quyền lực Nhà nước tại
địa phương, tham gia quyết định các
vấn đề quan trọng của tỉnh chưa được
quan tâm; đội ngũ cán bộ khoa học giáo dục, nghiên cứu lý luận và bảo
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chưa
đủ nhiều trong cơ cấu.
Những năm qua, chúng ta đã
làm rất nhiều việc trong đào tạo, bồi
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dưỡng đội ngũ cán bộ, nhưng tôi có
cảm giác hình như đang quá tải. Trước
năm 2015, đi học cái gì cũng có chế độ
hết, nhưng về sau này, đi học phải tự
lo hết. Có thể bỏ một số chế độ, nhưng
phải giữ cái gì cần thiết, hoặc có thể
quy định cụ thể giúp cán bộ có điều
kiện phát triển, đào tạo chuyên sâu ở
các lĩnh vực.
Để đảm bảo cán bộ có đủ khả năng,
trình độ làm việc trong môi trường
quốc tế, bên cạnh đánh giá năng lực
hằng năm, cần có thêm chiến lược và
quyết sách đầu tư phù hợp giúp nâng
cao kiến thức, phát huy năng lực trong
nhiệm vụ chuyên môn.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần có quy
định về tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ,
đồng thời xây dựng và khuyến khích
đội ngũ cán bộ kế cận có đủ trình độ
năng lực, dám nghĩ dám làm, có sáng
tạo và dám đương đầu với mọi khó
khăn, thử thách…
BÀ TRƯƠNG THỊ LỘC - GIÁM
ĐỐC SỞ LĐ-TB&XH: “CẦN QUAN
TÂM NHIỀU HƠN ĐẾN CÁN BỘ
NỮ”
Theo tôi, trong vấn đề luân chuyển,
đào tạo, sắp xếp và bổ nhiệm cán bộ
cần quan tâm nhiều hơn đến cán bộ
nữ. Bởi thực tế nhiều năm qua, có thể
nhận thấy, nhiều cán bộ nữ rất có khả
năng điều hành công việc, thể hiện
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năng lực chuyên môn của mình. Vì
thế, trong nghị quyết của tỉnh, cần đặt
ra mục tiêu 100% cơ quan, đơn vị các
sở, ban ngành có cán bộ nữ.
Đồng thời cần quy hoạch cán bộ
nữ, cán bộ trẻ vào trong bộ máy lãnh
đạo; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng,
nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ
quản lý, trong đó ưu tiên đào tạo cán
bộ nữ giúp họ có đủ điều kiện, tiêu
chuẩn để bổ nhiệm, có kiến thức trong
công tác quản lý theo tinh thần nghị
quyết Đảng bộ tỉnh đã đề ra.
Trên tinh thần bình đẳng, cần trao
cơ hội cho cán bộ nữ nhiều hơn trong
vấn đề tham gia công tác quản lý, điều
hành công việc. Và tôi tin, cán bộ nữ
sẽ làm được, thậm chí là làm rất tốt
nhiệm vụ được giao.
Dự thảo nghị quyết xác định đến
năm 2025: có 100% cán bộ lãnh đạo,
quản lý các cấp đạt chuẩn chức danh
theo quy định.
Về mục tiêu cán bộ nữ, đối với các
sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp
tỉnh có trên 30% cán bộ, công chức,
viên chức là nữ thì phải có ít nhất 1
cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ. Phấn
đấu từ 20% trở lên cán bộ lãnh đạo,
quản lý cấp tỉnh và 25% trở lên cán bộ
lãnh đạo, quản lý cấp huyện là nữ.
Đến năm 2030, phải có ít nhất 20%
cán bộ nữ trong cơ cấu ban thường vụ
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cấp ủy và tổ chức đảng các cấp. Tỷ lệ
cấp ủy viên các cấp đạt ít nhất 20%;
tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp đạt
hơn 35%.
Về chỉ tiêu cán bộ trẻ, phấn đấu từ
10% trở lên cán bộ lãnh đạo, quản lý
cấp tỉnh và từ 30% trở lên cán bộ lãnh
đạo, quản lý cấp huyện dưới 40 tuổi;
phấn đấu từ 5% trở lên cán bộ lãnh
đạo chủ chốt cấp huyện dưới 40 tuổi.
Đến năm 2030, phấn đấu bảo đảm
từ 15 - 25% cán bộ lãnh đạo, quản lý
cấp tỉnh dưới 40 tuổi. Phấn đấu có ít
nhất 20% cán bộ lãnh đạo chủ chốt
và ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp
huyện dưới 40 tuổi.
Theo: baoquangnam.vn
11/ Tạo đột phá trong cải cách
hành chính ở Duy Xuyên
Thời gian qua, cấp ủy, chính
quyền huyện Duy Xuyên không
ngừng nỗ lực thực hiện công tác cải
cách hành chính (CCHC), tạo dựng
môi trường đầu tư, kinh doanh ngày
càng minh bạch, hiệu quả, thúc đẩy
kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ.
Ông Nguyễn Công Lợi - Giám
đốc Công ty TNHH Tân Chiêm Sơn
(xã Duy Trinh) cho biết, mấy năm
gần đây công tác CCHC của huyện
Duy Xuyên có nhiều chuyển biến tích
cực, nhất là đơn giản hóa các thủ tục,
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cắt giảm tối đa thời gian giải quyết
trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư, thuế,
đất đai, môi trường nên tạo điều kiện
cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất
- kinh doanh. Điều đáng nói, đội ngũ
cán bộ công chức luôn nêu cao tinh
thần trách nhiệm, tận tụy, phục vụ tốt
nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Cuối tháng 9.2021, huyện Duy Xuyên khai trương
Trung tâm điều hành thông minh. Ảnh: T.P

Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu
tư khác cũng đánh giá tích cực về
công tác CCHC ở Duy Xuyên. Ông
Nguyễn Văn Việt - Trưởng phòng Nội
vụ huyện Duy Xuyên cho hay, để tạo
đột phá trong CCHC, địa phương ban
hành nghị quyết, kế hoạch, chương
trình thực hiện CCHC cụ thể và bài
bản. Đồng thời lấy sự hài lòng của tổ
chức, người dân, doanh nghiệp làm
thước đo đánh giá chất lượng phục vụ
của cơ quan hành chính nhà nước.
Cạnh đó, Duy Xuyên không ngừng
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,
công chức, thông qua việc cử 270 lượt
cán bộ, đảng viên đi học lý luận chính
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trị, 58 công chức tham gia các lớp bồi
dưỡng kiến thức cấp phòng và chuyên
môn, nghiệp vụ. Nhờ vậy, những năm
gần đây, qua việc lấy 300 phiếu khảo
sát, đánh giá của các tổ chức, cá nhân
thì có 100% hài lòng.
Xác định ứng dụng công nghệ
thông tin (CNTT) là một trong những
giải pháp để hiện đại hóa nền hành
chính, Duy Xuyên đầu tư trang thiết
bị, hạ tầng CNTT, phần mềm...
Theo ông Phan Xuân Cảnh - Chủ
tịch UBND huyện Duy Xuyên, việc
ứng dụng và phát triển CNTT là một
trong những ưu tiên trọng tâm, được
xem là chìa khóa để thu hút đầu tư, vận
hành một nền hành chính công chuyên
nghiệp, hiện đại, vì dân phục vụ.
“Với mục tiêu là hình thành và phát
triển môi trường số an toàn, tiện ích,
phục vụ tối đa công tác lãnh đạo của
cấp ủy đảng, chính quyền và đáp ứng
nhu cầu sản xuất - kinh doanh, phục
vụ người dân, UBND huyện đã thiết
lập Trung tâm điều hành thông minh
(IOC) với 6 chức năng giám sát, phục
vụ xử lý thông tin, chỉ đạo, điều hành
gồm: hệ thống điều hành chỉ tiêu kinh
tế - xã hội, hệ thống giáo dục, y tế, giám
sát phản ánh kiến nghị, giám sát điều
hành hệ thống Q-Office, giám sát điều
hành dịch vụ hành chính công. Tất cả
dữ liệu của trung tâm hiện nay đã kết
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nối với cơ sở dữ liệu dùng chung của
huyện, IOC tỉnh Quảng Nam” - ông
Cảnh nói.
Theo: baoquangnam.vn
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PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN

12/ Bài 1: Cải cách hành chính
- động lực phát triển của ngành Tài
chính
Coi cải cách hành chính là ‘đòn
bẩy’, là giải pháp đột phá để thúc
đẩy phát triển nên thời gian qua,
ngành Tài chính luôn coi trọng và
quyết liệt thực hiện. Trong đó, đẩy
mạnh cải cách thủ tục hành chính
đã mang lại những kết quả nổi bật,
không chỉ tạo thuận lợi cho người
dân và doanh nghiệp, mà cho chính
cơ quan quản lý. Thời gian tới, công
tác cải cách lĩnh vực tài chính tiếp
tục đi vào chiều sâu, thực chất hơn.
Là một bộ đa ngành, đa lĩnh vực
với phạm vi quản lý rộng trên cả
nước, có nhiều lĩnh vực liên quan trực
tiếp tới người dân, doanh nghiệp, Bộ

Tài chính luôn coi công tác cải cách
hành chính là động lực để phát triển.
Xác định đây không phải là công việc
trong một sớm một chiều mà phải
phấn đấu qua từng tháng, từng năm.
Thành quả mang lại là Bộ Tài chính
luôn giữ vững “phong độ”, là một
trong nhóm các bộ dẫn đầu về công
tác cải cách hành chính.
Coi vướng mắc của doanh
nghiệp là của mình
Đổi mới không phải từ cái nhà
to mà chính từ con người và thể chế.
Trong cải cách hành chính (CCHC),
cùng với cải cách thủ tục hành chính
(TTHC), cải cách thể chế và nguồn
nhân lực là 2 lĩnh vực quan trọng bất
cứ ngành nào, đơn vị nào cũng phải
thực hiện đồng bộ. Đối với Bộ Tài
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chính, thời gian qua đã nỗ lực thực
hiện đồng bộ, toàn diện trên 6 nội dung
cải cách, gồm: thể chế; TTHC; tổ chức
bộ máy hành chính; đổi mới nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ công chức;
tài chính công; hiện đại hóa nền hành
chính. Việc thúc đẩy CCHC trên tất
cả các lĩnh vực đã góp phần vào việc
ngành Tài chính đạt các mục tiêu
nhiệm kỳ đề ra. Hàng nghìn TTHC
được rà soát, cắt giảm; hàng trăm điều
kiện kinh doanh được cắt giảm, minh
chứng cho những nỗ lực của ngành Tài
chính trong suốt thời gian dài.
Cải cách các thủ tục hỗ trợ người
dân và doanh nghiệp (DN) được cơ
quan thuế, hải quan coi những vướng
mắc của DN cũng chính là vướng mắc
của mình. Xuất phát từ quan điểm “vì
người dân, vì DN”, hàng hoạt những
vướng mắc đã được gỡ bỏ. Những cải
cách về thủ tục đi vào thực chất và
hiệu quả hơn. Chỉ tính riêng đợt dịch
Covid-19 bùng phát vừa qua, các đơn
vị thuộc Bộ Tài chính đã có những
phản ứng linh hoạt, kịp thời và thực
hiện các thủ tục thuế, hải quan “chưa
từng có trong tiền lệ”. Để hỗ trợ, tạo
thuận lợi tối đa cho các DN, cá nhân
trong thực hiện thủ tục hải quan, Tổng
cục Hải quan đã áp dụng hình thức
miễn kiểm tra thực tế đối với các lô
hàng vắc - xin ngừa Covid-19; chỉ
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đạo các chi cục hải quan cửa khẩu sân
bay quốc tế tạo điều kiện thuận lợi,
thông quan trong ngày lô hàng vắcxin nhập khẩu phục vụ phòng chống
dịch; chấp nhận Phiếu kiểm nghiệm
thuốc, nguyên liệu làm thuốc có chữ
ký điện tử của nhà sản xuất khi thực
hiện thủ tục hải quan… Một số đơn
vị hải quan còn thực hiện nhiều giải
pháp hỗ trợ như: cho DN được chậm
nộp bản chính trong hồ sơ hải quan
(nộp trước bản scan); tạm dừng thanh,
kiểm tra tại doanh nghiệp; tăng cường
giải đáp, hướng dẫn trực tuyến; hỗ trợ
tư vấn thủ tục nhập khẩu trang thiết bị
phòng, chống dịch.
Đối với ngành Thuế cũng vậy,
Tổng cục Thuế đưa 479 kênh hỗ trợ
trực tuyến (hệ thống eTax) vào hoạt
động. Hình thức hỗ trợ trực tuyến cũng
được thực hiện đa dạng, với đội ngũ
công chức thuế tận tâm trong hỗ trợ
cập nhật và có phản hồi sớm nhất đến
người nộp thuế.
Thành quả sau những nỗ lực
Công tác cải cách TTHC đã thêm
những con số đáng tự hào, đó là: 100%
TTHC của Bộ Tài chính được cung
cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
là 533 (59,55%). Trong bối cảnh dịch
Covid-19, Bộ Tài chính tiếp tục vận
hành bộ phận một cửa ổn định, hiệu
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quả. Đến thời điểm 25/10, Bộ Tài
chính đã tiếp nhận 883 hồ sơ, đã trả
552 hồ sơ và đang giải quyết trong
hạn 331 hồ sơ, không có hồ sơ quá
hạn.
Bộ đã hỗ trợ tiếp nhận và giải
quyết TTHC bằng phương thức điện
tử, dịch vụ công trong thời gian dịch
bệnh. Tổng số điều kiện kinh doanh
thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài
chính còn hiệu lực hiện nay là 295
điều kiện thuộc 20 ngành, nghề kinh
doanh theo quy định tại Phụ lục IV
Luật Đầu tư. Triển khai tổ chức bộ
máy nội bộ theo tinh thần Nghị quyết
số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19NQ/TW, Bộ Tài chính đã cắt giảm
hơn 4 nghìn đầu mối đơn vị hành
chính...
Sau những nỗ lực đó, ngành Tài
chính đã được cộng đồng ghi nhận.
Chỉ số CCHC (Par Index) năm 2020
của Bộ Tài chính xếp thứ 2/17 bộ, cơ
quan ngang bộ với 94,84/100 điểm.
Đây là năm thứ 7 liên tiếp Bộ Tài
chính nằm trong top 3 các bộ, ngành
có Chỉ số CCHC cao nhất. Về chỉ số
sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng
công nghệ thông tin (ICT Index) do
Bộ Thông tin và Truyền thông đánh
giá và công bố vào cuối tháng 4/2021,
Bộ Tài chính tiếp tục dẫn đầu bảng
xếp hạng, là năm thứ 8 liên tiếp Bộ
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Tài chính dẫn đầu bảng xếp hạng này.
Chỉ số Par Index 7 năm liên tiếp
Bộ Tài chính giữ vị trí trong top 3,
trong đó, chỉ có 1 năm duy nhất Bộ
Tài chính xếp thứ ba, còn lại các năm
đều đứng ở vị trí thứ hai. Nói như vậy
để thấy, muốn giữ vị trí trong top cao
này là không dễ, nếu không quyết liệt,
sẽ lập tức “rớt hạng”.
Ở góc độ là cơ quan đại diện cho
DN, ông Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch
Thường trực, Tổng Thư ký Hiệp hội
DN nhỏ và vừa Việt Nam nhận định,
Bộ Tài chính luôn là bộ tiên phong
trong công tác cải cách TTHC, nhất
là trong lĩnh vực thuế, hải quan, giúp
giảm mạnh thời gian nộp thuế và
thông quan hàng hóa. Đặc biệt, mức
độ cải cách TTHC của ngành Tài
chính luôn được duy trì liên tục, ổn
định trong nhiều năm, theo phương
châm lấy sự hài lòng của người dân
và DN làm trung tâm, là thước đo của
công tác CCHC.
Trên thực tế, các chính sách và
TTHC về thuế và hải quan vẫn đòi
hỏi phải liên tục hoàn thiện, cập nhật
kịp thời cho phù hợp với yêu cầu thực
tế, trong khi hoạt động sản xuất kinh
doanh của DN lại rất sôi động, đa
dạng. Cộng đồng DN kỳ vọng công
tác CCHC của ngành Tài chính sẽ tiếp
tục được đẩy mạnh hơn nữa. Những
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kỳ vọng đó cũng là nhiệm vụ đặt ra
cho ngành Tài chính trước mắt cũng
như lâu dài.
Chủ động, quyết liệt triển khai
Chính phủ điện tử
Những cải cách bộ máy, thủ tục
của ngành Tài chính đã gây ấn tượng
đối với người dân và DN. Cùng với
việc cải cách hành chính; rà soát, cắt
giảm các TTHC, ngành Tài chính luôn
coi trọng công tác sắp xếp lại và đầu tư
cho con người. Có nguồn nhân lực đủ
trình độ đáp ứng trong tình hình mới,
để công tác CCHC đạt hiệu quả cao
nhất, luôn được người đứng đầu ngành
Tài chính coi trọng.
Theo ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng
ban Pháp chế, Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam (VCCI), khảo
sát của VCCI cho thấy, các DN hoạt
động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
đánh giá khá tích cực trong công tác
cải cách TTHC hải quan, như thông
tin về chính sách và TTHC xuất nhập
khẩu dễ tiếp cận hơn. Một số cải cách
lớn của cơ quan hải quan, thuế cũng
được DN ghi nhận như giảm bớt sự
chồng chéo, trùng lặp trong kiểm tra…
Về cơ bản, các TTHC lĩnh vực
tài chính ngày càng được hoàn thiện
theo hướng thống nhất, đồng bộ, đơn
giản, công khai, minh bạch, tăng tính
liên thông, ứng dụng tối đa công nghệ
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thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho
cá nhân, tổ chức và DN trong quá trình
tiếp cận và thực hiện TTHC. Đồng
thời, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu
quả quản lý nhà nước. Về hiện đại hóa
hành chính, Bộ Tài chính đã chủ động,
quyết liệt triển khai xây dựng Chính
phủ điện tử hướng tới Chính phủ số
và nền kinh tế số, từng bước đưa ứng
dụng công nghệ thông tin trở thành
một công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá
trình quản lý và điều hành ngân sách
và tài chính.
Đặc biệt là lĩnh vực thuế đã được
World Bank ghi nhận tại Báo cáo môi
trường kinh doanh năm 2020 (Doing
Business 2020). Số giờ nộp thuế và
bảo hiểm xã hội (BHXH) đã giảm 114
giờ/năm từ 498 giờ/năm xuống còn 384
giờ/năm. Chỉ số nộp thuế và BHXH
của Việt Nam được World Bank đánh
giá có sự cải thiện bậc xếp hạng cao
nhất trong 10 chỉ số đánh giá về môi
trường kinh doanh của Việt Nam (tăng
22 bậc từ 131 lên 109) với 69 điểm.
Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn
13/ Sắp xếp tổng cục: Không
“đẻ” thêm ghế, “phình” bộ máy
“Sắp xếp, cắt giảm tổng cục mà để
phình bộ máy, tăng biên chế sẽ không
hiệu quả, không đúng mục tiêu. Cứ
điều chuyển vụ trưởng, vụ phó, hay
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trưởng phòng…từ chỗ này qua chỗ
khác thì giảm tổng cục cũng như
không ”, đại biểu Quốc hội Phạm
Văn Hoà, Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật
trao đổi với Tiền Phong.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà

Bộ TN&MT dự kiến sắp xếp lại
nhiều tổng cục trong thời gian tới.
Ông nhìn nhận như thế nào về việc
này?
Sắp xếp, tinh giản cấp tổng cục
trực thuộc các Bộ là vấn đề rất quan
trọng. Nếu có sự chỉ đạo, điều hành
quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ thì việc thực hiện Nghị
quyết của Trung ương sẽ thành hiện
thực.
Gần đây, tôi nghe thông tin Bộ
TN&MT và một số Bộ khác dự kiến
sẽ sắp xếp, cắt giảm một số tổng cục.
Tôi cho đó là vấn đề hợp lý, rất hoan
nghênh.
“Điều quan trọng làm sao khi sắp
xếp lại tổng cục sẽ giảm tổng biên
chế trong Bộ. Đó mới là yêu cầu quan
trọng. Còn nếu giảm tổng cục mà
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biên chế vẫn giữ nguyên, hoặc tăng
thêm thì không mang lại hiệu quả,
không có sức lan tỏa cho các bộ hoặc
cơ quan ngang bộ khác”, ông Phạm
Văn Hoà.
Bộ TN&MT đã kịp thời xem
xét chức năng cụ thể của từng tổng
cục, để đưa ra giải pháp hợp lý nhất
trong việc sắp xếp, giữ lại, hay giải
thể những tổng cục không cần thiết.
Có những tổng cục, hay cục có chức
năng, nhiệm vụ trùng nhau, tôi nghĩ
nên hợp nhất lại sẽ rất tốt.
Nhưng theo tôi, không chỉ riêng
Bộ TN&MT, nhiều bộ khác còn
có các Tổng cục cũng cần phải noi
gương theo. Qua đó, các bộ này theo
thẩm quyền nên xem xét, đề xuất,
tham mưu cho Chính phủ để sắp xếp
lại tổng cục cho phù hợp với bối cảnh
tình hình mới.
Bên cạnh những ưu điểm đó, cũng
có lo ngại việc bỏ mô hình tổng cục
nhưng lại xé lẻ ra nhiều cục, “đẻ” ra
nhiều ghế?
Tôi cũng nghe những thông tin
đó, nhưng tôi tin rằng, đề án giảm bớt
các tổng cục của Bộ TN&MT thì việc
“đẻ” ra thêm vụ, cục không đáng lo
ngại lắm. Điều quan trọng làm sao khi
sắp xếp lại tổng cục sẽ giảm tổng biên
chế trong Bộ. Đó mới là yêu cầu quan
trọng. Còn nếu giảm tổng cục mà biên
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chế vẫn giữ nguyên, hoặc tăng thêm
thì không mang lại hiệu quả, không có
sức lan tỏa cho các bộ hoặc cơ quan
ngang bộ khác.
Nếu cắt giảm tổng cục mà để phình
bộ máy, tăng biên chế sẽ không hiệu
quả, không đúng mục tiêu. Cứ điều
chuyển vụ trưởng, vụ phó, hay trưởng
phòng…từ chỗ này qua chỗ khác thì
giảm tổng cục cũng như không. Điều
này cần hết sức lưu ý, không để xảy ra
trong quá trình triển khai thực hiện.
Cũng có ý kiến băn khoăn, lo ngại
về yêu cầu cải cách hành chính, sẽ
phải đi “xin” thủ tục nhiều nơi hơn
thay vì duy trì mô hình tổng cục?
Lo ngại đó của người dân và
doanh nghiệp là xác đáng. Tôi nghĩ,
Bộ TN&MT cũng cần phân biệt rạch
ròi, cụ thể một tổ chức, đơn vị có thể
tham gia nhiều lĩnh vực cùng một lúc,
chứ không nên để nhiều cá nhân tham
gia một nhiệm vụ. Như vậy là trái với
yêu cầu của Nghị quyết.
Tôi tin rằng, Bộ TN&MT có chỉ
đạo hết sức sát sao về vấn đề này để
giảm bớt đầu mối trung gian, tạo mọi
điều kiện cho doanh nghiệp, cũng như
người dân. Tinh giản bộ máy phải đi
kèm với tinh giản được biên chế và
khắc phục được chồng chéo, phiền hà
cho người dân và doanh nghiệp.
Cá nhân ông có kỳ vọng, và đặt
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niềm tin vào việc thực hiện chủ trương
này?
Trước đây Bộ Công an đã làm
và đến nay được đánh giá, việc giảm
nhiều tổng cục như vậy đã đi vào cuộc
sống và hoạt động rất hiệu quả. Nếu
lấy Bộ Công an làm gương điển hình,
các bộ khác mà làm được như vậy thì
việc tinh giản tổ chức, bộ máy sẽ hiệu
quả và đi vào cuộc sống, thực hiện
đúng tinh thần Nghị quyết 18 và 19
của Ban chấp hành Trung ương.
Cảm ơn ông!
Theo: tienphong.vn
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1/ SỞ NGOẠI VỤ THỰC HIỆN 24 NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Đây là quy định tại Thông tư 03/2021/TT-BNG do Bộ Ngoại giao mới ban
hành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ
quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện.
Theo Thông tư, Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
(UBND) cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà
nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia đối với những
tỉnh có đường biên giới (gọi chung là công tác đối ngoại) của địa phương; các
dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp
luật. Sở Ngoại vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự
chỉ đạo, quản lý của UBND cấp tỉnh về tổ chức, biên chế và hoạt động; đồng
thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ
Ngoại giao.
Thông tư nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Ngoại vụ bao gồm:
1. Trình UBND cấp tỉnh dự thảo quyết định của UBND cấp tỉnh liên quan
đến công tác đối ngoại của địa phương thuộc phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ
và các văn bản khác theo phân công của UBND cấp tỉnh…
2. Trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản
khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND cấp tỉnh về công tác đối
ngoại ở địa phương.
3. Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật; quản lý hoạt động
của các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực.
4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương
trình, đề án, dự án về công tác đối ngoại địa phương sau khi được phê duyệt;
thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát thực
hiện các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.
5. Về công tác hợp tác và hội nhập quốc tế.
6. Về công tác ngoại giao kinh tế.
7. Về công tác ngoại giao văn hóa.
8. Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
9. Về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân.
10. Về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia (đối với những tỉnh có đường biên
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giới).
11. Về công tác lễ tân đối ngoại.
12. Về công tác thông tin đối ngoại.
13. Về công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào.
14. Về công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.
15. Về công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế.
16. Về công tác phi chính phủ nước ngoài.
17. Về công tác thanh tra ngoại giao.
18. Về công tác bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đối ngoại.
19. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ
đối ngoại theo quy định.
20. Thực hiện cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung chương trình
cải cách hành chính của UBND cấp tỉnh; tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ,
xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà
nước và hoạt động đối ngoại; phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng hệ thống cơ
sở dữ liệu về hoạt động đối ngoại địa phương toàn quốc.
21. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác
của các đơn vị thuộc Sở; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền
lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thi
đua - khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc
phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc
ủy quyền của UBND cấp tỉnh.
22. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được
phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND cấp tỉnh.
23. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của
các tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Ngoại vụ theo quy định pháp luật.
24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp
tỉnh phân công.
Trường hợp không tổ chức riêng Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND cấp tỉnh
có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về công tác đối
ngoại.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2021.
Theo: chinhphu.vn
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