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TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRUNG ƯƠNG

1/ Thủ tướng Chính phủ:
Khuyến khích các đề xuất hoàn
thiện thể chế, đẩy mạnh phòng
chống tham nhũng ngay từ khi xây
dựng thể chế
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực
tuyến toàn quốc về công tác tư pháp,
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn
mạnh, môi trường pháp lý phải hỗ
trợ và thúc đẩy sự phát triển, lấy con
người là trung tâm, là chủ thể trong
xây dựng và thực thi pháp luật.
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
rất khuyến khích các bộ, ngành, địa
phương mạnh dạn đưa ra các đề xuất
về hoàn thiện thể chế, chính sách.
Đồng thời, đẩy mạnh phòng chống
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi

ích nhóm ngay từ khi xây dựng thể
chế, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi
ích của nhân dân lên trên hết, trước
hết.
Sáng ngày 21/12, tại Hà Nội, Thủ
tướng Phạm Minh Chính tham dự và
chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc
triển khai công tác tư pháp năm 2022.
Hội nghị do Bộ Tư pháp chủ trì, được
kết nối trực tuyến tới 63 tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương trên cả
nước.
Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy
viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng
Thường trực Chính phủ; các đồng chí
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng,
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, lãnh
đạo các ban, bộ, ngành Trung ương,
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, Tòa án nhân dân Tối cao,
các Ủy ban của Quốc hội... tham dự
Hội nghị.
Bối cảnh đặc biệt đòi hỏi những
giải pháp đặc biệt
Báo cáo của Bộ Tư pháp và các ý
kiến tham luận tại Hội nghị đều đánh
giá, năm 2021, ngành tư pháp đã tập
trung tham mưu thể chế hóa những
định hướng chính sách lớn, then chốt
trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng,
các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí
thư; tham gia tích cực, hiệu quả trong
việc chuẩn bị định hướng xây dựng
pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa
XV; Đề án “Chiến lược xây dựng
và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm
2030, định hướng đến năm 2045”.
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao công
tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp
luật. Nhiều Bộ trưởng, trưởng ngành,
Chủ tịch UBND các cấp trực tiếp chỉ
đạo công tác này. Bộ Tư pháp đã phối
hợp với Văn phòng Chính phủ tham
mưu tổ chức thành công Hội nghị trực
tuyến toàn quốc về xây dựng và hoàn
thiện thể chế, tổ chức nhiều phiên họp
chuyên đề của Chính phủ về công tác
xây dựng pháp luật.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành
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Long, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn
Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Lao độngThương binh và Xã hội Đào Ngọc
Dung, lãnh đạo các địa phương cho
rằng, việc phòng chống dịch và nhiều
nhiệm vụ khác không có tiền lệ, bối
cảnh đặc biệt đòi hỏi những giải pháp
đặc biệt, vượt quá khung khổ pháp
luật hiện hành.
Các đại biểu nhấn mạnh tầm quan
trọng của việc tham mưu cho Chính
phủ trong xây dựng các quy định
phục vụ phòng chống dịch, bảo đảm
an sinh, trật tự an toàn xã hội, hỗ trợ
doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho
sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phục
hồi và phát triển kinh tế. Bộ Tư pháp
đã thành lập Tổ công tác đặc biệt
để tham mưu xây dựng, hoàn thiện
khung khổ pháp lý phục vụ các nhiệm
vụ này. Đến nay, nền tảng pháp luật
phục vụ phòng chống dịch đã cơ bản
đầy đủ.
Đồng thời, lãnh đạo các địa
phương cũng cho biết, đã chủ động,
linh hoạt trong việc vận dụng quy
định của pháp luật để đề ra các giải
pháp thuộc thẩm quyền. Các cơ quan
tư pháp, pháp chế đã có nhiều đóng
góp với hoạt động của Ban chỉ đạo
phòng chống COVID-19 các cấp.
Các Bộ, ngành đã giúp Chính phủ
xây dựng, trình Quốc hội thông qua
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07 Luật, Nghị quyết. Bộ Tư pháp đã
chủ trì, phối hợp với các Bộ tham
mưu giúp Chính phủ xây dựng Dự án
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
08 Luật để trình Quốc hội xem xét.
Các Bộ, ngành trình Chính phủ, Thủ
tướng chính phủ ban hành hoặc ban
hành theo thẩm quyền 784 văn bản.
Chất lượng thẩm định văn bản quy
phạm pháp luật được nâng cao; tiến
độ được đẩy nhanh hơn nhiều so với
trước, nhất là các văn bản liên quan
tới công tác phòng chống dịch. Bộ
Tư pháp đã thẩm định 232 dự thảo; tổ
chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang
Bộ thẩm định 634 dự thảo; các sở
tư pháp thẩm định 4.904 dự thảo và
1.879 dự thảo do các phòng tư pháp
thẩm định.
Chỉ số cải thiện chất lượng các quy
định của pháp luật thuộc Bộ chỉ số Đổi
mới sáng tạo của Việt Nam tăng 06
bậc. Ứng dụng công nghệ thông tin,
chuyển đổi số, cải cách hành chính
trong chỉ đạo, điều hành được ngành
Tư pháp đặc biệt chú trọng; nhiều
hoạt động chuyển sang thực hiện trực
tuyến. Chỉ số cải cách hành chính của
Bộ Tư pháp tiếp tục thuộc nhóm 3 cơ
quan dẫn đầu.
Môi trường pháp lý phải hỗ trợ,
thúc đẩy sự phát triển
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay
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mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ
tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao
những nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm
của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động toàn
ngành Tư pháp, tổ chức pháp chế
các bộ, ngành, cơ quan tư pháp địa
phương. Thủ tướng ghi nhận và biểu
dương những kết quả mà Bộ, ngành
Tư pháp đạt được trong năm qua,
đóng góp vào thành tựu chung của đất
nước.
Nhất trí với đánh giá của các báo
cáo, tham luận về các kết quả đạt được,
các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài
học kinh nghiệm và nhiệm vụ thời
gian tới của Bộ, ngành Tư pháp, Thủ
tướng nhấn mạnh thêm một số nội
dung.
Dành thời gian phân tích một số
nét nổi bật, khác biệt của tình hình
năm 2021, Thủ tướng nhấn mạnh:
Chúng ta đã vượt qua những thời khắc
hết sức khó khăn, thách thức, giữ vững
bản lĩnh, khẳng định sự đúng đắn
trong đường lối lãnh đạo của Đảng,
hiệu lực, hiệu quả trong quản lý của
nhà nước, sự ủng hộ, đồng tình, vào
cuộc của cả hệ thống chính trị, của
nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.
Đóng góp vào thành tựu chung
của đất nước, Bộ, ngành Tư pháp
đã tích cực góp phần cụ thể hóa các

04

Bản tin Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam

chủ trương, đường lối, chính sách
của Đảng và Nhà nước, nhất là trong
phòng chống dịch. Tập trung tháo
gỡ vướng mắc về mặt thể chế để
khôi phục và thúc đẩy sản xuất kinh
doanh, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và trong mọi lĩnh vực khác của
đất nước. Thứ ba, tích cực tham gia
phòng chống tham nhũng, tiêu cực
và xây dựng hệ thống chính trị trong
sạch, vững mạnh. Thứ tư, góp phần
nâng cao uy tín quốc tế của Việt Nam
qua việc nâng cao các chỉ số trên các
bảng xếp hạng toàn cầu.
Nguyên nhân cơ bản của những kết
quả đã đạt được là nhờ Bộ, ngành Tư
pháp đã bám sát tình hình, cụ thể hóa,
thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu
quả các chỉ đạo của Trung ương, Bộ
Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ; sự đoàn kết, thống
nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm,
quyết tâm phấn đấu vượt qua những
khó khăn thách thức; sự hỗ trợ, giúp
đỡ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của
các bộ, ngành, cơ quan, địa phương.
Bên cạnh đó, chất lượng xây dựng
các văn bản quy phạm pháp luật tuy
đã được nâng cao nhưng vẫn còn hạn
chế, vẫn còn tình trạng phải “trình
đi trình lại”. Tiến độ xây dựng nhiều
văn bản chưa bảo đảm. Việc đầu tư về
nguồn lực cho xây dựng và hoàn thiện
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thể chế chưa tương xứng với yêu cầu
của một khâu đột phá chiến lược. Một
số địa phương, cơ quan đơn vị chưa
thực sự coi trọng công tác này. Có
nơi, có lúc nhận thức chưa đúng tầm
về tầm quan trọng, vai trò, vị trí của
công tác xây dựng và thực thi pháp
luật.
Thủ tướng nêu rõ, dự báo tình hình
năm 2022 có khó khăn, thách thức
và thời cơ, thuận lợi đan xen, nhưng
khó khăn, thách thức nhiều hơn thời
cơ và thuận lợi. Năm 2022 cũng là
năm bản lề hết sức quan trọng để thực
hiện Nghị quyết Đại hội XIII và đại
hội Đảng các cấp. Đòi hỏi của nhân
dân, của thực tiễn cũng cao hơn về
môi trường pháp lý. Người đứng đầu
Chính phủ yêu cầu, phải chuẩn bị tâm
thế để chuẩn bị, thực hiện nhiệm vụ
năm 2022 tốt hơn năm 2021.
Từ Đại hội XI, Đảng ta đã xác
định xây dựng và hoàn thiện thể chế là
một trong ba khâu đột phá chiến lược.
Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh
chúng ta xây dựng nền dân chủ xã hội
chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân,
phát triển nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa, môi trường
pháp lý phải hỗ trợ và thúc đẩy sự
phát triển, khắc phục các bất cập, giải
quyết các khó khăn, vướng mắc phát
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sinh trong tình hình mới.
Đẩy mạnh phòng chống tham
nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích
nhóm ngay từ khi xây dựng thể chế
Về các nhiệm vụ thời gian tới, Thủ
tướng nêu rõ, trước hết, phải nâng cao
nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan
trọng của công tác xây dựng và hoàn
thiện thể chế, để có môi trường pháp
lý phù hợp, giải quyết các vấn đề thực
tiễn đặt ra, phát huy giá trị con người
Việt Nam, lấy con người là trung tâm,
là chủ thể trong xây dựng và thực thi
pháp luật, mục tiêu cuối cùng là ấm
no, hạnh phúc của nhân dân.
Thứ hai, bám sát đường lối, chủ
trương của Đảng mà cụ thể là Nghị
quyết Đại hội XIII, các nghị quyết,
kết luận của Trung ương, Bộ Chính
trị, Ban Bí thư, bám sát thực tiễn,
tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm
thước đo để cụ thể hóa, thể chế hóa.
Thủ tướng nhấn mạnh, phải tháo
gỡ được những khó khăn, nút thắt về
thể chế. Trong nền pháp quyền xã hội
chủ nghĩa thì mọi hoạt động phải tuân
thủ pháp luật, nếu thể chế chưa phù
hợp, chưa đi vào thực tiễn, thực tiễn
đòi hỏi thì phải mạnh dạn đề xuất,
xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn
thiện. “Chúng tôi rất chia sẻ, cảm
thông với những khó khăn, phức tạp
trong công việc này, yêu cầu là không
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bảo thủ, không trì trệ. Những vấn đề
đã “chín”, đã rõ, được thực tiễn chứng
minh là đúng, thực hiện có hiệu quả,
được đa số đồng tình thì tiếp tục thực
hiện; những vấn đề chưa có quy định
hoặc vượt quy định thì mạnh dạn thí
điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm,
mở rộng dần, không cầu toàn, không
nóng vội”, Thủ tướng chia sẻ với các
đại biểu.
Thứ ba, tăng cường hơn nữa vai trò
lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và vai
trò thực thi của các cấp chính quyền,
đồng thời mở ra môi trường đổi mới
sáng tạo, huy động trí tuệ tập thể, sự
đóng góp, ủng hộ của người dân và
doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà
khoa học trong xây dựng, phổ biến,
thực thi và giám sát pháp luật.
Thứ tư, đầu tư hơn nữa cho công
tác xây dựng và hoàn thiện thể chế,
coi đây là đầu tư cho sự phát triển,
tăng cường đội ngũ cán bộ, nâng cao
chất lượng nhân lực làm công tác
này; bố trí cơ sở vật chất, không gian
làm việc phù hợp, đầu tư về tài chính
ngang tầm nhiệm vụ, có chế độ đãi
ngộ tương xứng với người làm công
tác tư pháp, pháp chế, cân đối, hài
hòa, hợp lý với các ngành khác.
Thủ tướng lưu ý việc tăng cường
tiến độ, chất lượng thi hành án dân sự.
Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị
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số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác thu hồi tài sản bị thất thoát,
chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về
tham nhũng, kinh tế.
Thứ năm, tăng cường năng lực
lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ
chức Đảng và đảng viên, xây dựng
bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả
gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên
chức theo các nghị quyết, kết luận của
Trung ương. Đẩy mạnh cải cách hành
chính, nhất là thủ tục hành chính; đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,
chuyển đổi số. Tăng cường phân cấp
phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm
đi đôi với phân bổ nguồn lực hợp lý
và nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực. Tăng cường hợp tác quốc tế. Đẩy
mạnh phòng chống tham nhũng, lãng
phí, tiêu cực, lợi ích nhóm ngay từ khi
xây dựng thể chế, đặt lợi ích quốc gia,
dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên
hết, trước hết.
Thứ sáu, Bộ, ngành Tư pháp
phải nâng cao hiệu quả phối hợp với
các bộ, các ngành, các địa phương,
phát huy trí tuệ tập thể, đặc biệt là
của Hội Luật gia, Đoàn Luật sư và
các chuyên gia, nhà khoa học, tham
khảo kinh nghiệm quốc tế trong xây
dựng và hoàn thiện thể chế. “Khiêm
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tốn học hỏi, lắng nghe nhiều chiều,
không đóng cửa để xây dựng luật
pháp. Chúng ta không sợ dốt, không
sợ kém, chỉ sợ không chịu học hỏi”,
Thủ tướng nói.
Thủ tướng cho biết, Chính phủ,
Thủ tướng rất khuyến khích các bộ,
ngành, địa phương mạnh dạn đề xuất
để cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương,
đường lối của Đảng, pháp luật của
Nhà nước, đồng thời giải quyết các
khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.
“Các đồng chí đừng ngại ngùng, nể
nang, chúng tôi cũng không thể bao
quát được hết thực tiễn, phải trông
chờ vào các đồng chí, đặt cái chung
lên trên hết, trước hết, tất cả vì mục
tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh”, Thủ tướng đề
nghị. Ông lấy ví dụ, mở rộng một khu
công nghiệp cũng phải xin ý kiến Thủ
tướng Chính phủ thì rất khó để đẩy
nhanh hơn nữa tiến trình công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước.
Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo
Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính
phủ Phạm Minh Chính trao tặng
Huân chương Lao động hạng Nhất,
Nhì, Ba và Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ cho các tập thể, cá nhân
có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo,
tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ
được giao, góp phần vào sự nghiệp
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xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân
dịp này, Bộ Tư pháp phát động phong
trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết,
trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt
khó, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm
vụ chính trị được giao”.
Theo: chinhphu.vn
2/ Yêu cầu bộ, ngành, địa
phương triển khai nghiêm túc giải
quyết TTHC theo cơ chế một cửa
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ
trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang
bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ và
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương
triển khai thực hiện nghiêm túc,
hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết
thủ tục hành chính theo cơ chế một
cửa, một cửa liên thông, bảo đảm
đúng yêu cầu quy định và lộ trình
thực hiện.
Xét kiến nghị của Bộ Công an sơ
kết việc thực hiện Chỉ thị số 13/CTTTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường trách
nhiệm của người đứng đầu cơ quan
hành chính nhà nước các cấp trong
công tác cải cách thủ tục hành chính
và Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày
7/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ
về việc phê duyệt Danh mục thủ tục
hành chính thuộc thẩm quyền giải
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quyết của cơ quan trung ương được
tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa
phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm
Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ
phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải
quyết thủ tục hành chính cấp huyện,
cấp xã trong Công an nhân dân, Thủ
tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo
như sau:

Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tiếp
nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một
cửa, một cửa liên thông bảo đảm đúng yêu cầu quy
định và lộ trình thực hiện

Biểu dương và ghi nhận những
nỗ lực của bộ, ngành công an trong
chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả
nhiều nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ giao về cải cách thủ
tục hành chính, xây dựng Chính phủ
điện tử, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ
công an trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp
nhận, giải quyết thủ tục hành chính
theo cơ chế một cửa, một cửa liên
thông tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
Công an và Công an các tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương.
Yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ
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quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính
phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu
quả việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục
hành chính theo cơ chế một cửa, một
cửa liên thông bảo đảm đúng yêu
cầu quy định và lộ trình thực hiện tại
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày
6/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của
Chính phủ về thực hiện cơ chế một
cửa, một cửa liên thông trong giải
quyết thủ tục hành chính và Quyết
định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế
một cửa, một cửa liên thông trong giải
quyết thủ tục hành chính.
Giao Văn phòng Chính phủ chủ
trì, phối hợp các bộ, cơ quan ngang
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương và các cơ quan, tổ
chức có liên quan xây dựng dự thảo
trình Thủ tướng Chính phủ xem xét,
ban hành Quyết định thay thế Quyết
định số 1291/QĐ-TTg ngày 7/10/2019
của Thủ tướng Chính phủ theo hướng
tập trung đầu mối giải quyết thủ tục
hành chính tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận
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Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết
thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã
nhưng có tính đến yếu tố đặc thù, bảo
đảm thiết thực, hiệu quả, khả thi trong
phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Theo: chinhphu.vn
3/ Cải cách thủ tục hành chính,
thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát
triển
Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn đang và sẽ luôn xác định
cải cách thủ tục hành chính giữ vai
trò quan trọng trong hội nhập quốc
tế, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp
trong nước phát triển, đủ sức cạnh
tranh với nông sản các nước trong
khu vực và trên thế giới.
Hệ thống mạng điện tử thông
suốt 24/24h, thúc đẩy lưu thông
hàng hóa
Dưới sự chỉ đạo sát sao bài bản
của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã
thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công
tác cải cách hành chính, đặc biệt là
nhiệm vụ một cửa quốc gia và nhiệm
vụ một cửa Asean.
Ông Đặng Duy Hiển, Phó Chánh
Văn phòng Bộ NN&PTNT cho biết,
Bộ NN&PTNT đang quản lý 362 thủ
tục hành chính, trong đó có những
thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu
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hàng hóa, nông sản. Thời gian qua, Bộ
NN&PTNT luôn chú trọng công tác
cải cách hành chính và phối hợp chặt
chẽ với Bộ Tài chính, Tổng cục Hải
quan để xây dựng các hệ thống thông
tin, thực hiện việc giải quyết thủ tục
này trên môi trường mạng.
Đối với các thủ tục hành chính liên
quan đến xuất nhập khẩu, nếu không
có Covid-19, đều được thực hiện trên
môi trường mạng nên rất thuận lợi cho
người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên,
đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề
đến phát triển kinh tế cũng như giao
thông hàng hóa nông lâm thủy sản.
Các cửa khẩu nhập hàng về và xuất
hàng đi liên quan đến kiểm dịch, kiểm
tra chất lượng cũng bị tác động nhất
định.
Nhằm tạo thuận lợi cho doanh
nghiệp, người dân, Bộ NN&PTNT và
các đơn vị luôn cố gắng duy trì đảm
bảo thông suốt hệ thống mạng điện
tử 24/24h để giải quyết thủ tục hành
chính, thúc đẩy lưu thông hàng hóa
xuất nhập khẩu.
Bên cạnh đó, Bộ NN&PTNT đã
triển khai áp mã hàng nông sản liên
quan đến xuất nhập khẩu. Thứ trưởng
Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến đã
chỉ đạo văn phòng Bộ NN&PTNT
cùng tất cả các đơn vị rà soát các mã
ngành hàng liên quan đến việc này.
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Ngày 20/9 vừa qua, Bộ NN&PTNT đã
ký ban hành Thông tư số 11, quy định
bãi bỏ, không kiểm tra đối với 139 mã
HS/755 mã HS theo quy định. Điều
này càng tạo môi trường thuận lợi
hơn nữa trong việc kinh doanh trong
lĩnh vực nông nghiệp của các doanh
nghiệp.
Luôn đặt mục tiêu cao hơn về cải
cách thủ tục hành chính
Ông Đặng Duy Hiển nhấn mạnh,
dù luôn thuộc top đầu những bộ chuyên
ngành về đơn giản hóa thủ tục hành
chính và cắt giảm nhiều điều kiện kinh
doanh, nhưng Bộ NN&PTNT vẫn luôn
đặt ra các mục tiêu cao hơn ở các năm
tiếp theo.
Năm 2021 là năm đặc biệt do
ảnh hưởng của dịch Covid 19 nhưng
cũng là năm đầu tiên của chương trình
cải cách hành chính giai đoạn 20212030 của Bộ NN&PTNT. Theo đó,
Bộ NN&PTNT chỉ đạo rất sát sao các
đơn vị tăng cường đẩy mạnh xây dựng
Chính phủ điện tử, hướng tới Chính
phủ số; tiếp đến là phân cấp cho các
đơn vị để đạt mục tiêu giảm 20% thủ
tục hành chính.
Để hoàn thành các mục tiêu về cải
cách hành chính trong lĩnh vực nông
nghiệp, theo ông Đặng Duy Hiển, vai
trò của thủ trưởng các đơn vị rất quan
trọng trong việc đảm bảo điều kiện ứng
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dụng công nghệ thông tin tốt nhất, xử
lý hồ sơ trên môi trường mạng.
Theo đó, Thứ trưởng Bộ NN&
PTNT Phùng Đức Tiến đã yêu cầu
thủ trưởng đơn vị cần quan tâm đầu tư
thỏa đáng về con người như đào tạo
kỹ năng nghiệp vụ, phân công, phân
nhiệm, quy chế khen thưởng nghiêm
minh đối với lực lượng cán bộ làm
về thủ tục hành chính. Bên cạnh đó,
trang thiết bị trên môi trường mạng
phải hoạt động trơn tru, băng thông
rộng để người dân và doanh nghiệp
nộp được hồ sơ nhanh, chính xác,
không bị gián đoạn, nhất là vào chiều
thứ 6, ngày nghỉ, không ảnh hưởng tới
chất lượng công việc.
Cùng với đó, thủ trưởng đơn vị
làm thế nào để hài hòa, an toàn môi
trường làm việc khi dịch Covid-19
xảy ra nhưng người dân, doanh
nghiệp vẫn cần phải giải quyết được
thủ tục hành chính. Vì vậy, phải có
cơ chế xét nghiệm, phân công, phân
nhiệm để đảm bảo thông suốt 24/24,
nhất là khi cần phải tiêu thụ nông sản
tăng thêm vào vụ thu hoạch.
Năm 2022, Bộ NN&PTNT tiếp
tục thúc đẩy mạnh mẽ chương trình
cải cách hành chính giai đoạn 10 năm
(2021-2030), trong đó nổi lên là cải
cách thể chế. Theo đó, Bộ này sẽ xem
xét lại toàn diện các nghị định, các
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thông tư, các luật mà có ảnh hưởng
đến Luật Đầu tư để hiệu chỉnh, thay
thế, và các thủ tục hành chính được
quy định trong các văn bản này cũng
phải được hiệu chỉnh với tinh thần
giảm khối lượng hồ sơ giấy để rút
ngắn được các thủ tục hành chính,
tạo điều kiện cho người dân và
doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh
vực nông nghiệp.
Cùng với đó, Bộ NN&PTNT
đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện
tử hướng tới Chính phủ số, trong đó
hoàn thiện, đổi mới hệ thống một cửa
quốc gia, một cửa liên thông. “Thông
qua hệ thống một cửa quốc gia, chúng
ta sẽ ngày càng phát triển hoàn thiện
hơn nữa để người dân và doanh nghiệp là những người được hưởng lợi
trực tiếp từ việc rút ngắn thủ tục hành
chính. Bộ NN&PTNT đang và sẽ
luôn xác định cải cách thủ tục hành
chính giữ vai trò quan trọng trong
hội nhập quốc tế, thúc đẩy sản xuất
nông nghiệp trong nước phát triển, đủ
sức cạnh tranh với nông sản các nước
trong khu vực và trên thế giới” - ông
Duy Hiển nhấn mạnh.
Chương trình cải cách hành chính
giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn đặt
mục tiêu đến năm 2025, cắt giảm, đơn
giản hóa tối thiểu 20% số quy định và
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cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ
quy định liên quan đến hoạt động kinh
doanh lĩnh vực Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn tại các văn bản đang
có hiệu lực thi hành, tính đến hết ngày
31/5/2025. Mức độ hài lòng của người
dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ
tục hành chính của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn đạt tối thiểu
90%; 90% thủ tục hành chính nội bộ
giữa cơ quan hành chính nhà nước lĩnh
vực Nông nghiệp được công bố, công
khai và cập nhật kịp thời; 80% người
dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ
tục hành chính không phải cung cấp
lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã
được cơ quan nhà nước kết nối, chia
sẻ.
Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn
4/ Hành động quyết tâm để
chuyển đổi số ngành Ngân hàng
Cách mạng công nghiệp 4.0 không
chỉ là cơ hội để phát triển mà còn để
tránh tụt hậu nền kinh tế. Trong xu
hướng chung đó, ngành Ngân hàng
là một trong những ngành tiên phong
trong quá trình đổi mới và ứng dụng
công nghệ hiện đại vào hoạt động
kinh doanh, phát triển dịch vụ theo
xu hướng chuyển đổi số.
Quá trình này diễn ra thuận lợi
hơn bởi quyết tâm từ Ngân hàng Nhà
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nước (NHNN) bằng những hành động
cụ thể, như: thành lập Ban chỉ đạo
Chuyển đổi số ngành Ngân hàng; xây
dựng chương trình Kế hoạch thực hiện
Đề án Phát triển thanh toán không
dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025. Ở
góc độ quản lý, đây là hoạt động triển
khai và tổ chức thực hiện, mang tính
nghiệp vụ. Song đặt trong bối cảnh
chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ
là phát triển nền kinh tế số với những
mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 20202025 và đến năm 2030, thì những hoạt
động của NHNN có tác động rất lớn
đến quá trình chuyển đổi số ngành
Ngân hàng, cụ thể:
Thứ nhất, việc thành lập Ban chỉ
đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng
thể hiện quyết tâm của ngành Ngân
hàng trong thực hiện chuyển đổi số.
Thông qua hoạt động của Ban chỉ đạo,
sẽ tạo lập cơ sở hạ tầng công nghệ; xây
dựng hệ thống cơ chế chính sách về
chuyển đổi số, cũng như đẩy nhanh
việc tổ chức triển khai thực hiện. Từ
đó góp phần đưa những chủ trương,
chương trình, đề án của NHNN về
phát triển ngân hàng số của ngành
Ngân hàng thành hiện thực.
Thứ hai, xây dựng Kế hoạch triển
khai thực hiện Đề án Phát triển thanh
toán không dùng tiền mặt giai đoạn
2021-2025 theo quyết định 1813/QĐ-
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TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo
đó, ngoài ý nghĩa tổ chức triển khai
thực hiện đề án, kế hoạch đã cụ thể hóa
và đưa ra 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Trong đó, giao trách nhiệm cụ thể cho
đơn vị chủ trì và các đơn vị phối hợp
thực hiện, với lộ trình hoàn thành về
cụ thể về thời gian. Quá trình này rất
có ý nghĩa về mặt cải cách hành chính
và quyết định đến hiệu quả của Đề án
Phát triển thanh toán không dùng tiền
mặt giai đoạn 2021-2025. Đây là tiền
đề và là một trong những yếu tố quan
trọng góp phần vào sự thành công của
Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Ngân
hàng, bởi nội hàm của chuyển đổi số
ngành Ngân hàng là việc tổ chức triển
khai các hoạt động phát triển thanh
toán không dùng tiền mặt.
Thứ ba, khai thác và sử dụng hiệu
quả các yếu tố phát triển. Tạo động
lực cho các TCTD chủ động đẩy
mạnh đổi mới và ứng dụng công nghệ
hiện đại trong hoạt động kinh doanh,
phát triển sản phẩm và đẩy mạnh quá
trình số hóa trong hoạt động ngân
hàng thông qua việc ban hành kịp thời
những cơ chế chính sách để tạo điều
kiện cho các TCTD ứng dụng công
nghệ và phát triển sản phẩm dịch vụ
ngân hàng số: ban hành kịp thời các
quy định về giao dịch theo phương
thức điện tử (mở tài khoản); đẩy mạnh
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và mở rộng các hình thức thanh toán,
chuyển tiền điện tử, internetbanking;
mobilebanking và ví điện tử… Nhiều
TCTD đã và đang phát triển và cung
cấp cho khách hàng những sản phẩm
dịch vụ hiện đại, giao dịch tự động,
giao dịch không tiếp xúc và ngồi tại
nhà giao dịch với ngân hàng ngày
càng phổ biến hơn.
Đây là yếu tố cơ sở thuận lợi cùng
với môi trường và hệ sinh thái số được
NHNN tạo lập thông qua ban hành hệ
thống cơ chế chính sách; phát triển
hạ tầng công nghệ, nâng cấp và đổi
mới hệ thống thanh toán điện tử liên
ngân hàng; thanh toán bù trừ tự động
để đáp ứng nhu cầu số hóa… Ngành
Ngân hàng sẽ phát triển và đạt được
mục tiêu theo đúng định hướng đã đề
ra về phát triển ngân hàng số trong
giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến
năm 2030.
Theo: thitruongtaichinhtiente.vn

13

Bản tin Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam

Số 50/2021

TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

5/ Thành phố Hồ Chí Minh: Kế
hoạch triển khai Đề án phát triển
du lịch thông minh giai đoạn 2021
- 2025
Ngày 20/12, Ủy ban nhân dân TP.
Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số
4311/KH-UBND triển khai Đề án
phát triển du lịch thông minh trên
địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 2025.
Kế hoạch nhằm mục đích: Góp
phần giải quyết các vấn đề thực
trạng còn đang tồn tại của ngành du
lịch nhằm tăng cường tiện ích và trải
nghiệm dành cho khách du lịch, nâng
cao hiệu quả công tác quản lý nhà
nước về du lịch; Tích cực số hóa dữ
liệu của ngành du lịch, tăng cường hợp

tác và kết nối dữ liệu tới các ngành
liên quan để thu thập số liệu, từ đó có
cơ sở thực tiễn để phân tích nhu cầu,
xu hướng, sở thích du lịch và dự báo,
hoạch định, phát triển ngành du lịch
tốt hơn. Nhằm đạt được mục đích trên,
Kế hoạch xác định các yêu cầu: Các
nhiệm vụ triển khai phải bám sát Đề
án Phát triển du lịch thông minh giai
đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm
2030 của thành phố; Lựa chọn các giải
pháp khả thi và phương thức huy động
nguồn lực linh hoạt để thực hiện hiệu
quả; Xây dựng phương án bảo đảm
an toàn, an ninh thông tin trong các
dự án, giải pháp; Kêu gọi sự tham gia
tích cực và chủ động của nhiều doanh
nghiệp công nghệ, doanh nghiệp hoạt

14

Bản tin Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam

động trong lĩnh vực du lịch.
Nội dung thực hiện của Kế hoạch
bao gồm: (1) Thực hiện thủ tục các
dự án đầu tư, trong đó có: Xây dựng
hệ thống cơ sở dữ liệu dịch vụ du lịch
nhằm chuẩn hóa, tích hợp dữ liệu và
quản lý các nhóm cơ sở dữ liệu có liên
quan đến dịch vụ du lịch; Xây dựng
hệ thống cơ sở dữ liệu khách du lịch;
Xây dựng hệ thống ứng dụng quản lý
du lịch nhằm phát triển và tích hợp
các giải pháp thành phần đồng bộ
phục vụ quản lý nhà nước về du lịch;
Xây dựng Trung tâm điều hành du
lịch thông minh. (2) Thực hiện các
giải pháp tăng cường thu hút và trải
nghiệm cho khách du lịch và người
dân, trong đó có: Triển khai cổng tích
hợp thông tin dịch vụ du lịch Thành
phố; Xây dựng ứng dụng du lịch thông
minh trên thiết bị di động tích hợp
bản đồ số du lịch, tham quan thực tại
ảo và lên lịch trình du lịch trực tiếp;
Tiếp tục triển khai hệ thống ứng dụng
mã QR trong thông tin, giới thiệu tại
các điểm tham quan; Xây dựng kế
hoạch triển khai hệ thống wifi công
cộng; Triển khai hệ thống cung cấp
thông tin du lịch kết hợp các chương
trình giải trí trực quan truyền thông
với công nghệ kỹ thuật số.
Kế hoạch triển khai phát triển du
lịch thông minh trên địa bàn thành phố
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giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục thực
hiện một bước Đề án Xây dựng TP.
Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông
minh đến năm 2025…
Theo: moha.gov.vn
6/ Thái Nguyên: huyện Đồng Hỷ
nâng cao trách nhiệm của cán bộ
Nâng cao trách nhiệm của cán
bộ, công chức là một trong những
giải pháp được huyện Đồng Hỷ lựa
chọn để thực hiện tốt công tác cải
cách hành chính (CCHC). Từ đó,
hầu hết các cán bộ, công chức làm
việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả giải quyết thủ tục hành chính
(TTHC) cấp huyện và cấp xã trên
địa bàn đều có ý thức nâng cao tinh
thần trách nhiệm trong công việc,
tạo được sự hài lòng cho các cá
nhân, tổ chức khi giải quyết TTHC.
Đi thực tế tại bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả giải quyết TTHC (bộ
phận “một cửa”) ở nhiều xã, thị trấn
của huyện Đồng Hỷ (như Nam Hòa,
Hóa Thượng, Văn Hán...), chúng tôi
nhận thấy, tinh thần trách nhiệm của
đội ngũ cán bộ, công chức làm việc
tại đây được thể hiện rất rõ. Những hồ
sơ của người dân còn thiếu, cần phải
bổ sung đều được cán bộ phụ trách
hướng dẫn tận tình; việc nào giải
quyết được ngay thì giải quyết trong
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ngày, việc cần có thời gian, cán bộ đều
nói rõ lý do, quy trình giải quyết và có
phiếu hẹn trả kết quả để người dân yên
tâm.
Bởi vậy, đa số cá nhân, tổ chức
khi đến làm TTHC tại bộ phận “một
cửa” của huyện, xã đều cảm thấy hài
lòng. Trao đổi với chúng tôi, bà Vũ
Thị Bích, ở tổ 6, thị trấn Trại Cau chia
sẻ: Đây là lần thứ 2 tôi đến làm thủ
tục giấy tờ về đất đai tại Bộ phận “một
cửa” của huyện. Tôi rất hài lòng vì
các cán bộ, công chức làm việc tại đây
luôn hướng dẫn tận tình cho người dân
và giải quyết các TTHC nhanh gọn,
chính xác. Khi có kết quả giải quyết,
tôi được cán bộ gọi điện thông báo
ngày, giờ trả kết quả cụ thể nên không
mất công đi lại nhiều lần.
Còn ông Hoàng Xuân Kỷ, ở xóm
Thịnh Đức, xã Văn Hán, cho biết: Mỗi
khi có việc cần đến Bộ phận “một cửa”
của xã để giải quyết TTHC, tôi thấy
các cán bộ, công chức ở đây không chỉ
giải quyết thủ tục nhanh mà còn luôn
niềm nở với người dân. Điều này đã
tạo được niềm tin với bà con chúng tôi.
Thời gian qua, để nâng cao tinh
thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ,
công chức làm việc tại các bộ phận
“một cửa”, huyện Đồng Hỷ đã có
nhiều cách làm hiệu quả, tiêu biểu là
xây dựng các mô hình dân vận khéo
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ở bộ phận “một cửa”. Thực hiện mô
hình này, các cán bộ, công chức đều
chú trọng trau dồi đạo đức, tác phong
gương mẫu đi đầu trong mọi công việc,
thực hiện nghiêm nguyên tắc ứng xử,
giao tiếp có văn hóa. Mỗi công chức
khi nhận hồ sơ công việc mình phụ
trách đều có trách nhiệm nghiên cứu,
giải quyết nhanh gọn, chính xác, theo
đúng quy định của pháp luật, không
để tồn đọng các hồ sơ.
Việc kiểm tra công tác CCHC cũng
là một trong những cách làm hiệu quả
được huyện Đồng Hỷ triển khai nhằm
góp phần nâng cao trách nhiệm của
cán bộ, công chức. Trong năm 2021,
huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra,
tổ kiểm tra đột xuất đối với 7 xã, thị
trấn về công tác CCHC, hiệu quả quản
trị và hành chính công. Qua kiểm tra
cho thấy công tác kiểm soát TTHC,
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông được các địa phương thực hiện
nghiêm túc. Đoàn kiểm tra cũng đánh
giá, các cán bộ, công chức có nhiều cố
gắng trong việc tiếp nhận, giải quyết
TTHC.
Để động viên, khuyến khích các
tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm
vụ, huyện Đồng Hỷ đã tổ chức khen
thưởng kịp thời và phát động các
phong trào thi đua nhằm thúc đẩy công
tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa
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phương trong huyện...
Bên cạnh đó, huyện Đồng Hỷ còn
quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng,
kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức
các cấp làm việc tại bộ phận “một
cửa”. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán
bộ, công chức có phẩm chất đạo đức
tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ
và năng lực công tác.
Ông Dương Văn Trịnh, Trưởng
phòng Nội vụ huyện Đồng Hỷ thông
tin: Từ việc nâng cao trách nhiệm cán
bộ, công chức làm nhiệm vụ tại bộ
phận “một cửa”, công tác CCHC của
huyện Đồng Hỷ đã có những chuyển
biến tích cực. Đội ngũ cán bộ, công
chức từng bước được nâng cao về chất
lượng. Việc giải quyết TTHC theo cơ
chế một cửa, một cửa liên thông được
thực hiện nghiêm túc, không để xảy
ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực
trong đội ngũ cán bộ, công chức trong
giải quyết TTHC. Từ đầu năm đến
nay, bộ phận “một cửa” cấp huyện
và cấp xã đã tiếp nhận trên 32.300 hồ
sơ, trong đó, hồ sơ giải quyết đúng
hạn và trước hạn là gần 31.500 hồ sơ,
đang giải quyết trong thời hạn là trên
1.700 hồ sơ, hồ sơ quá hạn do nguyên
nhân khách quan là trên 120 hồ sơ…
Kết quả đánh giá năm 2020 cho thấy,
có 94,1% tổ chức, cá nhân được khảo
sát hài lòng với sự phục vụ của các
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cơ quan hành chính Nhà nước huyện
Đồng Hỷ.
Theo: baothainguyen.vn
7/ Nêu cao trách nhiệm người
đứng đầu trong cải cách hành chính
Hơn 7 năm thực hiện Chỉ thị số
13/CT-TTg của Thủ tướng Chính
phủ về “Tăng cường trách nhiệm
của người đứng đầu cơ quan hành
chính Nhà nước các cấp trong cải
cách thủ tục hành chính”, người
đứng đầu các cấp, các ngành trong
tỉnh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo,
tạo chuyển biến rõ nét trong công
tác cải cách hành chính (CCHC),
nâng cao chất lượng phục vụ Nhân
dân.
Để Chỉ thị số 13 mang lại hiệu
quả, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND,
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã
ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều
hành công tác CCHC, trong đó có các
nghị quyết, chương trình, kế hoạch
lớn, như: Nghị quyết của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh; nghị quyết của
HĐND tỉnh về giám sát thủ tục hành
chính (TTHC); kế hoạch hành động
thực hiện khâu đột phá về CCHC; quy
định về đánh giá mức độ hoàn thành
nhiệm vụ; quy định chấm điểm chỉ số
CCHC... Đồng thời ban hành nhiều
văn bản quan trọng để chỉ đạo, đốn
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đốc thực hiện công tác CCHC, như:
Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện cơ chế
“một cửa”, “một cửa liên thông”; chỉ
thị về tăng cường các biện pháp nâng
cao chỉ số CCHC; quy định thực hiện
“4 tăng, 2 giảm, 3 không” trong giải
quyết TTHC... Trên cơ sở kế hoạch
và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thủ
trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND
cấp huyện, cấp xã đã chỉ đạo các bộ
phận chuyên môn thực hiện một cách
hiệu quả.
Có mặt tại bộ phận “một cửa” xã
Minh Sơn (Ngọc Lặc) để giải quyết
TTHC, chị Bùi Thị Chung, thôn Minh
Ngọc cho biết: “Tôi đến làm lại giấy
khai sinh bị mất. Được công chức
kiểm tra, xử lý hồ sơ rất nhanh rồi viết
phiếu hẹn ngày trả kết quả. Tôi thấy,
thời gian giải quyết TTHC đã được rút
gọn, công chức ở đây hướng dẫn nhiệt
tình, không có hiện tượng nhũng nhiễu
người dân”.
Thực hiện phương châm “4 tăng,
2 giảm, 3 không”, xã Minh Sơn đã có
nhiều đổi mới trong CCHC. Anh Trịnh
Văn Tới, Phó Chủ tịch UBND xã Minh
Sơn, cho biết: “Để phục vụ tốt công
tác chuyên môn, định kỳ hằng quý,
lãnh đạo UBND xã tổ chức giao ban
công tác CCHC để đánh giá kết quả
thực hiện, trong đó lấy kết quả thực
hiện nhiệm vụ CCHC của cán bộ, công
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chức để đánh giá mức độ hoàn thành
nhiệm vụ cuối năm. Hiện xã đang giải
quyết 230 TTHC thuộc thẩm quyền,
hầu hết các TTHC được thực hiện theo
hướng minh bạch, đơn giản, giảm được
chi phí cho tổ chức, cá nhân. Đến nay,
các đồng chí lãnh đạo UBND xã đều
xử lý thành thạo văn bản điện tử và ký
số trên môi trường mạng nên có thể
ký văn bản để giải quyết TTHC cho
công dân ở mọi thời điểm. Vì thế, năm
2021, xã Minh Sơn không có TTHC
nào giải quyết quá hạn”.
Xác định trách nhiệm của cá nhân
người đứng đầu có vai trò rất quan
trọng, năm 2021, lãnh đạo TP Thanh
Hóa đã ban hành 23 văn bản (gồm 9
kế hoạch, 14 công văn) chỉ đạo thực
hiện đồng bộ cả 6 nội dung CCHC.
Phát biểu tại kỳ họp thứ tư HĐND
TP Thanh Hóa diễn ra vào trung tuần
tháng 12-2021, bà Phạm Thị Việt Nga,
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP
Thanh Hóa, cho biết: “Triển khai thực
hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh
mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn
với CCHC giai đoạn 2021-2025, các
đồng chí lãnh đạo TP Thanh Hóa đã
chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn
vị tập trung cải cách TTHC, đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng
chính quyền điện tử, chính quyền số và
phát triển các dịch vụ thành phố thông
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minh. Trong năm, thành phố cũng đã
tổ chức 17 hội nghị đối thoại, lắng
nghe, chia sẻ những ý kiến đóng góp
từ phía người dân, doanh nghiệp, giải
quyết kịp thời các vướng mắc, nhất là
trong giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng
nề bởi đại dịch COVID-19. Ngoài ra,
hàng tháng, UBND thành phố, Chủ
tịch UBND thành phố đều tổ chức hội
nghị rà soát, đánh giá thực hiện công
tác CCHC để kịp thời tháo gỡ các khó
khăn, vướng mắc trong quá trình giải
quyết TTHC cho tổ chức, công dân,
nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây
dựng, bố trí tái định cư, nộp tiền sử
dụng đất, tiền phạt nộp chậm... bảo
đảm việc thực hiện đạt hiệu quả cao
nhất”. Đối với các phường, xã trên địa
bàn TP Thanh Hóa, trong năm 2021
đã ban hành 136 văn bản chỉ đạo, điều
hành và triển khai thực hiện công tác
CCHC; thực hiện nghiêm công tác
CCHC, đặc biệt là giải quyết hồ sơ
TTHC cho người dân. Đồng thời duy
trì và nâng cao chất lượng tiếp công
dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố
cáo. Với sự chỉ đạo tích cực, quyết liệt
của người đứng đầu, năm 2021, tỷ lệ
hồ sơ TTHC giải quyết trước hạn và
đúng hạn ở bộ phận “một cửa” UBND
thành phố đạt 99,81%, bộ phận “một
cửa” UBND phường, xã đạt 99,84%.
Sự chỉ đạo quyết liệt của người
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đứng đầu là mấu chốt tạo nên thành
công trong quá trình CCHC. Nhận
thức rõ điều này, Chủ tịch UBND
huyện Thạch Thành yêu cầu siết chặt
kỷ luật, kỷ cương hành chính trên
mọi lĩnh vực, phân định rõ ràng trách
nhiệm, quyền hạn của các phòng
chuyên môn và từng cá nhân trong
thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo
đảm không chồng chéo hay bỏ sót
nhiệm vụ, khắc phục triệt để tình trạng
đùn đẩy trách nhiệm của các phòng
chuyên môn. Cùng với đó, UBND
huyện, Chủ tịch UBND huyện Thạch
Thành đã ban hành nhiều văn bản để
triển khai, thực hiện, như kế hoạch
CCHC, kế hoạch kiểm soát TTHC, kế
hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật,
kỷ cương... Để tạo bước đột phá mới
về xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải
quyết TTHC trên môi trường điện tử,
Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành
đã yêu cầu các phòng chuyên môn
đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ
sơ công việc và giải quyết TTHC từ
môi trường làm việc trên giấy sang
làm việc trên môi trường điện tử. Đối
với cấp xã, chủ tịch UBND các xã,
thị trấn đã xây dựng kế hoạch CCHC
năm 2021, xác định nhiệm vụ trọng
tâm trong năm và cả giai đoạn 20112030 phù hợp với tình hình thực tế
của địa phương. Các kế hoạch đã ban
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hành đều thể hiện rõ mục tiêu, yêu
cầu, nội dung hoạt động CCHC, phân
định rõ các phòng chuyên môn chịu
trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn
đốc thực hiện... Các vướng mắc của
người dân khi thực hiện TTHC được
cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết
TTHC giải thích và hướng dẫn cụ thể.
Vì vậy, trong năm 2021, trên địa bàn
huyện Thạch Thành không có phản
ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về
giải quyết TTHC.
Người đứng đầu cơ quan hành
chính Nhà nước có vai trò rất quan
trọng, quyết định sự thành công của
quá trình CCHC. Vì vậy, người đứng
đầu các cấp, các ngành cần tiếp tục
nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong
chỉ đạo, điều hành, phục vụ tốt người
dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư,
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Theo: baothanhhoa.vn
8/ Khánh Hòa: Ý tưởng dùng AI
trong cải cách hành chính - kỳ vọng
ứng dụng vào thực tiễn
Ý tưởng ứng dụng trí tuệ nhân
tạo (AI) để kiểm soát toàn diện
chất lượng giải quyết thủ tục hành
chính (TTHC) trên Trung tâm Dịch
vụ hành chính công trực tuyến tỉnh
(TTDVHCCTT) của đội thi Sở
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Nội vụ đã đạt giải nhì cuộc thi Mô
hình, sáng kiến cải cách hành chính
(CCHC) của công chức, viên chức
trẻ tỉnh lần thứ 5 - năm 2021.

Sơ đồ mô tả ứng dụng AI trong kiểm soát chất lượng
giải quyết thủ tục hành chính (mức độ 4)

Giúp chuẩn hóa tác nghiệp
Chị Phạm Thị Ngân, thành viên
đội thi cho biết, sáng kiến dựa trên
nền tảng cơ sở dữ liệu hiện có của
TTDVHCCTT nhằm hoàn thiện việc
kiểm soát chất lượng giải quyết hồ sơ
theo tiêu chuẩn ISO:9001:2015, bước
đầu hình thành quy trình ISO điện tử.
Bộ công cụ AI sẽ hỗ trợ theo 4 mức
độ, từ phát hiện các thao tác sai, đến
cảnh báo trước khi thao tác, khuyến
nghị hoàn thiện thao tác và liên tục
cập nhật, cải tiến.
Cụ thể, bộ công cụ AI giúp chuẩn
hóa yêu cầu từng nhiệm vụ trong thực
hiện các bước xử lý, đảm bảo kết quả
đầu ra của bước xử lý trước đạt chuẩn
đầu vào của bước xử lý kế tiếp. AI
giúp theo dõi tác nghiệp để truy xuất
khi cần thiết và đối chiếu kết quả thực
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tế với yêu cầu, chuẩn mực. Từ đó, kịp
thời phát hiện các lỗi sai, không phù
hợp và cảnh báo người dùng trong
quá trình tác nghiệp. Ngoài ra, AI còn
hỗ trợ đánh giá nhanh chóng, chính
xác hồ sơ đầu vào để công chức tham
khảo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân
(nộp trực tiếp) hoặc trả về ngay cho
tổ chức, cá nhân hoàn thiện trước khi
thụ lý (nộp trực tuyến); hạn chế trả hồ
sơ sau khi đã tiếp nhận vì những lỗi
cơ bản. Ở các bước xử lý tiếp sau, AI
có thể hỗ trợ cảnh báo nếu bộ phận
một cửa chọn sai công chức chuyên
môn tiếp nhận hoặc sai bước xử lý. AI
cũng nhận diện, đưa ra các lựa chọn,
cảnh báo về các trường hợp của hồ sơ
(đã hoàn thiện, trình cơ quan có thẩm
quyền hoặc chưa hoàn thiện, cần điều
chỉnh, bổ sung).
Trong quá trình xử lý, AI còn liên
tục cập nhật để hoàn thiện cơ sở dữ
liệu chuẩn. Với TTDVHCCTT, tính
năng tự học hỏi, cập nhật của AI có
thể ứng dụng trong làm mới cơ sở dữ
liệu chuẩn của từng bước xử lý, hỗ trợ
trả lời tự động hộp thoại tư vấn (chat
box)… Đặc biệt, ở bước xử lý của
lãnh đạo, từ dữ liệu kết quả được lưu
trữ, AI sẽ truy vấn để tham chiếu, hỗ
trợ công chức xử lý, ra quyết định cho
các trường hợp tương tự.
Ngoài ra, qua theo dõi tác nghiệp
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của công chức, xác định các lỗi sai
phổ biến, các nội dung xử lý thường
phát sinh điểm không phù hợp…, AI
còn tổng hợp, báo cáo định kỳ đến tài
khoản quản trị và đưa ra đề xuất phù
hợp nhằm hoàn thiện quy trình giải
quyết TTHC. AI cũng hỗ trợ thống
kê, báo cáo, truy xuất số liệu… nhanh
chóng, chính xác.
Cải thiện chất lượng giải quyết
thủ tục hành chính
Từ khi đi vào hoạt động (ngày
31-8-2018) đến nay, TTDVHCCTT
đã tiếp nhận, giải quyết hơn 1,6 triệu
hồ sơ, trung bình 550.000 hồ sơ/năm.
Riêng 6 tháng đầu năm 2021, trung
tâm đã tiếp nhận, giải quyết hơn
80.000 hồ sơ trực tuyến/gần 300.000
hồ sơ. Tuy nhiên, yêu cầu, chuẩn mực
đối với từng nhiệm vụ, từng thao tác
nghiệp vụ vẫn chưa được TTDVHCCTT xây dựng, cập nhật, hoàn thiện;
chưa tạo lập được ISO điện tử...
Theo đánh giá của đội thi, việc
bổ sung chức năng kiểm soát chất
lượng giải quyết TTHC trên TTDVHCCTT sẽ mang lại hiệu quả quản lý
nhà nước, kinh tế, xã hội, môi trường.
Hệ thống AI sẽ giúp kiểm soát toàn
bộ lỗi phát sinh trong quá trình giải
quyết TTHC, từng bước chuẩn hóa tác
nghiệp theo quy trình xử lý hồ sơ một
cửa, một cửa liên thông trên TTD-
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VHCCTT; giúp tiết kiệm tài nguyên
lưu trữ dữ liệu điện tử. Đồng thời, góp
phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại
của công dân, tổ chức từ bước nộp hồ
sơ, hạn chế các thiếu sót, phiền hà;
qua đó nâng cao mức độ hài lòng và
chất lượng phục vụ công dân, tổ chức,
hướng đến xây dựng chính quyền điện
tử toàn diện và nền hành chính phục
vụ chuyên nghiệp, hiện đại. Ứng dụng
AI trong kiểm soát chất lượng giải
quyết TTHC là nhân tố then chốt của
mô hình ISO điện tử, phục vụ chính
quyền số, Chính phủ điện tử.
Ông Nguyễn Tri Huy - Phó Chủ
tịch, Tổng Thư ký Hội Tin học tỉnh,
thành viên Ban giám khảo cuộc thi:
Tôi đánh giá cao cách tiếp cận rất mới
về ý tưởng và công nghệ của sáng
kiến. Nhóm thực hiện có kiến thức khá
rõ ràng về ứng dụng AI với vấn đề cốt
lõi là chuẩn hóa các thao tác, nghiệp
vụ trong giải quyết TTHC. Bên cạnh
đó, khả năng tự học, cập nhật, cải tiến
của AI nhằm liên tục cải tiến khả năng
tự nhận dạng, đánh giá, thẩm định sẽ
giúp việc kiểm soát chất lượng giải
quyết TTHC trên TTDVHCCTT ngày
càng chính xác và đạt đến chuẩn mực
cao. Để đạt được kỳ vọng của sáng
kiến này khi ứng dụng thực tiễn sẽ là
thách thức lớn về cơ chế và chi phí đầu
tư. Tuy nhiên, ý tưởng này có thể triển
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khai phiên bản thu gọn, thử nghiệm
trên một số dịch vụ, TTHC công đơn
giản để đánh giá hiệu quả trước khi
mở rộng.
Theo: baokhanhhoa.vn
9/ Bà Rịa-Vũng Tàu áp dụng
nhiều công nghệ để quản lý đất đai
Người dân, doanh nghiệp có thể
dễ dàng tra cứu thông tin đất đai;
danh sách các khu đất công, đất
côngđược đưa ra đấu giá sau vài thao
tác trên máy tính hoặc điện thoại di
động…
Thời gian qua, tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu luôn xác định một trong các giải
pháp đẩy mạnh công tác cải cách
thủ tục hành chính (TTHC) hiệu quả
chính là thực hiện quyết liệt chương
trình chuyển đổi số, ứng dụng công
nghệ thông tin. Một trong các ngành
đã, đang thực hiện tốt công tác này là
tài nguyên và môi trường (TN&MT).
Với sự ra đời của nhiều phần mềm
ứng dụng trên thiết bị di động và
website cung cấp, tra cứu thông tin về
đất đai, quy hoạch sử dụng đất (SDĐ)
được người dân, doanh nghiệp (DN)
đón nhận.
Nhiều app mang thương hiệu
riêng của Sở TN&MT
Trước đây, khi công nghệ thông
tin chưa được ứng dụng nhiều vào
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hoạt động của ngành TN&MT thì
việc người dân, DN tiếp cận thông tin
về đất đai, quy hoạch SDĐ khá hạn
chế… Từ năm 2018 trở lại đây, tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu đã có những “đặt
hàng” với Sở TN&MT để tìm ra giải
pháp cải cách TTHC thiết thực, hiệu
quả, nâng cao chỉ số thành phần tiếp
cận đất đai của tỉnh. Lãnh đạo sở đã
cùng ngồi lại, đánh giá và giao nhiệm
vụ cho các đơn vị trực thuộc sở phối
hợp, nghiên cứu.
Từ cuối năm 2019 đến nay, sở đã
xây dựng, công bố nhiều ứng dụng
web trên cổng thông tin điện tử của sở,
ứng dụng trên thiết bị di động mobile
phục vụ công tác quản lý cũng như
nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin
của cá nhân, tổ chức như: Ứng dụng tra
cứu thông tin giấy chứng nhận quyền
(GCNQ) SDĐ; quy hoạch SDĐ; khai
thác, quản lý đất công; thông tin các
khu đất công đấu giá trên nền web;
quản lý đất đai trên nền website và
mobile.
Đến giữa năm 2021, Sở TN&MT
tiếp tục cho ra mắt ứng dụng sổ tay
quản lý đất đai trên thiết bị di động
với tên gọi iLand. Đây là ứng dụng
được tích hợp, hoàn chỉnh các ứng
dụng trước đó là quy hoạch SDĐ; tra
cứu GCNQSDĐ.
Đến nay, sau thời gian thử
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nghiệm, ứng dụng đã hoạt động ổn
định, nhất là trên hệ điều hành iOS,
thu hút lượt tải, truy cập thông tin
ngày một nhiều.
Ngoài ra, phần mềm trên nền
website có tên đấu giá đất công cũng
được đưa vào vận hành. Khi truy cập,
cá nhân, tổ chức có thể đọc thông tin
đầy đủ của các khu đất được đưa ra
đấu giá nhanh chóng, chính xác.
Thuận lợi cho người dân, doanh
nghiệp và Nhà nước
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM,
ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Giám
đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
TN&MT, Sở TN&MT tỉnh, chia sẻ:
“Trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi
số như hiện nay thì sự quan tâm, chỉ
đạo của tỉnh, lãnh đạo sở đối với việc
phát triển các ứng dụng trong ngành
TN&MT tỉnh là điều rất đúng đắn.
Khi bắt tay vào xây dựng các ứng
dụng gặp khá nhiều khó khăn như dữ
liệu chưa được chuẩn hóa đưa lên môi
trường mạng; hạ tầng công nghệ chưa
đáp ứng được yêu cầu, nhân lực thiếu,
phải mất nhiều thời gian chuẩn hóa cơ
sở dữ liệu… Tuy nhiên, lãnh đạo sở và
tỉnh rất quan tâm, kịp thời gỡ vướng
cùng sự phối hợp của các đơn vị nên
ứng dụng ngày càng hoàn thiện”.
Theo ông Hiếu, các ứng dụng giúp
người dân, DN dễ dàng tiếp cận thông
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tin về thửa đất theo nhu cầu; giảm
thiểu rủi ro khi giao dịch, không cần
phải thực hiện TTHC khai thác thông
tin tại bộ phận một cửa… Còn với cơ
quan nhà nước, địa phương, các ứng
dụng giúp công tác quản lý thông tin
đất đai thuận lợi, nhanh chóng, không
phụ thuộc vào hồ sơ giấy lưu trữ; tăng
năng suất làm việc của cán bộ, công
chức, viên chức...
Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc
Sở TN&MT tỉnh, thông tin thêm, trong
năm 2021, sở đã triển khai cung cấp
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
để giải quyết 100% TTHC thuộc thẩm
quyền giải quyết của sở trên cổng dịch
vụ công của tỉnh.
Sở cũng chia sẻ dữ liệu địa chính
với Sở Xây dựng bằng dịch vụ chia
sẻ dữ liệu phục vụ cho công bố quy
hoạch chi tiết xây dựng (thực hiện thí
điểm cho TP Bà Rịa); kết nối, chia sẻ
dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu đất
đai quốc gia; cung cấp tài khoản truy
cập cơ sở dữ liệu đất đai thông qua
website, app cho tất cả xã, huyện, thị
xã, TP để phục vụ công tác quản lý ở
địa phương.
Song song đó, sở cũng đã xây
dựng kế hoạch tiếp tục tập trung triển
khai cải cách hành chính và chuyển
đổi số. Điều này góp phần nâng cao
năng lực chỉ số thành phần tiếp cận đất
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đai, năng lực cạnh tranh, cải thiện môi
trường đầu tư của tỉnh…
Theo: plo.vn
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TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI TỈNH

10/ Giảm 50% mức thu phí, lệ
phí thủ tục hành chính sử dụng
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
HĐND tỉnh vừa thông qua Nghị
quyết số 47 về giảm 50% mức thu phí,
lệ phí đối với các thủ tục hành chính
sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức
độ 3, 4.
HĐND tỉnh thống nhất giảm 50%
mức thu 8 loại phí, 5 loại lệ phí đã
được HĐND tỉnh ban hành tại Nghị
quyết số 33 (ngày 8.12.2016), Nghị
quyết số 7 (ngày 19.4.2017), Nghị
quyết số 28 (ngày 19.7.2017) đối với
các đối tượng yêu cầu giải quyết thủ
tục hành chính thông qua dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa
bàn tỉnh.

Các loại phí gồm: phí thẩm định
cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc
bộ thể thao chuyên nghiệp; phí thẩm
định báo cáo đánh giá tác động môi
trường; phí thẩm định phương án cải
tạo, phục hồi môi trường và phương
án cải tạo, phục hồi môi trường bổ
sung.
Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất; phí
thẩm định đề án, báo cáo thăm dò
đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng
nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ,
điều kiện hành nghề khoan nước dưới
đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử
dụng nước mặt, nước biển; phí đăng
ký giao dịch bảo đảm.
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Các loại lệ phí gồm: lệ phí hộ tịch;
lệ phí cấp giấy phép lao động cho người
nước ngoài làm việc tại Việt Nam; lệ
phí cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản
gắn liền với đất; lệ phí cấp giấy phép
xây dựng; lệ phí đăng ký kinh doanh.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ
ngày 1.1.2022.
Theo: baoquangnam.vn
11/ Quảng Nam tinh giản 170
biên chế đợt 1 năm 2022
Tại Quyết định 3764 (ngày
23.12.2021), UBND tỉnh phê duyệt
danh sách cán bộ, công chức, viên
chức tinh giản biên chế đợt 1 năm
2022 gồm 170 người.
Trong danh sách tinh giản biên chế
đợt 1 năm 2022 có 158 người nghỉ hưu
trước tuổi và 12 người thôi việc ngay.
Các trường hợp tinh giản phần lớn
thuộc trường hợp dôi dư do rà soát,
sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự
theo quyết định của cơ quan có thẩm
quyền; hoặc cơ cấu lại cán bộ, công
chức, viên chức theo vị trí việc làm,
nhưng không thể bố trí, sắp xếp được
việc làm khác.
Có trường hợp chưa đạt trình độ
đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn,
nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc
làm đang đảm nhiệm, nhưng không có
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vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí,
cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản
biên chế và được cơ quan, đơn vị trực
tiếp quản lý đồng ý.
Một số trường hợp có 2 năm liên
tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản
biên chế có 1 năm được xếp loại chất
lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và
1 năm không hoàn thành nhiệm vụ
nhưng không thể bố trí việc làm khác
phù hợp, cá nhân tự nguyện thực hiện
tinh giản biên chế và được cơ quan,
đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.
Hoặc trường hợp có 2 năm liên
tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản
biên chế nhưng trong từng năm đều có
tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc
cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau
theo quy định của Luật Bảo hiểm xã
hội...
Dự toán kinh phí thực hiện tinh
giản biên chế đợt 1 năm 2022 hơn 28,7
tỷ đồng. Trong đó kinh phí thực hiện
chế độ nghỉ hưu trước tuổi hơn 26,1 tỷ
đồng, chế độ thôi việc ngay hơn 2,57
tỷ đồng.
Theo: baoquangnam.vn
12/ Tiếp nhận và giải quyết 1.409
thủ tục hành chính tại Trung tâm
Phục vụ hành chính công tỉnh
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết
định 3727 phê duyệt danh mục 1.409

26

Bản tin Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam

thủ tục hành chính (TTHC) thuộc
thẩm quyền của 17 sở ban ngành
thực hiện tiếp nhận và giải quyết
tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh từ ngày 20.12.2021.
Cụ thể, Sở Tư pháp giải quyết
100 TTHC, Sở Kế hoạch và đầu tư:
102, Sở Giao thông vận tải: 99, Sở
LĐ-TB&XH: 94, Sở Công Thương:
129, Sở VH-TT&DL: 127, Sở Khoa
học và công nghệ: 53, Sở Thông tin
và truyền thông: 38, Sở Ngoại vụ: 4,
Sở GD-ĐT: 84, Sở Tài chính: 28, Sở
NN&PTNT: 97, Sở Y tế: 167, Sở Tài
nguyên và môi trường: 96, Sở Xây
dựng: 53, Sở Nội vụ: 89, Ban Quản lý
các khu kinh tế và khu công nghiệp:
49 TTHC.
Như vậy, số danh mục TTHC giải
quyết tại Trung tâm Phục vụ hành
chính tỉnh tăng 251 thủ tục so với đầu
năm 2021.
Theo: baoquangnam.vn
13/ Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ
giúp việc Ban Chỉ đạo về cải cách
hành chính và chuyển đổi số tỉnh
Quảng Nam
Ngày 28/12/2021, Tỉnh ủy Quảng
Nam ban hành Quyết định số 394QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ
giúp việc Ban Chỉ đạo về cải cách
hành chính và chuyển đổi số tỉnh
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Quảng Nam do đồng chí Bí thư
Tỉnh ủy làm Trưởng ban; các đồng
chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng
ban Thường trực và 10 thành viên
gồm các đồng chí trong Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và lãnh đạo
các cơ quan Chánh Văn phòng Tỉnh
ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân
dân tỉnh, Giám đốc, Giám đốc Sở
Thông tin và Truyền thông - Thành
viên.
Tổ giúp việc do đồng chí Giám
đốc Sở Nội vụ - Tổ trưởng; tổ phó
gồm các đồng chí Chánh Văn phòng
UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin
và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tổ
chức Tỉnh ủy; tham gia Tổ giúp việc
các đồng chí lãnh đạo, giám đốc các
sở, ban, ngành của tỉnh, đồng chí Phó
Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh
ủy, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo,
đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn
vị, địa phương triển khai nhiệm vụ
cải cách hành chính và chuyển đổi số
trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo có trách
nhiệm xây dựng quy chế, chương
trình, kế hoạch làm việc và phân công
nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Ban
Chỉ đạo, Tổ giúp việc để lãnh đạo
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triển khai thực hiện hiệu quả công tác
cải cách hành chính và chuyển đổi số
trên địa bàn tỉnh. Tổ giúp việc Ban
Chỉ đạo chịu trách nhiệm tham mưu,
trực tiếp triển khai nhiệm vụ theo sự
phân công, lãnh đạo của Ban Chỉ đạo
và báo cáo kết quả thực hiện về Ban
Chỉ đạo.
Theo: Phòng CCHC - Sở Nội vụ
14/ Sở Giao thông Vận tải nghiên
cứu, xây dựng hệ thống hỗ trợ quản
lý giao thông đô thị thông minh sử
dụng công nghệ “Bản sao số”
Ngày 25/11/2021, Trung tâm Đào
tạo, Bồi dưỡng và Tư vấn Kỹ thuật
Công nghệ - Trường Đại học Sư phạm
Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng tổ chức
báo cáo, đánh giá nghiệm thu đề tài
“Hệ thống hỗ trợ quản lý giao thông
đô thị thông minh sử dụng công nghệ
bản sao số”.
PGS.TS. Phan Cao Thọ - Giám
đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng và
Tư vấn Kỹ thuật Công nghệ - Trường
Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà
Nẵng chủ trì, với phạm vi nghiên cứu
là ứng dụng giao thông đô thị thông
minh thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng
Nam và một số khu vực tại thành phố
Đà Nẵng. Ông Lê Quang Hiếu - Phó
Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh
Quảng Nam là thành viên đánh giá,
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phản biện của Hội đồng.
Từ đặt hàng của Bộ Khoa học và
Công nghệ, đề tài đã xây dựng thuyết
minh bám sát ba mục tiêu chính sau:
- Ứng dụng các công nghệ mới như
AI, BigData, IoT và đặc biệt là công
nghệ bản sao số (Digital Twin - DT)
để phát triển hệ thống hỗ trợ số hóa
hạ tầng theo dõi, giám sát phương tiện
tham gia giao thông cho đô thị thông
minh.
- Xây dựng được hệ thống thu nhận
và xử lý dữ liệu số từ nhiều nguồn, hỗ
trợ giám sát, điều hành, quản lý giao
thông đô thị thông minh; phục vụ cho
các cơ quan quản lý, tổ chức, doanh
nghiệp và người tham gia giao thông.
- Triển khai thử nghiệm thành công
tại một số đô thị điển hình.
Dựa trên mục tiêu chung đó, tập
trung nghiên cứu để đạt được những
mục tiêu cụ thể, bao gồm:
- Đặc tả cụ thể các yêu cầu cần
thiết trong giải pháp giao thông đô thị
thông minh với định hướng ứng dụng
được những công nghệ, kỹ thuật hiện
đại và phục vụ cho cả cơ quan quản lý,
tổ chức/doanh nghiệp lẫn người tham
gia giao thông.
- Nghiên cứu làm chủ được những
công nghệ AI, BigData, IoT và đặc
biệt là công nghệ bản sao số để phát
triển hệ thống hỗ trợ số hóa hạ tầng
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theo dõi, giám sát phương tiện tham
gia giao thông cho đô thị thông minh.
- Đề xuất được giải pháp tổng thể
hình thành bản sao số giao thông đô
thị thông minh thông qua phân tích,
xử lý dữ liệu giao thông từ nhiều
nguồn và bản đồ số 2D, 3D.
- Xây dựng được hệ thống phần
mềm, tích hợp thiết bị phần cứng để
hình thành được nền tảng hỗ trợ quản
lý giao thông đô thị thông minh sử
dụng công nghệ bản sao số phù hợp
với đặc điểm giao thông hỗn hợp
nhiều thành phần ở đô thị Việt Nam.
- Minh chứng được tính mới, khả
năng hỗ trợ tích cực cho giao thông đô
thị với giải pháp đã đề xuất thông qua
thử nghiệm, đánh giá kết quả nhiệm
vụ tại một số khu vực của thành phố
Đà Nẵng và thành phố Tam Kỳ, tỉnh
Quảng Nam.
Hiện nay, đề tài đã được nghiệm
thu, thử nghiệm lắp đặt các thiết bị
thông minh tại tuyến đường Phan Bội
Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng
Nam để tiếp tục đánh giá, phân tích
quy mô về địa lý, dân số; phân loại
vùng đô thị, dân số đô thị có thể sử
dụng và hưởng lợi từ mô hình thành
phố thông minh khi vận hành. Trên cơ
sở đó, tư vẫn hỗ trợ xây dựng thể chế
về thành phố thông minh trên địa bàn
tỉnh (Khung Kiến trúc tổng thể thành
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phố thông minh của tỉnh); khái toán
kinh phí, phân kỳ đầu tư phù hợp với
quy mô của thành phố Tam Kỳ; đánh
giá hiệu quả đầu tư, nghiên cứu mở
rộng đối với các đô thị khác: Thành
phố Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện
Núi Thành và trên các trục giao thông
chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để
hình thành trục thành phố thông minh
trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, tiếp
tục nghiên cứu cơ chế ưu đãi để đào
tạo, thu hút nhân lực ngành CNTT có
trình độ chuyên môn, trình độ quản lý
cao để chuyển giao, vận hành và tiếp
tục phát triển hệ thống.
Theo: cchc.quangnam.gov.vn
15/ Tình hình tiếp nhận và giải
quyết thủ tục hành chính tại Trung
tâm Phục vụ hành chính công
Quảng Nam tháng 12 năm 2021
Kết quả tiếp nhận và giải quyết
TTHC trong tháng 12/2021 (tính từ
ngày 15/11/2021 đến 14/12/2021)
- Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận:
7.378 hồ sơ
- Tổng số hồ sơ đã giải quyết:
6.528 hồ sơ; trong đó:
+ Số hồ sơ trả trước và đúng hạn:
6.515 hồ sơ (chiếm 99,8% tổng hồ sơ
đã giải quyết)
+ Số hồ sơ trễ hạn: 13 hồ sơ (chiếm
0,2% tổng hồ sơ đã giải quyết)
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- Tổng số hồ sơ tiếp nhận và xử lý
trực tuyến: 1.799 hồ sơ (chiếm 24,4%
tổng số hồ sơ đã tiếp nhận). Trong
đó: Sở Công Thương 1.331 hồ sơ, Sở
Giao thông vận tải 47 hồ sơ, Sở Tài
nguyên và Môi trường 51 hồ sơ, Sở
Nông nghiệp & PTNT 165 hồ sơ, Sở
Thông tin và Truyền thông 21 hồ sơ,
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 21 hồ
sơ, Sở Lao động Thương binh và Xã
hội 110 hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào
tạo 26 hồ sơ…
- Các cơ quan có tỷ lệ hồ sơ giải
quyết đúng hạn 100%, bao gồm: Ban
Quản lý các Khu kinh tế và Khu công
nghiệp; Sở Công Thương; Sở Giáo
dục và Đào tạo; Sở Giao thông Vận
tải; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở
Lao động Thương binh và Xã hội; Sở
Thông tin và Truyền thông; Sở Nông
nghiệp & PTNT; Sở Văn hóa thể thao
& Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở
Nội vụ; Sở Ngoại vụ; Sở Tư pháp; Sở
Xây dựng; Sở Tài chính.
- Số lượng hồ sơ thực hiện trả kết
quả qua dịch vụ bưu chính công ích:
1.223 hồ sơ (chiếm 3,52% tổng số hồ
sơ tiếp nhận và chuyển trả). Các Sở,
ngành có phát sinh nhiều là: Công an
tỉnh (95 hồ sơ), Sở Tư pháp (543 hồ
sơ), Sở Giao thông vận tải (388 hồ sơ),
Sở KHĐT (37 hồ sơ), Sở Y tế (99)…
- Tổng thu phí, lệ phí: 694.356.000
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đồng.
Kết quả tiếp nhận và giải quyết
TTHC lũy kế đến tháng 12/2021 (tính
từ ngày 15/12/2020 đến 14/12/2021)
- Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận:
73.412 hồ sơ
- Số hồ sơ đã giải quyết: 61.183
hồ sơ. Trong đó:
+ Số hồ sơ trả trước và đúng hạn:
61.053 hồ sơ (tỷ lệ 99,8%)
+ Số hồ sơ trễ hạn: 130 hồ sơ (tỷ
lệ 0,2%)
- Hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực
tuyến là 20.257 hồ sơ (chiếm tỷ lệ
27,6%)
- Hồ sơ thực hiện trả kết quả qua
dịch vụ bưu chính công ích là 34.827
hồ sơ (chiếm tỷ lệ 47,4% tổng số hồ
sơ đã tiếp nhận và chuyển trả)
- Tổng thu phí, lệ phí lũy kế từ
đầu năm đến ngày 14/12/2021 là:
7.194.293.710 đồng.
Theo: Phòng CCHC - Sở Nội vụ
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PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN

16/ Cải thiện môi trường đầu tư:
Có quyết tâm nhưng thiếu chế tài
Năm 2021, TPHCM triển khai
đồng bộ nhiều giải pháp cải thiện
môi trường đầu tư, góp phần nâng
cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh (PCI). Tuy nhiên, khảo sát mới
nhất do Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện,
cho thấy vẫn còn nhiều tiêu chí
chưa đạt, PCI TPHCM vẫn thấp so
với nhiều địa phương trong nước.
Phóng viên Báo SGGP đã trao
đổi với PGS-TS Trần Hoàng Ngân,
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát
triển TPHCM, về vấn đề liên quan.
Phóng viên: Đầu năm 2021,

UBND TPHCM ban hành nhiều giải
pháp cải thiện môi trường đầu tư. Tuy
nhiên, hiệu quả theo khảo sát của
VCCI vẫn chưa khả thi. Ông có thể
cho biết nguyên nhân?
PGS-TS TRẦN HOÀNG NGÂN:
Năm 2021, TPHCM xác định là năm
xây dựng chính quyền đô thị và cải
thiện môi trường đầu tư. Lãnh đạo
TPHCM cũng không chấp nhận tình
trạng năng lực cạnh tranh chưa cao,
nhất là khi khu vực dân doanh chiếm
70% nguồn lực đầu tư, nhưng vướng
thủ tục hành chính, không kêu gọi
được sức dân. Trên tinh thần đó, hàng
loạt giải pháp đã được triển khai.
Đó là, nếu quá 15 ngày làm việc,
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cơ quan được lấy ý kiến không trả lời
bằng văn bản thì xem như đồng ý và
phải chịu trách nhiệm về các nội dung
có liên quan theo đúng Quy chế làm
việc của UBND TPHCM, ban hành
tại Quyết định số 63 ngày 23-12-2016.
Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng
quy định của pháp luật; kết hợp thanh
tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung
trong một đợt thanh tra, kiểm tra. Nghiên cứu giảm ít nhất 30% thời gian xử
lý kiến nghị của doanh nghiệp so với
quy trình cơ quan, đơn vị đang triển
khai hiện nay; trên 80% các chi nhánh
văn phòng đăng ký đất đai giải quyết
hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn từ
96%, mỗi năm tiếp theo tăng 1%.
Trên 60% thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết thủ tục
hành chính của TPHCM đủ điều kiện
được cung cấp dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3, mức độ 4. Các cơ quan, đơn
vị liên quan trực tiếp đối với các khó
khăn, vướng mắc của doanh nghiệp,
như Sở KH-ĐT, Sở Tài chính, Sở QHKT, Sở Xây dựng, Sở TN-MT… phải
đi đầu trong cải cách hành chính, cải
thiện môi trường đầu tư.
Để hiệu quả triển khai cao, cùng
với giải pháp là công tác hậu kiểm
và chế tài những cơ quan chức năng,
địa phương chưa thực hiện tốt. Hiện
UBND TPHCM giao cơ quan chuyên
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môn, trong đó có Viện Nghiên cứu
Phát triển TPHCM, thực hiện điều tra
độc lập để đề xuất hướng xử lý. Không
dừng lại đó, trong năm 2022, TPHCM
đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện
tử, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng
nền tảng dữ liệu điện tử, kết hợp nâng
cấp dịch vụ công cấp độ 4 để minh
bạch thông tin, quy trình xử lý hồ sơ
với doanh nghiệp, người dân… Quan
trọng nhất là minh bạch để doanh
nghiệp, người dân tiếp cận được sự hỗ
trợ, hạn chế tiếp xúc người với người
để giảm nhũng nhiễu.
Tình trạng “trên nóng dưới lạnh”
trong hệ thống quản lý của TPHCM
vẫn còn, có sự chồng chéo trong công
tác quản lý giữa TPHCM và một số
bộ ngành chuyên môn, nên hiệu quả
cải cách thủ tục hành chính không cao.
Ông có nhận xét như thế nào về vấn đề
này?
Trước hết, các sở ngành phải tôn
trọng thời gian được quy định giải
quyết hồ sơ của người dân, doanh
nghiệp. TPHCM đang triển khai Kết
luận 14 của Bộ Chính trị về gắn trách
nhiệm của người đứng đầu với hiệu
quả cải cách thủ tục hành chính, nhằm
thúc đẩy sự thay đổi. Tuy nhiên cũng
phải thừa nhận rằng thể chế, thủ tục,
quy định của luật còn nhiều vướng
mắc, bất cập. Hy vọng những vấn đề
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này sẽ sớm được Quốc hội sửa đổi.
Riêng tình trạng chồng chéo trong
quản lý giữa cấp bộ và địa phương,
thành phố đã kiến nghị Thủ tướng về
việc đẩy mạnh phân cấp cho các địa
phương. Thủ tướng ủng hộ và nhấn
mạnh quan điểm là đẩy mạnh phân
cấp cho các địa phương. Riêng với
TPHCM, hiện có 1/3 số doanh nghiệp
của cả nước đang hoạt động, do vậy,
sự quá tải nhiều lúc khiến các các sở
ngành, quận huyện giải quyết hồ sơ
của doanh nghiệp chậm, chứ không
hẳn là tiêu cực. Để cải thiện vấn đề
này, thời gian qua, thành phố phải
phân cấp quản lý mạnh cho các quận
huyện nhằm cải thiện tình trạng trên.
Để cải thiện những tiêu chí chưa
được tốt trong đánh giá PCI của
TPHCM, tập trung các vấn đề như hỗ
trợ vốn, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, thực
hiện chính quyền số, nhất là cung cấp
dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4
và nâng chất đào tạo nguồn nhân lực,
thành phố cần đẩy mạnh những giải
pháp nào?
PCI đo lường hiệu quả của bộ máy
chính quyền trong quản trị và hành
chính công, thông qua đánh giá của
doanh nghiệp dựa trên trải nghiệm
thực tiễn hoạt động của họ. PCI cũng
cung cấp dẫn chứng để người dân,
doanh nghiệp, xã hội sử dụng chứng
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minh và đề xuất chính quyền cấp tỉnh
đưa ra các biện pháp hiệu quả nhằm
cải thiện môi trường đầu tư, kinh
doanh và phục vụ tốt hơn nhu cầu của
người dân và doanh nghiệp.

PGS-TS Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM

Việc này đòi hỏi sự đồng bộ nhưng
dịch vụ công trực tuyến là quan trọng
nhất. Muốn vậy, Chính phủ cần phải
dành khoản ngân sách nhất định để
đầu tư cho hạ tầng số, hạ tầng giao
thông vận tải, cảng biển… cho thành
phố. Đồng thời dành một nguồn lực
hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.
Về phía nội tại, TPHCM sẽ tập trung
đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh
trên nền tảng cơ sở dữ liệu chung,
số hóa và kết nối chia sẻ với doanh
nghiệp, tạo môi trường minh bạch,
góp phần nâng cao hiệu quả cải thiện
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môi trường đầu tư.
Nhiều doanh nghiệp cho rằng, có
những dịch vụ công trực tuyến hoàn
toàn có thể triển khai, nhưng các cơ
quan chức năng liên quan của thành
phố vẫn không thực hiện mà yêu cầu
doanh nghiệp thực hiện trực tiếp. Theo
ông, làm thế nào để có thể chấm dứt
tình trạng trên?
Thực tế cho thấy, nhiều sở ban
ngành và quận huyện vẫn thực hiện
dịch vụ công trực tuyến và trực tiếp.
Điều này gây khó và lãng phí thời
gian, công sức của doanh nghiệp. Hơn
nữa, việc thực hiện dịch vụ công trực
tiếp sẽ không giảm được khả năng
tiếp xúc người với người nên khó
tránh không có tình trạng nhũng nhiễu
doanh nghiệp. Nhận thấy vấn đề này,
vừa qua UBND TPHCM đã chỉ đạo
Sở KH-ĐT phối hợp Viện Nghiên cứu
Phát triển TPHCM xây dựng đề án cải
thiện Chỉ số đánh giá năng lực điều
hành cấp sở, ban, ngành và địa phương
thuộc tỉnh (DDCI) trình TPHCM phê
duyệt tháng 6-2022. Mặt khác, phối
hợp với Sở Nội vụ đánh giá kết quả
thực hiện DCCI của các quận huyện.
Đây cũng là cơ sở để đánh giá năng
lực cấp trưởng, cấp phó địa phương.
Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng,
nếu chỉ thành phố cố gắng là chưa đủ.
Doanh nghiệp cũng phải hợp tác, mạnh

Số 50/2021

dạn đấu tranh với nhũng nhiễu của cán
bộ; phản ánh với lãnh đạo thành phố
để có cơ sở xử lý. Lãnh đạo thành phố
cần xử lý mạnh những cán bộ “hành”
dân, “hành” doanh nghiệp. Những khu
vực nào hay bị phản ánh nhũng nhiễu
thì chủ động thay đổi, điều chuyển cán
bộ.
Hơn 90% số doanh nghiệp trong
nước là doanh nghiệp nhỏ và vừa,
nhưng những chính sách hỗ trợ vừa
qua chưa phù hợp. Theo ông, giải
pháp nào trong thời gian tới cần triển
khai để phát huy nguồn lực những
doanh nghiệp này?
Trước hết, cần nâng cao vai trò các
hiệp hội doanh nghiệp ngành nghề,
nhất là vai trò tổng hợp các vướng mắc
và kết nối, chuyển tải thông tin của
doanh nghiệp kịp thời đến lãnh đạo
TPHCM. Các hiệp hội phải đổi mới
cách làm theo hướng chủ động hơn,
tránh tình trạng hiệp hội chỉ có mỗi cái
“danh”.
Thành phố cần thành lập tổ công
tác chuyên hỗ trợ doanh nghiệp giải
quyết thủ tục hành chính. Hiện nay, ở
nhiều nước, doanh nghiệp chỉ lo vốn,
tiền…, còn chính quyền lo toàn bộ thủ
tục cho doanh nghiệp. Trong thời gian
tới, TPHCM sẽ triển khai cách làm
này đến các quận huyện. Theo đó, nhà
đầu tư chỉ cần thông báo đến cơ quan

34

Bản tin Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam

công quyền, bộ phận hành chính công
sẽ thực hiện, hỗ trợ doanh nghiệp.
Thành phố cần phát huy hiệu quả vai
trò các phòng kinh tế quận huyện để
tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp giải
quyết nhanh thủ tục hành chính.
Ngoài ra, cần ban hành công tác
thi đua khen thưởng giữa các quận
huyện trong phục vụ doanh nghiệp…
Trường hợp quận huyện không thực
hiện, phải có biện pháp chế tài. Có
như vậy mới tạo động lực cải thiện
môi trường đầu tư nhanh, hiệu quả
trong thời gian tới và thành phố mới
nâng cao giá trị thương hiệu của mình,
xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả
nước và trung tâm đầu tư của khu vực.
Theo: sggp.org.vn
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VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH
1/ CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ THẨM ĐỊNH, PHÊ CHUẨN
KẾT QUẢ BẦU CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 115/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính
phủ quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức,
miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.
Trong đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 thẩm định và phê
chuẩn kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND. Cụ thể, hồ sơ phê chuẩn kết quả
bầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND, gồm:
1- Tờ trình của thường trực HĐND (kèm theo lý lịch trích ngang của người
được đề nghị phê chuẩn).
2- Nghị quyết của HĐND xác nhận kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND
(kèm theo biên bản kiểm phiếu kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND).
3- Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức
danh chủ tịch, phó chủ tịch UBND của người được giới thiệu bầu lần đầu.
4- Bản sao quyết định hoặc văn bản thông báo ý kiến về nhân sự được giới
thiệu bầu của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ (kèm theo
bảng tổng hợp kết quả kiểm phiếu và biên bản kiểm phiếu ở các bước trong quy
trình nhân sự).
5- Sơ yếu lý lịch theo mẫu hiện hành theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung
ương do cán bộ tự khai và cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ xác nhận, đóng dấu
theo quy định (có dán ảnh màu khổ 4x6, chụp trong thời gian không quá 6 tháng).
6- Bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân của người được đề nghị phê chuẩn
theo mẫu hiện hành do Chính phủ quy định và hướng dẫn của Thanh tra Chính
phủ.
7- Kết luận về tiêu chuẩn chính trị theo quy định.
8- Bản sao quyết định phân công, điều động, luân chuyển, kỷ luật gần nhất
của cán bộ (nếu có).
9- Nhận xét, đánh giá cán bộ của cấp ủy theo phân cấp quản lý cán bộ (trong
3 năm gần nhất) của chi ủy nơi cư trú, chi bộ, Đảng bộ cơ quan nơi công tác
(trong thời hạn 6 tháng).
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10- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh
bầu. Trường hợp nhân sự có bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
thì phải được công nhận tại Việt Nam theo quy định.
11- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền (trong thời hạn
6 tháng).
Như vậy, so với quy định cũ, Nghị định 115/2021/NĐ-CP yêu cầu bổ sung
thêm một số giấy tờ trong hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch
UBND gồm: Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy
hoạch chức danh chủ tịch, phó chủ tịch UBND của người được giới thiệu bầu
lần đầu; kết luận về tiêu chuẩn chính trị theo quy định; bản sao quyết định phân
công, điều động, luân chuyển, kỷ luật gần nhất của cán bộ (nếu có); nhận xét,
đánh giá cán bộ của cấp ủy theo phân cấp quản lý cán bộ (trong 3 năm gần nhất)
của chi ủy nơi cư trú, chi bộ, Đảng bộ cơ quan nơi công tác (trong thời hạn 6
tháng); bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh
bầu. Trường hợp nhân sự có bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
thì phải được công nhận tại Việt Nam theo quy định; giấy chứng nhận sức khỏe
của cơ sở y tế có thẩm quyền (trong thời hạn 6 tháng).
Sửa đổi thời hạn thẩm định và phê chuẩn chủ tịch, phó chủ tịch UBND
Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 5 Điều 12 thẩm định và
phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND. Cụ thể, trong thời hạn 5
ngày làm việc (quy định cũ 3 ngày) kể từ ngày nhận được đầy đủ 2 bộ hồ sơ phê
chuẩn kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND, cơ quan có thẩm quyền thẩm
định phải xem xét, thẩm định hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch
UBND.
Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc có sai sót theo quy định thì trong thời hạn 3
ngày làm việc (quy định cũ 2 ngày) kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm
quyền thẩm định có văn bản đề nghị thường trực HĐND bổ sung, hoàn thiện hồ
sơ trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc.
Trong thời hạn 5 ngày làm việc (quy định cũ 7 ngày) kể từ ngày nhận được
văn bản của cơ quan có thẩm quyền thẩm định (kèm theo hồ sơ đề nghị của
thường trực HĐND), Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê chuẩn kết quả bầu chủ
tịch, phó chủ tịch UBND cấp tỉnh; chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện xem xét,
phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp dưới trực tiếp.
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Trường hợp Thủ tướng Chính phủ không phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch, phó
chủ tịch UBND cấp tỉnh; chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện không phê chuẩn
kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp dưới trực tiếp thì phải trả lời bằng
văn bản, nêu rõ lý do và yêu cầu HĐND tổ chức bầu lại chức danh không được
phê chuẩn.
Nghị định bổ sung khoản 4 Điều 11 bầu thành viên UBND. Cụ thể, ủy viên
UBND cấp tỉnh, cấp huyện đang là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc
UBND cùng cấp thì không phải thực hiện lại quy trình bổ nhiệm người đó vào
chức danh người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp; trường
hợp đến thời hạn bổ nhiệm mà không được bổ nhiệm lại thì thực hiện quy trình
miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND theo quy định tại Nghị định này vào kỳ
họp HĐND gần nhất.
Theo: chinhphu.vn
2/ BỘ CÔNG AN: QUY ĐỊNH BIỂU MẪU, GIẤY TỜ, SỔ SÁCH TRONG
ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

Bộ Công an ban hành Thông tư số 119/2021/TT-BCA quy định biểu mẫu,
giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự.
Thông tư gồm 5 điều quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách sử dụng trong
hoạt động điều tra hình sự của Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ
tiến hành một số hoạt động điều tra; hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác,
tin báo về tội phạm của Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an theo quy định
của Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.
Đối tượng áp dụng là các cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng,
Công an xã, phường, thị trấn, đồn công an và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có
liên quan đến hoạt động điều tra hình sự; hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ tố
giác, tin báo về tội phạm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ
chức cơ quan điều tra hình sự.
Đáng chú ý, Thông tư quy định rõ nguyên tắc sử dụng và quản lý biểu mẫu
trong hoạt động điều tra hình sự là chỉ sử dụng các biểu mẫu trong hoạt động
điều tra hình sự và hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội
phạm. Các biểu mẫu phải được sử dụng và quản lý đúng mục đích cho hoạt động
điều tra hình sự và hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội
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phạm. Việc ghi thông tin trong từng biểu mẫu phải bảo đảm khách quan, chính
xác, đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.
Thông tư này thay thế Thông tư số 61/2017/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công
an quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự. Các biểu mẫu về điều
tra hình sự do các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong Công an nhân
dân, Quân đội nhân dân, Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư đã được sử dụng trong
hoạt động điều tra trước ngày 22/01/2022 thì vẫn có giá trị trong hoạt động điều
tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự cho đến khi giải quyết xong vụ án.
Ban hành kèm theo Thông tư là 299 biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách sử dụng trong
hoạt động điều tra hình sự và hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo
về tội phạm.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 22/1/2022.
Theo: chinhphu.vn
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