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TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRUNG ƯƠNG

1/ Chính phủ ưu tiên cao nhất
cho xây dựng và hoàn thiện thể chế
Thủ tướng Phạm Minh Chính
cho biết Chính phủ đã thống nhất
thông qua đề nghị xây dựng các dự
án luật đã thảo luận, giao các cơ
quan chủ trì xây dựng tiếp thu các
ý kiến, để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Ngày 18-11, Thủ tướng Phạm
Minh Chính chủ trì phiên họp Chính
phủ chuyên đề pháp luật tháng
11-2021.
Cùng chủ trì phiên họp có các phó
thủ tướng Phạm Bình Minh, Lê Minh
Khái, Lê Văn Thành.
Chính phủ đã thảo luận về các đề
nghị xây dựng Luật giá (sửa đổi) do
Bộ Tài chính xây dựng, Luật bảo hiểm

y tế (sửa đổi) do Bộ Y tế xây dựng,
Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) do Bộ
Lao động - thương binh và xã hội xây
dựng, Luật lưu trữ (sửa đổi) do Bộ
Nội vụ xây dựng, Luật phòng chống
rửa tiền (sửa đổi) do Ngân hàng Nhà
nước xây dựng, Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật giao dịch điện
tử do Bộ Thông tin và truyền thông
xây dựng.
Sau khi các thành viên Chính phủ
thảo luận, Thủ tướng Chính phủ kết
luận, Chính phủ đã thống nhất thông
qua đề nghị xây dựng các dự án luật
nói trên, giao các cơ quan chủ trì xây
dựng tiếp thu các ý kiến thảo luận rất
sôi nổi, tâm huyết, trách nhiệm, xác
đáng tại phiên họp để bổ sung, hoàn
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thiện hồ sơ, phân tích rõ các căn cứ về
chính trị, pháp lý và thực tiễn, trình
các cấp có thẩm quyền, bảo đảm chất
lượng, trình tự, thủ tục theo quy định
của pháp luật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ
trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ
đạo công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế - Ảnh:
VGP

Đánh giá kỹ tác động của các đề
xuất chính sách mới
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu
rõ Chính phủ xác định dành ưu tiên
cao nhất cho công tác xây dựng và
hoàn thiện thể chế, phục vụ ba khâu
đột phá chiến lược. Hội nghị Trung
ương 4 khóa XIII và các nghị quyết
của Chính phủ từ khi được kiện toàn
cũng nhấn mạnh cần ưu tiên cho công
tác này.
Trong nhiều tháng qua, Chính phủ
đều có các phiên họp chuyên đề về
xây dựng pháp luật. Thủ tướng đánh
giá cao các cơ quan đã căn cứ chương
trình làm việc, tích cực chuẩn bị các
hồ sơ, dự thảo văn bản quy phạm pháp
luật để trình các cấp có thẩm quyền.
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Thủ tướng nhấn mạnh, yêu cầu
chung với việc xây dựng và hoàn thiện
thể chế là bám sát nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng và các nghị quyết, kết
luận của trung ương các khóa; đẩy
mạnh phân cấp, phân quyền, tăng
cường trách nhiệm của các cấp, các
ngành, cá thể hóa trách nhiệm cá
nhân, đi đôi với phân bổ nguồn lực và
nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.
Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng,
thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực
tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn
thiện thể chế, tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo, tổ chức thực hiện, ưu tiên bố trí
nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí cho
công tác này, đồng thời phối hợp chặt
chẽ với các bộ trưởng khác để bảo
đảm tính đồng bộ, thống nhất, tránh
mâu thuẫn, chồng chéo hoặc bỏ sót
vấn đề, để khoảng trống pháp lý giữa
các luật.
Song song với việc nâng cao chất
lượng xây dựng pháp luật, cần nâng
cao hiệu quả trong tổ chức thực hiện
pháp luật, đặc biệt là công tác tuyên
truyền, phổ biến pháp luật theo quan
điểm người dân và doanh nghiệp là
trung tâm, là chủ thể của mọi chính
sách, con người vừa là trung tâm, vừa
là chủ thể, vừa là mục tiêu, vừa là
động lực của sự phát triển.
Quán triệt những định hướng
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lớn trong xây dựng các luật
Về đề nghị xây dựng Luật giá (sửa
đổi), Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu
đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá
thể hóa trách nhiệm, bảo đảm tính
linh hoạt, cơ động theo cơ chế thị
trường, xử lý hài hòa, hợp lý quan hệ
giữa Nhà nước, thị trường và xã hội,
phù hợp tình hình thực tiễn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày
đề nghị xây dựng Luật lưu trữ (sửa đổi) - Ảnh: VGP

Cơ quan quản lý nhà nước tập
trung xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí,
quy trình, điều kiện, các bộ ngành,
địa phương bám sát thị trường để chịu
trách nhiệm về các quyết định của
mình. Việc xây dựng luật sửa đổi phải
khắc phục được các bất cập, hạn chế,
các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng,
lợi ích nhóm... liên quan tới giá.
Chú ý công cụ bình ổn giá, bảo
đảm định hướng xã hội chủ nghĩa
theo tinh thần không hy sinh tiến bộ
và công bằng xã hội, bỏ qua an sinh
xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh
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tế đơn thuần.
Về đề nghị xây dựng Luật bảo hiểm
y tế (sửa đổi), Thủ tướng nêu rõ, đây
là nội dung được nhiều đại biểu Quốc
hội rất quan tâm tại kỳ họp Quốc hội
vừa qua. Thủ tướng yêu cầu phân tích
kỹ thêm tác động của các chính sách
trên cơ sở bảo đảm tiến bộ, công bằng
xã hội, thực hiện mục tiêu bảo hiểm y
tế toàn dân gắn với bảo đảm an sinh
xã hội, thúc đẩy thị trường bảo hiểm
phát triển tốt hơn, lành mạnh hơn, cần
đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản
lý, chuyển đổi số.
Thủ tướng yêu cầu quán triệt, bám
sát các quan điểm mới về an sinh xã
hội trong nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng và nghị quyết 20 của Trung
ương khóa XII về tăng cường công
tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức
khỏe nhân dân trong tình hình mới,
nhất là bảo đảm nguyên tắc đóng hưởng, nguyên tắc chia sẻ rủi ro, tính
đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế; huy
động hệ thống y tế tư nhân tham gia
khám chữa bệnh cho người dân…
Về đề nghị xây dựng Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật giao
dịch điện tử, Thủ tướng nêu rõ, đây là
lĩnh vực có những thay đổi rất nhanh
trong thời gian qua nên việc sửa đổi,
bổ sung luật là hết sức cần thiết. Tuy
nhiên, phạm vi giao dịch điện tử rất
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rộng, do đó, phạm vi điều chỉnh của
luật cần cân nhắc phù hợp, hiệu quả
trên cơ sở rà soát các luật khác có liên
quan.
Thủ tướng lưu ý một số vấn đề
mới khi đề nghị xây dựng Luật lưu
trữ (sửa đổi) trong bối cảnh chuyển
đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử
hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế
số, xã hội số. Cụ thể, đó là các chính
sách về lưu trữ tư nhân, lưu trữ điện
tử; nâng cao năng lực chuyển đổi số,
bảo đảm an ninh mạng; trưng mua,
trưng dụng tài liệu lưu trữ; quyền khai
thác dữ liệu… Thủ tướng yêu cầu cần
nghiên cứu, đánh giá kỹ tác động, có
các công cụ phù hợp, hiệu quả để phát
huy mặt tích cực, hạn chế tối đa tác
động tiêu cực có thể phát sinh.
Thủ tướng nhấn mạnh việc đề
nghị xây dựng Luật phòng chống rửa
tiền (sửa đổi) là vấn đề rất quan trọng
và cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục lấy ý kiến
các đối tượng liên quan và tham khảo
kinh nghiệm, pháp luật của các nước;
hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả
quản lý nhà nước trong lĩnh vực này,
đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống rửa
tiền, góp phần phòng chống tội phạm,
tham nhũng, tiêu cực, thất thoát tài
sản…
Theo: tuoitre.vn
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2/ Bộ NN-PTNT cắt giảm, đơn
giản hóa hơn 70% điều kiện kinh
doanh
Đến nay, một trong những thành
quả của công tác cải cách hành chính
của Bộ NN-PTNT là cắt giảm, đơn
giản hóa trên 70% điều kiện kinh
doanh.

Một trong những thành quả của công tác cải cách
hành chính của Bộ NN-PTNT là cắt giảm, đơn giản
hóa trên 70% điều kiện kinh doanh. Ảnh: Nguyên
Huân.

Điều này góp phần cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh quốc gia theo yêu cầu của
Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính
phủ.
Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra
chuyên ngành (trong đó có nhiệm vụ
cắt giảm điều kiện kinh doanh) được
xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên
suốt của Bộ NN-PTNT từ năm 2014
(khi bắt đầu triển khai Nghị quyết 19/
NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014
của Chính phủ về một số nhiệm vụ,
giải pháp để cải thiện môi trường sản
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xuất kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh quốc gia) đến nay là Nghị
quyết 02/NQ-CP.
Bộ NN-PTNT đã chủ động ban
hành ngay kế hoạch thực hiện Nghị
quyết 19/NQ-CP, Nghị quyết 02/
NQ-CP ngay từ đầu năm (ví dụ:
Quyết định số 206/QĐ-BNN-PC
ngày 14/01/2021, Quyết định số
88/QĐ-BNN-PC ngày 08/01/2020,
Quyết định số 326/QĐ-BNN-PC
ngày 24/1/2019…), trong đó xác định
những nhiệm vụ trọng tâm và phân
công cụ thể trách nhiệm tổ chức triển
khai của các đơn vị thuộc Bộ có liên
quan.
Trên cơ sở đó, các đơn vị xây dựng
kế hoạch, nghiêm túc triển khai các
nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh quốc gia; kịp thời báo cáo
những khó khăn, vướng mắc trong
quá trình triển khai thực hiện.
Đến nay, số lượng điều kiện kinh
doanh được cắt giảm, đơn giản hóa
là 251/345 điều kiện (chiếm tỷ lệ
72%), trong đó bãi bỏ 115 điều kiện,
sửa đổi 136 điều kiện. Theo đó, tổng
số chi phí tiết kiệm ước tính tiết kiệm
được từ việc cắt giảm điều kiện kinh
doanh là: 46,42 tỷ đồng/năm, tương
đương 339.720 ngày công/năm. Tổng
số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc
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phạm vi quản lý của Bộ NN-PTNT
hiện hành là 272 điều kiện.
Số lượng văn bản quy phạm pháp
luật đã được ban hành để cắt giảm
điều kiện kinh doanh giai đoạn 20162020 là 11 văn bản (trong đó có 04
Luật và 07 Nghị định).
Bộ đã thực hiện rà soát, so sánh và
công bố công khai trên Cổng thông
tin điện tử của Bộ điều kiện kinh doanh trước và sau khi cắt giảm, đơn
giản hóa theo yêu cầu của Nghị quyết
số 02/NQ-CP của Chính phủ.
Đồng thời thống kê, rà soát ngành
nghề đầu tư kinh doanh theo quy định
tại Luật Đầu tư và hệ thống văn bản
QPPL quy định điều kiện đầu tư kinh
doanh trong lĩnh vực nông nghiệp gửi
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cập nhật trên
Cổng thông tin quốc gia về đăng ký
doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, Bộ
cũng nỗ lực rà soát, cắt giảm, đơn giản
hóa 288/508 thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền quản lý của Bộ (trong đó
có những thủ tục hành chính liên quan
đến hoạt động kinh doanh và ngành
nghề kinh doanh có điều kiện).
Kết quả cắt giảm, đơn giản hóa
điều kiện kinh doanh và thủ tục hành
chính đã góp phần khơi thông nguồn
lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh
bình đẳng, thông thoáng, công khai,

06

Bản tin Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam

minh bạch, thuận lợi cho người dân
doanh nghiệp khi đầu tư vào lĩnh vực
nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Riêng năm 2021, Bộ tập trung
thực hiện nhiệm vụ: Rà soát, trình
Chính phủ bãi bỏ, đơn giản hóa các
điều kiện kinh doanh không rõ ràng,
không cụ thể, không khả thi; xây
dựng, soạn thảo các quy định về điều
kiện đầu tư kinh doanh đối với các
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có
điều kiện đã được bổ sung theo Luật
Đầu tư 2020.
Đến nay, Bộ đã chỉ đạo các đơn
vị thực hiện rà soát các điều kiện kinh
doanh hiện hành trong lĩnh vực nông
nghiệp và kiến nghị sửa đổi, bổ sung
01 luật (Luật An toàn thực phẩm), 04
Nghị định của Chính phủ (trong đó
có 01 Nghị định do Bộ Nông nghiệp
và PTNT chủ trì), 01 Thông tư của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn ban hành (Công văn
số 2874/BNN-PC ngày 18/5/2021).
Ngoài ra, Bộ chỉ đạo các đơn vị
thuộc Bộ thực hiện kiểm soát chặt
chẽ việc xây dựng, ban hành các văn
bản quy định điều kiện đầu tư, kinh
doanh, thủ tục hành chính đảm bảo
tuân thủ các yêu cầu, tiêu chí đặt ra
trong các Nghị quyết của Chính phủ
như Nghị quyết 139/NQ-CP ngày
09/11/2018; Nghị quyết số 02/NQ-
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CP ngày 01/01/2021, ngăn ngừa việc
phát sinh những quy định không cần
thiết, không hợp lý, không hợp pháp,
gây khó khăn hoặc làm tăng chi phí
không cần thiết cho hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp.
Cải cách hành chính là một trong
những chủ trương lớn của Đảng và
Nhà nước ta trong suốt công cuộc đổi
mới và phát triển đất nước, là một
trong những giải pháp đột phá góp
phần phát triển kinh tế - xã hội.
Chính phủ đã ban hành Chương
trình tổng thể cải cách hành chính nhà
nước giai đoạn 2021-2030 tại Nghị
quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021,
Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa
quy định liên quan đến hoạt động kinh
doanh giai đoạn 2020-2025 tại Nghị
quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020.
Do đó, việc tiếp tục rà soát, cắt
giảm, đơn giản hoá các điều kiện kinh
doanh, quy định thủ tục hành chính
vẫn được Bộ xác định là một trong
những nhiệm vụ trọng tâm phải triển
khai trong thời gian tới theo chỉ đạo
của Chính phủ.
Theo: nongnghiep.vn
3/ TTXVN gắn cải cách hành
chính với sự phát triển của ngành
Mục tiêu trong giai đoạn 2021 2026 là phát triển TTXVN, cơ quan
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thông tấn quốc gia, thành cơ quan
thông tấn đa phương tiện chủ lực
của hệ thống truyền thông quốc gia,
chuyên nghiệp, hiện đại với vai trò
là nguồn thông tin chính thống của
cả hệ thống báo chí, truyền thông
trong và ngoài nước. Xây dựng đội
ngũ công chức, viên chức, người lao
động của TTXVN có năng lực, trung
thành, trách nhiệm, sáng tạo. Thực
hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trên
các lĩnh vực công tác của TTXVN.
Là tổ hợp thông tin đa phương
tiện, TTXVN hiện có 5 ban biên tập,
các tòa soạn báo, tạp chí, kênh truyền
hình thông tấn, nhà xuất bản thông
tấn, 63 Cơ quan thường trú TTXVN ở
trong nước và 30 Cơ quan Thường trú
TTXVN ở ngoài nước với trên 1.100
phóng viên, biên tập viên. TTXVN
đang mở rộng các hình thức thông tin
như thông tin qua điện thoại di động,
báo điện tử, kênh truyền hình, thông
tin đồ họa, âm thanh, đa phương tiện.
Với nhiệm vụ là cơ quan thông tấn
quốc gia, Ban lãnh đạo TTXVN đã
chỉ đạo các đơn vị đã bám sát các
nội dung của chương trình tổng thể
cải cách hành chính Nhà nước giai
đoạn 2021 - 2030, xây dựng kế hoạch
thông tin tuyên truyền cụ thể, chi tiết
về chương trình tổng thể cải cách
hành chính Nhà nước giai đoạn 2021

Số 45/2021

- 2030.
Làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền
về cải cách hành chính
TTXVN hoàn thành tốt vai trò,
chức năng của cơ quan báo chí Trung
ương trong việc tuyên truyền, phổ
biến chủ truơng cải cách hành chính,
giới thiệu những điển hình về cải
cách hành chính ở các Bộ, ngành,
địa phương. Các đơn vị làm công tác
thông tin của TTXVN như Ban biên
tập tin Trong nước, báo Tin tức, báo
điện tử VietnamPlus đều xây dựng
những tuyến tin, bài phản ánh về cải
cách thủ tục hành chính trong toàn
quốc như mục tiêu, nội dung của
chương trình tổng thể cải cách hành
chính, cơ chế một cửa, một cửa liên
thông, những đổi mới, sáng kiến về
cải cách hành chính và thông tin, góp
ý với một số bộ, ngành, địa phương
chưa thực hiện tốt công tác cải cách
hành chính, góp phần tuyên truyền
sâu rộng tổ chức tốt chương trình
cải cách hành chính của Chính phủ.
Thông tin của TTXVN còn đấu
tranh chống tiêu cực, tham nhũng,
nâng cao hiệu quả, xây dựng ban
hành văn bản quy phạm pháp luật,
xây dựng và nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Tuyến thông tin về cải cách hành
chính được cập nhật thường xuyên liên
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tục, đặc biệt là tin, bài, ảnh, phóng sự
truyền hình của các Cơ quan thường
trú TTXVN ở trong nước đã phản ánh
rất kịp thời tình hình thực hiện cải
cách hành chính tại các địa phương,
đặc biệt là ở các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương. Tính bình quân,
mỗi năm, Ban biên tập tin Trong
nước TTXVN, các báo, Bản tin của
TTXVN phát trên mạng thông tin hơn
1.000 tin, bài, ảnh, phóng sự truyền
hình liên quan đến công tác cải cách
hành chính.
Các đơn vị thông tin tăng cường
tuyến thông tin về công tác chỉ đạo,
điều hành, thực hiện cải cách hành
chính của các Bộ, Ngành, các địa
phương. Trung tâm Truyền hình
Thông tấn hàng tuần đều phát trên
kênh truyền hình thông tấn phóng sự,
tin về cải cách hành chính tại các địa
phương, phản ánh đậm nét việc thực
hiện cải cách hành chính của các tỉnh,
thành phố, đặc biệt là cải cách thủ tục
hành chính, thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa liên thông, triển khai xác
định bộ chỉ số hài lòng về sự phục vụ
hành chính, dịch vụ y tế công, dịch vụ
giáo dục công.
Các đơn vị thông tin của
TTXVN cũng đẩy mạnh thông tin về
cải cách chế độ công vụ, công chức,
việc Chính phủ và các Bộ, Ban, Ngành
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tích cực rà soát, hoàn thiện hệ thống
văn bản pháp luật về quản lý, đánh
giá chất lượng cán bộ, công chức, viên
chức, hệ thống tiêu chuẩn, chức danh
ngạch công chức, chức danh nghề
nghiệp viên chức và chức danh lãnh
đạo, triển khai xác định vị trí việc làm
và cơ cấu công chức, viên chức trong
các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới
quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin vào trong công tác thi
tuyển công chức, viên chức...
Thông tin về cải cách hành chính
của TTXVN còn tập trung về việc
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông
tin, ứng dụng ISO vào các hoạt động
cơ quan hành chính nhà nước, công
tác kiểm tra cải cách hành chính của
các Bộ, Ngành địa phương. Với mạng
lưới phóng viên tại khắp các tỉnh,
thành phố, công tác tuyên truyền
về cải cách hành chính tại các địa
phương được thực hiện rất tốt. Ban
lãnh đạo TTXVN cũng chỉ đạo mạng
lưới phóng viên thường trú tại các địa
phương thông tin cả những vấn đề
còn tồn tại, hạn chế trong công tác cải
cách hành chính của các địa phương
để khắc phục sửa chữa.
Với chức năng là cơ quan thông
tin nguồn, tin, bài, ảnh, phóng sự
truyền hình về cải cách hành chính
của TTXVN được các cơ quan báo
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chí Trung ương và địa phương khai
thác, sử dụng rộng rãi, tin bài phóng
sự truyền hình có tác dụng lan tỏa rất
lớn. Ngoài ra, TTXVN còn có các đơn
vị thông tin đối ngoại cũng đẩy mạnh
việc tuyên truyền về cải cách hành
chính bằng các nhiều ngữ khác nhau,
để bạn đọc ngoài nước và kiều bào
ta ở nước ngoài nắm bắt được những
thông tin về cải cách hành chính của
Việt Nam.

Báo Tin tức triển khai kế hoạch thông tin, tuyên
truyền về cải cách hành chính.

Gắn cải cách hành chính với sự
phát triển của TTXVN
Thực hiện sự chỉ đạo của Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ về công
tác cải cách hành chính, Ban lãnh đạo
TTXVN đã phổ biến sâu rộng đến toàn
thể cán bộ, công chức, viên chức trong
ngành về ý nghĩa, tầm quan trọng của
công tác cải cách hành chính và đẩy
mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ
chương trình cải cách hành chính nhà
nước giai đoạn 2021 - 2030. TTXVN
đã tổ chức triển khai, phổ biến quán
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triệt chủ trương cải cách hành chính
đến các các đơn vị và cán bộ chủ chốt
của ngành TTXVN.
TTXVN đã thành lập Ban Chỉ đạo
cải cách hành chính, phân công một
đồng chí lãnh đạo làm Trưởng ban,
thành viên là cán bộ chủ chốt các đơn
vị trong ngành như Chánh văn phòng
TTXVN, Trưởng ban Tổ chức - Cán
bộ, Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính,
Trưởng ban biên tập tin Trong nước...
TTXVN còn có 01 Phó tổng giám đốc
là thành viên Ban chỉ đạo cải cách
hành chính của Chính phủ.
Mục tiêu cải cách hành chính của
TTXVN là phát triển các sản phẩm
thông tin đa phương tiện, đa nền tảng
phục vụ nhu cầu của các cơ quan báo
chí, truyền thông. Ứng dụng tối đa
Khung kiến trúc Chính phủ điện tử
TTXVN nhằm tăng cường khả năng
kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ,
sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng
thông tin đồng bộ; tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin trong cải
cách hành chính. Xây dựng bộ máy
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu
quả; số lượng người làm việc gắn với
vị trí việc làm. Hình thành cơ cấu
lao động hợp lý giữa các khối công
tác và các chức danh viên chức. Từ
năm 2023, 100% các đơn vị có cơ cấu
công chức, viên chức, người lao động
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theo vị trí việc làm. Xây dựng đội ngũ
công chức, viên chức, người lao động
có phẩm chất chính trị vững vàng,
tinh thông về nghiệp vụ, năng động,
sáng tạo. Xây dựng đội ngũ người làm
báo TTXVN thành thạo các phương
thức làm báo hiện đại, có tính chuyên
nghiệp cao; đội ngũ nhân sự quản lý
đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ
chuyển đổi số.
Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo
TTXVN cũng hướng dẫn các các đơn
vị thực hiện cải cách hành chính phù
hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện
của đơn vị mình sao cho việc cải cách
hành chính một cách sát nhất, hiệu
quả nhất trong các hoạt động của đơn
vị. Các đơn vị làm công tác thông tin
cũng được hướng dẫn thực hiện tuyên
truyền về thực hiện cải cách hành
chính trên các phương tiện thông tin
đại chúng, các ấn phẩm của Ngành
TTXVN.
Trên cơ sở Kế hoạch cải cách
hành chính giai đoạn 2021 - 2026 của
TTXVN, Ban lãnh đạo TTXVN đã
chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch
triển khai thực hiện chương trình cải
cách hành chính, tập trung vào các
đơn vị : Văn phòng TTXVN, Ban Tổ
chức - Cán bộ, Ban Kế hoạch - Tài
chính, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp
vụ Thông tấn, Trung tâm Tin học,
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Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn. Từng
đơn vị với chức năng nhiệm vụ của
mình xây dựng chương trình cải cách
hành chính phù hợp, có tính hiệu quả,
thiết thực trong công việc.
TTXVN đã ban hành được hệ
thống các văn bản quản lý quy định,
quy chế thống nhất thực hiện trong
ngành, đảm bảo nền nếp trong cơ
quan, tạo điều kiện tốt để các đơn vị
nâng cao hiệu quả công tác, đảm bảo
công khai, công bằng trong giải quyết
công việc. Xây dựng được các quy
trình giải quyết công việc, quản lý tài
chính, quản lý hồ sơ cán bộ, công tác
điều hành quản lý được nền nếp.
TTXVN đã ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác thông tin với
việc xây dựng hệ thống tác nghiệp sản
xuất thông tin trực tuyến giữa các ban
biên tâp, toà soạn báo và các cơ quan
thường trú ở trong nước và ngoài nước,
trong công tác quản lý với hệ điều
hành tác nghiệp, tạo điều kiện không
ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác. Công tác quản lý của ngành
đã được thực hiện tốt, đi vào nền nếp,
ứng dụng được tin học hoá vào công
tác quản lý, giảm bớt lượng giấy tờ
và tiết kiệm được thời gian làm việc.
Nhận thức của công chức, viên chức,
người lao động về cải cách hành chính
đã có tiến bộ rõ rệt, góp phần nâng

11

Bản tin Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam

cao chất lượng hiệu quả công việc.
Thực hiện tốt công tác cải cách
hành chính đã góp phần hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng,
Nhà nước giao cho TTXVN, góp
phần xây dựng TTXVN trở thành
hãng thông tấn quốc gia có vị thế và
vai trò quan trọng trong khu vực và
trên thế giới.
Theo: baotintuc.vn
4/ Các chỉ số chính phủ điện tử
của Việt Nam cao hơn mức trung
bình thế giới
Xếp hạng chính phủ điện tử của
Việt Nam theo đánh giá của LHQ
năm 2020 tăng 2 bậc, xếp hạng
86/193 quốc gia, 23/47 châu Á và
6/11 Đông Nam Á. Chỉ số tổng hợp
của Việt Nam cao hơn chỉ số trung
bình thế giới và khu vực, thuộc nhóm
quốc gia ở mức cao.
Thông tin trên được chia sẻ tại
Hội thảo với chủ đề “Xây dựng chính
phủ điện tử tiến tới chính phủ số trong
tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2045” do Ban Kinh tế Trung ương
phối hợp với các đơn vị liên quan tổ
chức chiều 11/11 tại Hà Nội.
Đây là hội thảo chuyên đề trong
khuôn khổ “Diễn đàn cấp cao thường
niên về cách mạng công nghiệp 4.0”
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với phiên toàn thể dự kiến tổ chức
ngày 6/12.
Ông Nguyễn Thành Phong, Phó
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho
biết, Nghị quyết 52-NQ/TW ngày
27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số
chủ trương, chính sách chủ động tham
gia cuộc cách mạng công nghiệp lần
thứ 4 đã xác định phát triển chính phủ
số là nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp
đột phá nhằm cung cấp dịch vụ số cho
người dân, doanh nghiệp, toàn bộ các
cơ quan Nhà nước chuyển sang hoạt
động trên môi trường số.
Sử dụng dữ liệu, công nghệ số để
thiết kế lại vận hành của Chính phủ
nhằm giúp cho việc ra quyết định
và quản lý xã hội hiệu quả hơn, dẫn
dắt chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy
kinh tế-xã hội phát triển nhanh và bền
vững. Việt Nam hướng tới có chỉ số
phát triển chính phủ điện tử, chính phủ
số ở mức độ cao trên thế giới, thuộc
nhóm 50 nước dẫn đầu vào năm 2025,
thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu vào năm
2030 theo xếp hạng của LHQ.
Theo ông Nguyễn Thành Phong,
chính phủ số bản chất là chính phủ
điện tử, chính phủ số bao hàm chính
phủ điện tử. Chính phủ điện tử đặc
trưng bởi “4 không”: Họp không gặp
mặt, xử lý văn bản không giấy, giải
quyết thủ tục hành chính không tiếp
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xúc và thanh toán không dùng tiền
mặt. Chính phủ số thêm “4 có”: Có
hành động an toàn trên môi trường
số, có khả năng cung cấp dịch vụ mới
nhanh chóng, có khả năng sử dụng
nguồn lực tối ưu và có khả năng kiến
tạo phát triển, dẫn dắt chuyển đổi số
quốc gia, giải quyết hiệu quả những
vấn đề lớn trong phát triển và quản lý
kinh tế-xã hội.
Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến
mức độ 4 trên cả nước năm 2020 đạt
30,86%, vượt mục tiêu Chính phủ đề
ra tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày
7/3/2019 của Chính phủ về một số
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát
triển chính phủ điện tử giai đoạn 20192020, định hướng đến 2025. Tính đến
ngày 20/8/2021, tỉ lệ dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3, 4 cả nước đạt
65,11%, trong đó tỉ lệ dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3 là 27,71%, tỉ lệ
dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là
43,40%. Mạng truyền số liệu chuyên
dùng cơ quan Đảng và Nhà nước đã
kết nối đến 100% các bộ, ngành, tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương và
100% quận, huyện, thị xã. Một số cơ
sở dữ liệu tạo nền tảng đã được xây
dựng, như cơ sở dữ liệu về bảo hiểm,
cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, cơ sở dữ
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu giáo dục, cơ sở dữ
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liệu quốc gia về dân cư đã vận hành
chính thức từ ngày 1/7/2021.
Trục liên thông văn bản quốc gia
đã được xây dựng nhằm kết nối các hệ
thống quản lý văn bản điều hành của
các bộ, ngành, địa phương. Hiện nay,
đã kết nối 94/94 bộ, ngành, địa phương
và kết nối với hệ thống quản lý văn
bản điều hành của Văn phòng Trung
ương Đảng, Viện Kiểm sát nhân dân
Tối cao, Ủy ban Giám sát tài chính
Quốc gia, các tổ chức chính trị-xã
hội. Từ khi khai trương (12/3/2019)
đến ngày 19/8/2021 có tổng số hơn
6,3 triệu văn bản điện tử được gửi và
nhận giữa các cơ quan hành chính nhà
nước trên Trục liên thông văn bản
quốc gia. Tỉ lệ trao đổi văn bản dưới
dạng điện tử trên toàn quốc năm 2020
đạt 90,8% (vượt mục tiêu Chính phủ
đề ra tại Nghị quyết số 17/NQ-CP của
Thủ tướng Chính phủ).
Tại hội thảo, các chuyên gia trong
nước và ngoài nước đã trao đổi về
kinh nghiệm xây dựng chính phủ số,
bảo đảm an toàn thông tin, triển khai
cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hỗ
trợ chính phủ điện tử, cơ sở dữ liệu,
trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng
chính phủ điện tử…
Đề xuất một số giải pháp nâng cao
chỉ số chuyển đổi số, ông Vũ Kiêm
Văn, Phó Tổng thư ký Hội Truyền
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thông số Việt Nam cho rằng, sự quan
tâm của lãnh đạo về chuyển đổi số
phải được cụ thể hóa bằng nghị quyết,
chương trình, kế hoạch hành động.
Cần xây dựng kiến trúc chính quyền
điện tử/đô thị thông minh, kế hoạch
phát triển hằng năm và 5 năm, cùng
với quy định thống nhất về chia sẻ
thông tin, dữ liệu.
Đồng thời, cần tăng cường đào
tạo kỹ năng số thông qua các chương
trình, kế hoạch đào tạo, tập huấn cho
cán bộ, công chức trong các cơ quan
Nhà nước và lãnh đạo các doanh
nghiệp tại các địa phương. Ông Vũ
Kiêm Văn góp ý, cần chú trọng nâng
cao khả năng tiếp cận của người dân,
khuyến khích người dân lựa chọn các
dịch vụ công trực tuyến thiết yếu:
“Cần cải thiện dịch vụ trực tuyến.
Chính quyền cần nâng cao mức độ
chia sẻ thông tin với người dân, đặc
biệt tại các lĩnh vực pháp luật, việc
làm, bảo trợ xã hội, môi trường, y tế,
giáo dục…”.
Nhấn mạnh về vấn đề an ninh
mạng, đại diện Công ty Bảo mật mạng
Fortinet lưu ý, cũng như một số quốc
gia, Việt Nam gặp phải một số thách
thức với vấn đề an toàn thông tin, như
số người sử dụng trong dân cư lớn,
trình độ đa dạng, thiết bị đầu cuối
khác nhau, khó khăn trong kiểm soát
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bảo mật; các phần mềm ứng dụng đa
dạng, do các tổ chức có trình độ khác
nhau phát triển, khả năng duy trì nâng
cấp hạn chế...
Đại diện Fortinet giới thiệu một số
giải pháp bảo mật bảo vệ chính phủ
số, như bảo vệ công chức, viên chức
trước việc lộ tài khoản, ngăn chặn tấn
công mạng ở vùng biên, phát hiện mã
độc nằm vùng, khoanh vùng hạn chế
thiệt hại khi bị tấn công mạng…
Theo: xaydung.gov.vn
5/ Tăng cường dụng công nghệ,
chuyển đổi số để phát triển nông
nghiệp
Nhiều nhóm giải pháp đã được
đưa ra như tăng cường nhận thức,
ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số
và tăng cường đầu tư của Nhà nước,
huy động mọi nguồn lực xã hội để
cùng tham gia phát triển lĩnh vực
nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Theo Bộ NN&PTNT, trong những
năm qua, nông nghiệp, nông dân, nông
thôn Việt Nam đã có chuyển biến
mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu to
lớn. Nông nghiệp liên tục duy trì tốc
độ tăng trưởng khá và phát triển khá
toàn diện; xây dựng nông thôn mới đã
trở thành phong trào mạnh mẽ lan rộng
cả nước là những kết quả nổi bật sau
hơn 13 năm thực hiện Nghị quyết 26
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về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần
Thanh Nam cho hay, trước bối cảnh
và yêu cầu mới với nhiều biến đổi
như: Tốc độ công nghiệp hóa và đô thị
hóa diễn tiến rất nhanh; quá trình hội
nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ;
thiên tai, dịch bệnh xuyên biên giới
ngày càng phức tạp, đặc biệt là biến
đổi khí hậu đang diễn ra nhanh và tác
động nghiêm trọng đến sản xuất, đời
sống và môi trường trên toàn cầu…
đòi hỏi cần tổng kết sâu sắc việc thực
hiện Nghị quyết 26.
Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan
cần đề xuất ban hành Nghị quyết mới
về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
để định hướng sự phát triển của lĩnh
vực này trong thời gian tới, hướng
tới mục tiêu và xoay quanh 3 trụ cột:
“Nông nghiệp sinh thái”, “Nông thôn
hiện đại”, “Nông dân thông minh”
theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII
của Đảng.
“Việc triển khai Nghị quyết quan
trọng này giúp thực hiện có hiệu quả
nhiệm vụ trọng tâm cơ cấu lại nông
nghiệp gắn chặt hơn với chuyển đổi
mô hình tăng trưởng và xây dựng
nông thôn mới; phát triển kinh tế
nông thôn, xây dựng nông thôn mới
gắn với đô thị hóa”, Thứ trưởng Trần
Thanh Nam cho hay.
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Còn theo ông Nguyễn Duy Hưng,
Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương,
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ
đạo tổng kết Nghị quyết 26 về nông
nghiệp, nông dân, nông thôn, dự thảo
mới sẽ đánh giá chính xác và sát với
tình hình thực tế hiện trạng lĩnh vực
nông nghiệp, nông dân, nông thôn
hiện nay.
Ông Hưng cũng cho biết, tới đây
sẽ đề xuất những nhóm giải pháp thực
hiện, trong đó tính đến việc phát huy
những kết quả và thành tựu đã đạt
được cũng như xác định những yếu
tố mới trong bối cảnh kinh tế thế giới
với Việt Nam. Đặc biệt, sẽ xem xét tới
biến đổi khí hậu; sự phát triển mạnh
mẽ của khoa học - công nghệ, chuyển
đổi số, các tiêu chuẩn của các nước…
để có những đột phá và những bước
tiến mạnh mẽ hơn về nông nghiệp,
nông dân, nông thôn thời gian tới.
“Nhiều nhóm giải pháp đã được
đưa ra như tăng cường nhận thức, ứng
dụng công nghệ, chuyển đổi số và
tăng cường đầu tư của Nhà nước, huy
động mọi nguồn lực xã hội để cùng
tham gia phát triển lĩnh vực nông
nghiệp, nông dân, nông thôn. Chúng
ta đang nói tới nền nông nghiệp sinh
thái, nông thôn hiện đại, nông dân
văn minh thì phải tính toán để phát
triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ,
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chuyển đổi số và coi đó là đột phá để
thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp
Việt Nam”, ông Nguyễn Duy Hưng
nhấn mạnh.
Theo: vietq.vn
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TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

6/ Quảng Ninh: Thực hiện thủ
tục hành chính trên môi trường
điện tử
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã
đưa ra quan điểm lấy phát triển hạ
tầng, cải cách hành chính đồng bộ,
hiện đại làm nền tảng. Để triển khai
mục tiêu này, một trong những giải
pháp mà Quảng Ninh tăng cường
là thực hiện thủ tục hành chính
(TTHC) trên môi trường điện tử.
Để đẩy mạnh thực hiện TTHC trên
môi trường điện tử, trước hết, các sở,
ngành, địa phương đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, làm thay đổi nhận thức

của người dân; trong đó vận động
nhân dân thực hiện TTHC trên môi
trường điện tử đối với những thủ tục
đủ điều kiện, hướng dẫn thực hiện hỗ
trợ giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Riêng
9 tháng năm 2021, đã có trên 2.000
lượt tin, bài đăng trên các phương tiện
thông tin đại chúng tuyên truyền về
cải cách TTHC.
Cùng với đó, tỉnh đã ban hành các
văn bản chỉ đạo, trong đó có Kế hoạch
số 39/KH-UBND ngày 26/5/2020
triển khai kết nối liên thông hệ thống
một cửa điện tử của tỉnh với hệ thống
một cửa điện tử của các bộ, ngành
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Trung ương. Ban hành danh mục
TTHC cung cấp bổ sung dịch vụ công
trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ
công của tỉnh và tích hợp, cung cấp
trên Cổng dịch vụ công quốc gia; cung
cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện
lên trực tuyến mức độ 4...
Hiện nay, toàn tỉnh đã cung cấp
1.808 dịch vụ công, trong đó 355 dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3, 1360
dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tỉnh
còn tích cực công bố 24 danh mục, với
1.507 TTHC trong 9 tháng năm 2021.
Tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành,
địa phương tiếp tục niêm yết công khai
các TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành
chính công (HCC) tỉnh, cấp huyện,
trụ sở cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải
quyết TTHC; công khai các thủ tục
trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh,
tích hợp trên Cổng dịch vụ công trực
tuyến kết nối Cổng dịch vụ công quốc
gia, để người dân, doanh nghiệp nắm
bắt kịp thời. Hiện toàn tỉnh có tổng số
1.834 TTHC, trong đó 1.448 thủ tục
cấp tỉnh, 278 thủ tục cấp huyện, 108
thủ tục cấp xã.
Tất cả các TTHC đưa vào giải
quyết tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh,
Trung tâm HCC cấp huyện, Bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp
xã, đều được xây dựng quy trình nội
bộ giải quyết TTHC, đảm bảo phân rõ
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người, rõ trách nhiệm, rõ việc, rõ thời
gian giải quyết, gắn với rà soát, cắt
giảm thời gian giải quyết so với quy
định. Trên cơ sở đó, các sở, ngành tiếp
tục rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc
thẩm quyền. Hiện nay, việc rà soát chủ
yếu rút ngắn thời gian giải quyết. Cụ
thể như: Sở NN&PTNT cắt giảm thời
gian giải quyết 108 thủ tục, Sở VH-TT
cắt giảm thời gian giải quyết 128 thủ
tục, Sở KH&CN cắt giảm thời gian
giải quyết đối với 51 thủ tục, Sở LĐTB&XH cắt giảm thời gian giải quyết
33 thủ tục, Sở Tư pháp cắt giảm thời
gian của 58 thủ tục...
Qua đó, việc giải quyết các TTHC
liên quan đến người dân, doanh nghiệp
đã được các sở, ngành, địa phương thực
hiện nhanh chóng, kịp thời, 9 tháng
năm 2021, Trung tâm Phục vụ HCC
tỉnh, Trung tâm HCC cấp huyện, Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại
cấp xã đã tiếp nhận gần 680.000 hồ sơ;
trong đó có 164.456 hồ sơ trực tuyến.
Các đơn vị đã giải quyết được hơn
676.000 hồ sơ, trong đó có 319.484 hồ
sơ giải quyết trước hạn; số hồ sơ còn
lại đang tiếp tục được giải quyết.
Được biết, đầu tháng 10/2021,
UBND tỉnh đã ban hành Chương trình
cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh
giai đoạn 2021-2030, trong đó có
mục tiêu đẩy mạnh thực hiện TTHC
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trên môi trường điện tử để người dân,
doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ
công mọi lúc, mọi nơi, trên phương
tiện khác nhau... Đến năm 2025,
100% TTHC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp
xã có đủ điều kiện được cung cấp dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ
4; 100% dịch vụ công trực tuyến mức
độ 3, mức độ 4 của tỉnh được cung
cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia;
100% dịch vụ công trực tuyến mức độ
4 đáp ứng yêu cầu, nhu cầu sử dụng,
khai thác của các cơ quan, đơn vị của
tỉnh và người dân, doanh nghiệp trên
nhiều phương tiện truy cập khác nhau,
bao gồm cả thiết bị di động. Mong
rằng, nỗ lực chung của các sở, ngành,
địa phương sẽ giúp tỉnh thực hiện tốt
mục tiêu đã đề ra.
Theo: baoquangninh.com.vn
7/ UBND tỉnh Lai Châu ban
hành Quy định phân cấp quản lý
cán bộ, công chức, viên chức
Ngày 08/11/2021, UBND tỉnh
Lai Châu ban hành Quyết định số
41/2021/QĐ-UBND Quy định phân
cấp quản lý cán bộ, công chức,
viên chức thuộc quyền quản lý của
UBND tỉnh Lai Châu.
Quy định này quy định về phân
cấp quản lý cán bộ, công chức, viên
chức trong các cơ quan hành chính,
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đơn vị sự nghiệp công lập của nhà
nước, tổ chức hội được giao biên
chế thuộc UBND tỉnh (gọi chung là
cơ quan, đon vị thuộc UBND tỉnh);
UBND các huyện, thành phố (gọi
chung là UBND cấp huyện).
Đối tượng áp dụng: Cán bộ, công
chức, viên chức, người làm việc trong
các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hội
được giao biên chế thuộc UBND tỉnh,
UBND cấp huyện (gọi chung là cán
bộ, công chức, viên chức).
Nguyên tắc phân cấp
Đúng quy định của Đảng, pháp
luật của Nhà nước về công tác cán bộ.
UBND tỉnh thống nhất quản lý
nhà nước về công tác cán bộ đồng thời
phân cấp cho thủ trưỏng các cơ quan,
đơn vị, địa phương thực hiện một số
nội dung cụ thể về quản lý cán bộ,
công chức, viên chức theo chức năng,
nhiệm vụ được pháp luật quy định.
Bảo đảm thực hiện đầy đủ chức
năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của
UBND tỉnh và sự thông suốt trong
quản lý ngành, lĩnh vực công tác, góp
phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt
động của cơ quan nhà nước, cải cách
hành chính trên địa bàn tỉnh.
Phân cấp quản lý cán bộ, công
chức, viên chức nhằm tăng cường
trách nhiệm của người đứng đầu cơ
quan, đơn vị trong việc quản lý, sử
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dụng cán bộ, công chức, viên chức
thuộc quyền quản lý và chịu trách
nhiệm trước pháp luật, cấp có thẩm
quyền về các quyết định của mình và
chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền.
Các nội dung không phân cấp tại
quy định này thực hiện theo quy định
của pháp luật hiện hành.
Nội dung phân cấp:
Tuyển dụng, tiếp nhận, điều động,
biệt phái, chuyển công tác; nâng lương,
chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch, nâng
ngạch công chức; chuyển chức danh
nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh
nghề nghiệp, thăng hạng viên chức; bổ
nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân
chuyển, miễn nhiệm và từ chức; nghỉ
hưu, thôi việc.
Quyết định này có hiệu lực thi
hành kể từ ngày 18/11/2021, thay thế
Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND
ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh Lai
Châu về ban hành Quy định phân cấp
quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên
chế và cán bộ, công chức, viên chức
các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân
dân tỉnh Lai Châu./.
Theo: tcnn.vn
8/ Tạo động lực mạnh mẽ để
chuyển đổi số nhanh hơn
Năm 2020 dù tỉnh Thanh Hóa đã
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được Bộ Thông tin và Truyền thông
xếp hạng 15/63 tỉnh, thành phố về
Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, tuy
nhiên thứ hạng này vẫn chưa phản
ánh đúng kỳ vọng, mong mỏi của
tỉnh. Để chuyển đổi số ở Thanh Hóa
diễn ra mạnh mẽ hơn, cần phải có
quyết tâm cao hơn nữa, lộ trình cụ
thể, rõ ràng.
Ngày 10-11-2021 Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã ban hành Nghị
quyết số 06-NQ/TU về chuyển đổi số
tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030, trở thành một
trong số không nhiều tỉnh, thành phố
ban hành được nghị quyết chuyên đề
về chuyển đổi số.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ
2020-2025, hơn 1 năm qua nhiệm
vụ chuyển đổi số đã được triển khai,
tổ chức thực hiện ở nhiều ngành, địa
phương, tuy nhiên nhận thức về vai trò
quan trọng của chuyển đổi số đối với
phát triển kinh tế - xã hội trong cán
bộ, đảng viên và Nhân dân vẫn chưa
rõ và đầy đủ. Nhiều người chưa mạnh
dạn thay đổi thói quen, tư duy và hành
động để đổi mới phương thức, quy
trình, mô hình hoạt động và các mối
quan hệ từ môi trường truyền thống
sang môi trường số.
Cùng với đó, hạ tầng phục vụ
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chuyển đổi số còn thiếu. Tài nguyên
dữ liệu số còn ít, chưa đồng bộ, hiệu
quả khai thác chưa cao. Việc kết nối,
liên thông dữ liệu số còn khó khăn.
Xây dựng chính quyền điện tử còn
chậm. Kinh tế số mới chiếm tỷ lệ nhỏ
trong GRDP của tỉnh. Việc ứng dụng
công nghệ số trong sản xuất, kinh
doanh và quản trị doanh nghiệp còn
hạn chế…
Với việc ban hành Nghị quyết số
06-NQ/TU, tỉnh Thanh hóa xác định
chuyển đổi số là nhiệm vụ chiến lược,
xuyên suốt, vừa cấp bách, vừa lâu dài,
cần phải có lộ trình, bước đi phù hợp,
vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm,
gắn với thực hiện các quy hoạch, kế
hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng
- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống
chính trị của tỉnh và từng địa phương,
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng
như mỗi người dân.
Quan điểm tỉnh đặt ra là chuyển
đổi số phải được thực hiện đồng bộ,
liên thông, chặt chẽ giữa các cấp,
ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp và người dân; lựa chọn
một số địa phương, đơn vị, ngành,
lĩnh vực trọng điểm, có lợi thế để thực
hiện thí điểm, sau đó tổ chức đánh giá,
nhân ra diện rộng; ưu tiên xây dựng
chính quyền số để thúc đẩy, dẫn dắt
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phát triển kinh tế số, xã hội số.
Mục tiêu tỉnh đặt ra đến năn 2025
có 100% hệ thống thông tin, cơ sở dữ
liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên
ngành được kết nối, chia sẻ, khai thác
từ các cơ sở dữ liệu Quốc gia. 50%
hoạt động kiểm tra của cơ quan quản
lý nhà nước được thực hiện thông qua
môi trường mạng và hệ thống thông
tin của cơ quan quản lý. 100% hồ sơ
thủ tục hành chính đủ điều kiện giải
quyết trực tuyến mức độ 4 được cung
cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh
và trên các phương tiện truy cập. Có
90% người dân, doanh nghiệp trở lên
hài lòng với giải quyết thủ tục hành
chính của các cơ quan nhà nước và
tăng lên 98% vào năm 2030. 100%
người dân, doanh nghiệp sử dụng
dịch vụ công trực tuyến được định
danh và xác thực điện tử thông suốt,
hợp nhất. Kinh tế số chiếm 20% trở
lên trong GRDP của tỉnh, đến năm
2030 là 30%. Doanh nghiệp chuyển
đổi số chiếm 50% trở lên tổng số
doanh nghiệp có phát sinh thuế, đến
năn 2030 là 80%.
Về xã hội số, có 6 huyện, thị xã,
thành phố và 300 xã, phường, thị
trấn trở lên hoàn thành chuyển đổi
số theo Bộ tiêu chí đánh giá chuyển
đổi số tỉnh Thanh Hóa, đến năm 2030
là 100% huyện, thị xã, thành phố và
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80% xã, phường, thị trấn. Tỷ lệ dân
số có tài khoản thanh toán điện tử đạt
50% trở lên, đến năm 2030 là 80%.
Trong cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ tư này muốn phát triển,
hội nhập sâu rộng thì không thể tách
rời hoạt động chuyển đổi số. Đây là
xu thế tất yếu và rất cần thiết nhằm
chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng
cao năng suất lao động, hiệu quả sản
xuất, kinh doanh, sức cạnh tranh của
các ngành, các sản phẩm, các doanh
nghiệp và cả nền kinh tế của tỉnh.
Với việc ban hành Nghị quyết số
06-NQ/TU cho thấy tỉnh Thanh Hóa
đã có bước nhảy vọt về nhận thức. Để
nghị quyết sớm hiện thực cần phải có
sự nhảy vọt về trách nhiệm, hành động
vào cuộc của các cấp, ngành, cán bộ,
đảng viên và Nhân dân cả tỉnh.
Theo: baothanhhoa.vn
9/ Nghệ An xác định chuyển đổi
số là giải pháp đột phá trong cải
cách hành chính
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái
Thanh Quý nhấn mạnh, mục tiêu
hướng đến là tạo được nền tảng số
để người dân, doanh nghiệp khi giao
dịch với chính quyền không cần phải
trực tiếp đến các cơ quan Nhà nước
mà chỉ giao dịch qua mạng.
Sáng 18/11, tiếp tục chương trình
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phiên họp thường kỳ tháng 10, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý
kiến về dự thảo Nghị quyết của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh
cải cách hành chính (CCHC) tỉnh giai
đoạn 2021 - 2030.
XÂY DỰNG CHẾ TÀI XỬ LÝ
VI PHẠM CCHC TRONG QUY
CHẾ NỘI BỘ
Trong thời gian qua, dưới sự lãnh
đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng,
chính quyền, công tác cải cách hành
chính trên địa bàn tỉnh đã đạt được
những kết quả tích cực, góp phần quan
trọng vào việc phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh.
Cơ chế, chính sách tiếp tục được
hoàn thiện; thủ tục hành chính được
đơn giản hóa, công khai, minh bạch,
giảm thời gian và chi phí thực hiện;
mức độ hài lòng của người dân và
doanh nghiệp được nâng lên.
Giai đoạn 2011 - 2020, các chỉ số
liên quan đến cải cách hành chính được
cải thiện qua hàng năm. Năm 2020,
Chỉ số cải cách hành chính (PAR index) xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố; Chỉ
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
xếp thứ 18/63 tỉnh, thành; Chỉ số hiệu
quả quản trị và hành chính công cấp
tỉnh (PAPI) xếp thứ 15/63 tỉnh, thành.
Cùng với đó, tổ chức bộ máy từng
bước được sắp xếp tinh gọn, giảm đầu
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mối, nâng cao hiệu quả hoạt động.
Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
được bố trí, sắp xếp hợp lý hơn, chất
lượng được nâng lên; tinh thần trách
nhiệm, đạo đức công vụ, kỷ cương, kỷ
luật hành chính có nhiều chuyển biến
tích cực.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, công tác cải cách hành
chính trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số
hạn chế, như: Thể chế hành chính còn
nhiều bất cập, chưa đồng bộ. Thủ tục
hành chính ở một số lĩnh vực vẫn còn
rườm rà, phức tạp. Thủ tục thực hiện
cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở
một số cơ quan, đơn vị còn hình thức,
chất lượng chưa cao. Tính chủ động,
hiệu quả công tác của một bộ phận
cán bộ, công chức, viên chức cũng
chưa cao;…
Trong bối cảnh trên, việc xây
dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách
hành chính tỉnh giai đoạn 2021 - 2030
được xác định trọng tâm là tiếp tục
cải cách thủ tục hành chính; nâng cao
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chất lượng dịch vụ công; xây dựng
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm
chất tốt; xây dựng chính quyền điện
tử, chính quyền số.
Dự thảo Nghị quyết đề ra mục tiêu
phấn đấu đến năm 2025, các chỉ số
PAR index, PAPI, PCI trong nhóm
15 cả nước. Chỉ số sẵn sàng cho phát
triển và ứng dụng công nghệ thông
tin (ICT index) trong nhóm 10 tỉnh,
thành phố đứng đầu cả nước. Giai
đoạn 2026 - 2030 tiếp tục phấn đấu
tăng thứ hạng các chỉ số so với năm
2025.
Tại cuộc làm việc, ý kiến các đồng
chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ
bản đồng tình với dự thảo Nghị quyết;
đồng thời trao đổi thêm về các nhóm
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm
thực hiện các mục tiêu trên, như: bên
cạnh xây dựng các kênh tương tác trực
tuyến để lấy ý kiến phản ánh, kiến
nghị của người dân, doanh nghiệp đối
với các cơ quan Nhà nước thì cần có
giải pháp xử lý; thể hiện rõ kết quả xử
lý vi phạm thông qua công tác kiểm
tra, giám sát thực thi công vụ;…
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh đề nghị có
giải pháp tăng cường tập huấn, hướng
dẫn cho người dân, DN vì hiệu quả
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cải cách hành chính phải xuất phát từ
hai phía là cơ quan chính quyền các
cấp và cả người dân, doanh nghiệp.
Phát biểu góp ý vào dự thảo Nghị
quyết, đồng chí Nguyễn Văn Thông
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề
nghị bên cạnh các quy định pháp luật
của Nhà nước, thì Nghị quyết cần bổ
sung giải pháp trong quy chế nội bộ
của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, tại
các cơ quan giải quyết những thủ tục
hành chính liên quan đến người dân
và doanh nghiệp phải quy định thêm
quy trình, thời gian giải quyết công
việc của cán bộ, công chức, viên chức
gắn với chế tài xử lý cụ thể, nhằm điều
chỉnh hành vi, nâng cao trách nhiệm
và có thể xử lý kịp thời nếu cán bộ,
công chức, viên chức vi phạm các quy
định trong quy chế nội bộ; qua đó nâng
cao chất lượng thực thi công vụ ngay
từ mỗi cơ quan, đơn vị.
CHUYỂN ĐỔI SỐ NHANH
CHÓNG, TOÀN DIỆN NỀN
HÀNH CHÍNH CÔNG
Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh
ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cơ bản
đồng tình với các nội dung về quan
điểm, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu mà dự thảo Nghị
quyết xây dựng.
Tuy nhiên, người đứng đầu Tỉnh
ủy bày tỏ trăn trở khi các giải pháp

Số 45/2021

trong dự thảo Nghị quyết chưa đưa ra
được giải pháp đột phá cho công tác
cải cách hành chính của tỉnh trong giai
đoạn tới.
Qua phân tích, Bí thư Tỉnh ủy đề
nghị Nghị quyết cần đề cập rõ giải
pháp đột phá cải cách hành chính giai
đoạn 2021 - 2030 của tỉnh Nghệ An
là chuyển đổi số nhanh chóng và toàn
diện nền hành chính công; qua đó dành
nguồn lực, công sức và đặt ra yêu cầu
rất cao để thực hiện giải pháp này.
Mục tiêu hướng đến là tạo được nền
tảng số để người dân, doanh nghiệp
khi giao dịch với chính quyền không
cần phải trực tiếp đến các cơ quan Nhà
nước mà giao dịch trực tiếp qua mạng.
Song song với lộ trình thực hiện
chuyển đổi số, đồng chí Thái Thanh
Quý yêu cầu cần phải tiếp tục cắt giảm
các thủ tục hành chính; tiếp tục xây
dựng quy trình xử lý hồ sơ theo quy
chuẩn, nhất là hồ sơ liên quan đến dịch
vụ công, các chủ trương đầu tư, các dự
án triển khai; đồng thời phát huy tinh
thần, thái độ, đạo đức công vụ của đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức; từng
cơ quan cần phải đẩy nhanh chuyển
đổi số.
Sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh
ủy thông qua, dự thảo Nghị quyết của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy
mạnh cải cách hành chính tỉnh giai
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đoạn 2021 - 2030 sẽ được trình Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận,
cho ý kiến trước khi hoàn thiện và ban
hành.
Cũng trong phiên làm việc sáng
nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn Chỉ
thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong
trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa và công tác gia đình giai
đoạn 2021 - 2025; thông qua Đề án
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng
cao chất lượng công tác tham mưu,
chỉ đạo, định hướng và xử lý các
vấn đề báo chí nêu trong tình hình
hiện nay; bàn về sửa đổi Quy định
số 527-QĐ/TU của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc tổ chức lễ công bố
quyết định bổ nhiệm, điều động, luân
chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; Quy
chế làm việc của Đảng đoàn HĐND
tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 2026;…
Theo: baonghean.vn

Số 45/2021
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TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI TỈNH

10/ Quảng Nam: Đề nghị Bộ Nội
vụ thống nhất 172 chỉ tiêu thi nâng
ngạch chuyên viên chính năm 2021
Qua rà soát nhu cầu dự thi nâng
ngạch chuyên viên chính (CVC) năm
2021, Sở Nội vụ cho biết, toàn tỉnh
hiện có 529 người là CVC. Trong
khi đó, nhu cầu bố trí CVC là 1.194
người.
Như vậy, số CVC còn thiếu theo vị
trí việc làm ở ngạch này là 665 người.
Trong khi đó, số lượng cán bộ, viên
chức đăng ký dự thi nâng ngạch lên
CVC là 189 người (khối sở ban ngành
104 người; khối huyện, thị xã, thành
phố 85 người).
Tuy nhiên tại Thông tư số 02 (ngày
1.6.2021), Bộ Nội vụ quy định chức

trách của ngạch CVC là công chức có
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao
về một hoặc một số lĩnh vực quản lý
nhà nước trong cơ quan, tổ chức hành
chính từ cấp huyện trở lên, chịu trách
nhiệm nghiên cứu, xây dựng chính
sách hoặc thực hiện nhiệm vụ lãnh
đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực
hiện chính sách, pháp luật trên địa bàn
từ cấp huyện trở lên.
Do đó Sở Nội vụ đề xuất, ở cấp tỉnh,
thống nhất danh sách những người đủ
điều kiện theo đề nghị của các sở ban
ngành; cấp huyện chỉ cử dự thi nâng
ngạch lên CVC đối với người giữ chức
vụ từ cấp phó trưởng phòng trở lên.
Như vậy, danh sách đủ điều kiện
dự thi nâng ngạch lên CVC của tỉnh
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năm 2021 là 172 người (sở ban ngành
98 người, giảm 6 người so với chỉ tiêu
đăng ký do không đủ điều kiện về hồ
sơ và không có tên trong danh sách
kèm theo Đề án 7484 ngày 22.10.2021
của UBND tỉnh; huyện thị xã thành
phố 74 người, giảm 11 người so với
chỉ tiêu đăng ký do những trường hợp
này là chuyên viên cấp huyện.
Theo: baoquangnam.vn
11/ Tập huấn chuyển đổi số cho
cán bộ xã Cẩm Thanh và thị trấn
Nam Phước
Hôm qua 19.11, Sở Thông tin và
truyền thông phối hợp VNPT Quảng
Nam tập huấn các phần mềm dùng
chung (Qoffice, một cửa điện tử,
LRIS, Cổng dịch vụ công 1022) cho
cán bộ, công chức xã Cẩm Thanh
(TP.Hội An) và thị trấn Nam Phước
(Duy Xuyên) phục vụ chuyển đổi số.
Thị trấn Nam Phước và xã Cẩm
Thanh là 2 trong số 15 địa phương thí
điểm chuyển đổi số cấp xã năm 2021,
thực hiện mô hình xã thông minh.
Đây cũng là 2 trong 8 đơn vị cấp xã
được UBND tỉnh giao VNPT hỗ trợ
triển khai thí điểm chuyển đổi số năm
2021.
Thời gian qua, VNPT đồng hành,
hỗ trợ các địa phương một số nội
dung và đạt kết quả bước đầu, đem

Số 45/2021

lại nhiều tiện ích cho người dân như
triển khai y tế, giáo dục thông minh;
triển khai trung tâm điều hành thông
minh cấp xã (IOC) và hệ thống
internet wifi miễn phí.
VNPT Quảng Nam cũng phối
hợp với bảo hiểm xã hội, bưu điện,
đoàn thanh niên xã hướng dẫn người
dân cài đặt các ứng dụng thông minh
như Smart Quảng Nam, Sổ sức khỏe
điện tử, Hệ thống định danh điện tử
PostID, Bảo hiểm xã hội số VssID...

Cán bộ VNPT Quảng Nam hướng dẫn đoàn viên
thanh niên xã Cẩm Thanh (Hội An) cài đặt các ứng
dụng thông minh. Ảnh: V.A

Nội dung chuyển đổi cấp xã tập
trung vào 5 nhóm hoạt động chính
gồm xây dựng hạ tầng số, giao tiếp
với người dân, thương mại điện tử,
quảng bá thương hiệu địa phương và
các dịch vụ thông minh. Du lịch, giáo
dục, nông nghiệp và y tế là 4 lĩnh vực
ưu tiên trong các dịch vụ thông minh.
Chuyển đổi số cấp xã giúp thu hẹp
khoảng cách số giữa khu vực nông
thôn và thành thị, thúc đẩy ứng dụng
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công nghệ thông tin và chuyển đổi số
trong chính quyền xã, góp phần nâng
cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công
tác quản lý, chỉ đạo điều hành...
Theo: baoquangnam.vn
12/ Điện Bàn tuyển dụng 35 chỉ
tiêu công chức cấp xã
UBND thị xã Điện Bàn vừa có
thông báo tuyển dụng công chức cấp
xã để bổ sung đội ngũ công chức có
năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
được giao.
Cụ thể, tuyển dụng 12 chỉ tiêu công
chức văn phòng - thống kê; 5 chỉ tiêu
địa chính - nông nghiệp - xây dựng và
môi trường; 7 chỉ tiêu tài chính - kế
toán; 2 chỉ tiêu tư pháp - hộ tịch và 9
chỉ tiêu công chức văn hóa - xã hội.
Việc tuyển dụng được thực hiện
bằng hình thức thi tuyển 2 vòng. Vòng
1 thi trắc nghiệm trên giấy về kiến
thức chung và tin học; vòng 2 thi viết
nghiệp vụ chuyên ngành.
Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 17.11
đến hết 16.12.2021. Thí sinh nộp hồ
sơ và lệ phí về Phòng Nội vụ thị xã
Điện Bàn, số 22 Hoàng Diệu, phường
Vĩnh Điện (tầng 2, trụ sở UBND thị xã
Điện Bàn).
Theo: baoquangnam.vn
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13/ HĐND, UBND, Ủy ban
MTTQ Việt Nam huyện phối hợp
tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện
Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2016
- 2021 và ký kết Quy chế phối hợp
công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sáng ngày 21/10/2021, tại Hội
trường UBND huyện Phước Sơn.
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt
Nam huyện phối hợp tổ chức Hội
nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối
hợp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ký kết
Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ
2021 - 2026.

Tham dự hội nghị có đồng chí
Đoàn Văn Thông - Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê
Quang Trung - Phó Bí thư, Chủ tịch
UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thị
Hồng - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
huyện; đại diện Thường trực Huyện ủy,
Thường trực HĐND, UBND huyện và
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam huyện.
Nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động
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phối hợp công tác theo Quy chế phối
hợp đã đạt được nhiều kết quả quan
trọng; bằng nhiều hình thức phối hợp,
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt
Nam huyện đã chủ động thực hiện
chức năng, nhiệm vụ chính của từng
cơ quan và cùng nhau phối hợp tổ chức
các hoạt động theo Quy chế, Chương
trình được ký kết đầu nhiệm kỳ; đã
tích cực, chủ động thực hiện chức
năng, nhiệm vụ của mình theo đúng
quy định của pháp luật và Quy chế
phối hợp đề ra; hoạt động phối hợp
được thực hiện nền nếp, tạo chuyển
biến tích cực trong mối quan hệ phối
hợp công tác giữa HĐND, UBND và
Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, tinh
thần trách nhiệm, hiệu quả trong công
tác phối hợp đã được đề cao. Từ những
kết quả trong công tác phối hợp đã có
tác động tích cực trong việc triển khai
thực hiện có hiệu quả các phong trào
thi đua yêu nước, các cuộc vận động,
xây dựng chính quyền ngày càng
vững mạnh, góp phần hoàn thành các
chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh,
công tác cải cách hành chính hàng
năm và của cả nhiệm kỳ.
Tại Hội nghị, đại diện Thường trực
HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ
huyện đã cùng ký kết Quy chế phối
hợp nhiệm kỳ 2021 - 2026; trong đó,
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các cơ quan thống nhất thực hiện một
số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tập
trung phối hợp đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, triển khai thực hiện các
chủ trương, đường lối, nghị quyết
của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước, các nghị quyết của HĐND
huyện, kế hoạch của UBND huyện
về phát triển kinh tế - văn hoá - xã
hội, cải cách hành chính; tổ chức việc
lấy ý kiến của Nhân dân tham gia xây
dựng Đảng, xây dựng Chính quyền;
nâng cao chất lượng, hiệu quả các
phong trào thi đua yêu nước, các cuộc
vận động, các hội nghị tiếp xúc cử tri;
phát huy dân chủ, tăng cường hoạt
động giám sát của Ban thanh tra nhân
dân, Ban giám sát đầu tư của cộng
đồng; thực hiện tốt việc tiếp công
dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố
cáo của công dân; phát huy mạnh mẽ
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết
tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
phát triển KT-XH, AN-QP nhiệm kỳ
2021 - 2026 trên địa bàn huyện./.
Theo: cchc.quangnam.gov.vn
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PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN

14/ Công tác dân vận chính
quyền của thành phố Hà Nội: Gần
dân, hiểu dân, trọng dân...
Thời gian qua, công tác dân vận
chính quyền của thành phố Hà Nội
luôn “trọng dân, gần dân, hiểu dân,
học dân và có trách nhiệm với dân”,
đồng thời bám sát việc thực hiện
nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh
tế - xã hội của Thủ đô. Qua đó, kỷ
luật, kỷ cương hành chính được tăng
cường; dân chủ tại cơ sở được phát
huy và nâng cao; chất lượng phục vụ
nhân dân tiếp tục có những chuyển
biến rõ rệt, góp phần thực hiện thắng
lợi các nhiệm vụ đề ra...
Bám sát việc khó

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng
ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn
Doãn Toản cho biết, thời gian qua,
công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai
công tác dân vận chính quyền trên
địa bàn thành phố Hà Nội luôn được
quan tâm thực hiện, gắn với việc mới,
việc khó; bám sát các nhiệm vụ chính
trị của thành phố và trách nhiệm của
người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
Theo Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng
Cục thuế thành phố Hà Nội Mai Sơn,
những năm qua, Cục Thuế thành phố
luôn quan tâm nghiên cứu, đưa ra
những giải pháp nhằm nâng cao hiệu
quả công tác dân vận trong quản lý
thuế. Năm 2020, dịch Covid-19 bùng

30

Bản tin Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam

phát, song nhờ làm tốt công tác “Dân
vận khéo”, Cục Thuế đã hoàn thành
nhiệm vụ thu ngân sách, đạt 102,8%
dự toán được giao, tăng 6,6% so với
thực hiện năm 2019.
Trong khi đó, Chủ tịch UBND
quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh cho
biết, xác định công tác dân vận chính
quyền có vị trí, vai trò rất quan trọng,
quận đã thực hiện tốt công tác tiếp
dân, đối thoại, xử lý đơn thư và giải
quyết khiếu nại. 100% đơn được tiếp
nhận và xử lý theo quy trình quy định,
tỷ lệ hòa giải thành công đạt 89,6%...
Đến nay, trên địa bàn quận không còn
vụ việc phức tạp.
Chia sẻ về kết quả triển khai công
tác dân vận chính quyền, Trưởng ban
Dân vận Quận ủy Long Biên Nguyễn
Quốc Long cho biết, 9 tháng năm
2021, quận Long Biên đã phê duyệt
499 phương án giải phóng mặt bằng
với tổng diện tích 23,6ha, số tiền bồi
thường, hỗ trợ là 289 tỷ đồng. “Lấy
vận động, thuyết phục làm then chốt,
UBND quận phối hợp với Ban Dân
vận Quận ủy tổ chức các buổi đối
thoại trực tiếp với hộ dân; vận động
người dân hợp tác đo đạc, kiểm đếm,
giám sát phương án bồi thường. Kết
quả, người dân đều tự nguyện bàn
giao mặt bằng, quận không phải tổ
chức cưỡng chế với bất cứ trường hợp
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nào”, ông Nguyễn Quốc Long nói.
Đánh giá về việc triển khai Quy
chế dân chủ trong công tác giải phóng
mặt bằng của quận Long Biên, bà
Nguyễn Thị Hà (phường Phúc Đồng,
quận Long Biên) cho rằng, thông qua
đối thoại, lấy ý kiến rộng rãi trong
nhân dân, nhiều băn khoăn đã được
giải quyết thỏa đáng, tạo sự đồng
thuận, nhất trí cao. Nhờ vậy, các dự
án đã được triển khai đúng tiến độ,
góp phần đưa quận Long Biên ngày
càng khang trang, sạch đẹp.
Không ngừng đẩy mạnh cải cách
hành chính
Mặc dù đã đạt được những kết quả
đáng khích lệ trong việc triển khai
công tác dân vận chính quyền, song
nội dung này thời gian qua vẫn còn
một số hạn chế. Nổi cộm là còn một
bộ phận cán bộ, công chức thiếu trách
nhiệm khi giải quyết các vụ việc liên
quan đến lợi ích của công dân, dẫn
đến khiếu kiện vượt cấp. Việc công
bố, công khai thủ tục hành chính chưa
được thực hiện thường xuyên, liên tục
nên việc tra cứu, thực hiện của công
dân, tổ chức còn gặp nhiều khó khăn...
Để khắc phục, theo Ủy viên Trung
ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy,
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Chu Ngọc Anh, trong công tác dân
vận chính quyền, thời gian tới thành
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phố sẽ thực hiện nghiêm Chỉ thị số
07-CT/TU ngày 1-10-2021 của Ban
Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đẩy
mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác dân vận của các cơ quan nhà
nước. Trong đó tập trung nắm bắt sát
sao tình hình, nhất là những bức xúc
trong nhân dân; đẩy mạnh cải cách
hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương
hành chính, đạo đức công vụ trong đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức của
thành phố; thực hiện nghiêm Quy chế
dân chủ ở cơ sở...
Bày tỏ quyết tâm làm tốt công tác
dân vận chính quyền, Chủ tịch UBND
quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh cho
biết, quận Cầu Giấy sẽ tiếp tục chú
trọng công tác hòa giải, đối thoại; tập
trung nâng cao đạo đức công vụ, văn
hóa công sở...; tăng cường thanh tra,
kiểm tra công vụ; tạo điều kiện thuận
lợi cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn
thể chính trị - xã hội hoạt động hiệu
quả.
Theo Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng
Cục thuế thành phố Hà Nội Mai Sơn,
ngành Thuế sẽ tiếp tục tổ chức các
hội nghị đối thoại định kỳ với doanh
nghiệp để nắm bắt được những bất cập
trong quá trình triển khai chính sách,
đồng thời nhân rộng những cách làm
hay để nuôi dưỡng nguồn thu ngân
sách...
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Là người trực tiếp tham gia công
tác dân vận chính quyền ở cơ sở, chị
Phạm Thị Mai, công chức làm việc tại
bộ phận “một cửa” UBND xã Thanh
Liệt (huyện Thanh Trì) cho biết, sẽ
thường xuyên cập nhật các văn bản
mới của Chính phủ, thành phố Hà Nội
để tuyên truyền tới nhân dân cùng nắm
bắt và thực hiện tốt. Song song đó là
thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán
bộ, công chức, viên chức, người lao
động trong các cơ quan thuộc thành
phố Hà Nội.
Thời gian tới, thành phố Hà Nội
sẽ tăng cường hoạt động đối thoại,
đổi mới và nâng cao hiệu quả công
tác tiếp công dân ở tất cả các cấp; giải
quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định
của pháp luật, không để khiếu nại tồn
đọng, vượt cấp. Qua đó góp phần thực
hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP
ngày 9-1-2015 của Chính phủ về thực
hiện dân chủ trong hoạt động của cơ
quan hành chính nhà nước và đơn vị
sự nghiệp công lập, hoàn thành các
nhiệm vụ chính trị của thành phố.
Theo: hanoimoi.com.vn
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VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH
1/ ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 101/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 và Nghị định
số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu
đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập
khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày
16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.
Theo đó, điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập
khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng quy định tại Phụ lục I - Biểu thuế xuất
khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế và Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu
đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định
số 57/2020/NĐ-CP.
Cụ thể, đối với đá hoa (marble), đá travertine, ecaussine và đá vôi khác để
làm tượng đài hoặc đá xây dựng có trọng lượng riêng biểu kiến từ 2,5 trở lên và
thạch cao tuyết hoa, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt, bằng cưa hay bằng
cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) (mã hàng
25.15); đá granit, đá pocfia, bazan, đá cát kết (sa thạch) và đá khác để làm tượng
đài hay đá xây dựng, đã hoặc chưa đẽo thô hay mới chỉ cắt bằng cưa hoặc cách
khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) (mã hàng 25.16) sẽ
có mức thuế từ 17% - 30% theo lộ trình đến năm 2024.
Với đồ trang sức và các bộ phận của đồ trang sức, bằng kim loại quý hoặc
kim loại được dát phủ kim loại quý (mã hàng 71.13), thuế suất đối với mã hàng
7113.19.10 và 7113.19.90 sẽ chỉ còn mức 1% thay vì chia 2 mức 0% và 2%.
Thuế suất đối với đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc và các bộ phận của đồ kỹ nghệ
vàng bạc, bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý (mã hàng 71.14);
các sản phẩm khác bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý (mã
hàng 71.15) cũng sẽ được điều chỉnh còn 2 mức 0% và 1% thay vì 2 mức 0% và
2%.
Chì chưa gia công (mã hàng 78.01) sẽ có mức thuế suất thuế xuất khẩu là
15% thay vì 2 mức 5% và 15% như quy định tại Nghị định 57/2020/NĐ-CP.
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Nghị định 101/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 30/12/2021.
Theo: chinhphu.vn
2/ KẾT NỐI, CHIA SẺ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ VỚI
CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA, CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH

Ngày 15/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số
1911/QĐ-TTg về việc thực hiện kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về
dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
Kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia,
cơ sở dữ liệu chuyên ngành thực hiện theo nguyên tắc chung:Các bộ, cơ quan
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành (sau đây
gọi là cơ sở dữ liệu khác) khi có một trong các thông tin về công dân trong Cơ
sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì phải bảo đảm điều kiện theo quy định và phải
thực hiện kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Việc kết nối, chia sẻ thông
tin công dân giữa các cơ sở dữ liệu phải được bảo đảm bảo mật, an ninh, an toàn
thông tin mạng theo quy định của pháp luật; Việc sử dụng thông tin công dân
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tuân thủ theo quy định của pháp luật.
Quyết định cũng quy định việc chia sẻ thông tin công dân giữa các cơ sở dữ
liệu: (1) Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chia sẻ thông tin về công dân cho cơ
sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Cổng dịch vụ công quốc gia,
Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh của các
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương để thực hiện công tác quản lý theo chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn được giao; (2) Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu về cư
trú, Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu về y tế và cơ sở dữ liệu
chuyên ngành khác cung cấp thông tin về công dân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về
dân cư theo quy định của pháp luật để bảo đảm thống nhất, đầy đủ, chính xác, kịp
thời của thông tin; (3) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chia sẻ dữ liệu thông tin công
dân thuộc lĩnh vực quản lý để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và công tác
quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Ngoài ra, việc
kết nối, chia sẻ thông tin về công dân ngoài quy định này thực hiện theo chỉ đạo
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của Thủ tướng Chính phủ.
Trong quá trình thực hiện, Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương thực hiện việc kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc
gia về dân cư với cơ sở dữ liệu khác.
Theo: moha.gov.vn
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