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minh. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, là cơ 
quan chấp hành của Quốc hội, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. 

Hơn 75 năm qua, đặc biệt là trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Chính phủ qua các 
nhiệm kỳ đã đạt được những thành tựu to lớn; đúc kết nhiều bài học kinh nghiệm quý báu đối với 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ này đã tiếp 
tục khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí khát vọng vươn lên và đạt được nhiều kết quả quan 
trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; trong đó, công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 đã 
triển khai rất hiệu quả và được nhân dân, cộng đồng quốc tế ủng hộ, ngưỡng mộ, đánh giá cao. 

Trước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhận 
rõ trách nhiệm của mình phải kế thừa, phát huy những thành tựu, kết quả đạt được; tiếp tục đổi 
mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, cụ thể: 

Một là, xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá 
chiến lược. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, nhất là hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh 
tế. Tăng cường phân cấp, phân quyền, đồng thời xác định rõ trách nhiệm tập thể để phát huy tính 
chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành. 

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, 
vì dân; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành 
chính nhà nước và toàn xã hội. Cải cách mạnh mẽ nền hành chính quốc gia trên cơ sở phát huy 
quyền làm chủ của Nhân dân, dựa vào Nhân dân trong giám sát và kiểm soát quyền lực. Chủ 
động phòng ngừa, kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí, quan liêu, tiêu cực bằng thể chế, cơ chế, giải pháp mạnh mẽ, chặt chẽ, hiệu quả hơn. 
Đồng thời, có cơ chế khuyến khích và bảo vệ người đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám 
chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. 

Ba là, quản lý, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển đất nước; đẩy 
mạnh phát triển hạ tầng chiến lược có trọng tâm, trọng điểm; coi trọng chuyển đổi số quốc gia, 
phát triển kinh tế số dựa trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ. Tập trung tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc cho các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và người dân; tạo môi 
trường, điều kiện thuận lợi hơn nữa để sản xuất kinh doanh phát triển; chủ động phòng chống và 
có giải pháp hiệu quả để khắc phục những tác động tiêu cực của thiên tai, biến đổi khí hậu, ô 
nhiễm môi trường, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19. 

Bốn là, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm 
quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại 
độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa vì hòa bình, hợp tác và phát triển; chủ động và tích 
cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, là thành viên có trách nhiệm và có uy tín 
với cộng đồng quốc tế. 
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Năm là, xây dựng cơ chế, chính sách, điều kiện để phát huy giá trị con người, văn hóa Việt 
Nam trở thành nguồn lực, động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; có giải pháp hiệu 
quả nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và đào tạo; coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng 
cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, trong đó quan 
tâm, chú ý hơn đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số, các đối 
tượng yếu thế trong xã hội. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, để mỗi người dân 
có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an toàn, văn minh.. 

Kính thưa Quốc hội! 
Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ luôn chấp hành 

sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, tôi mong nhận được 
sự ủng hộ, phối hợp, giám sát của Quốc hội, của Chủ tịch nước, các cơ quan Tư pháp, Mặt 
trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các vị đại biểu Quốc hội; sự giúp đỡ quý báu 
của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lão thành cách 
mạng; sự quan tâm, phối hợp, ủng hộ của các cơ quan truyền thông báo chí, của cử tri, nhân 
sỹ, trí thức, đồng bào ta ở trong và ngoài nước. 

Với trọng trách mới được giao, tôi nguyện sẽ mang hết sức mình, vượt qua mọi khó khăn, 
thách thức; kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của các đồng chí Thủ 
tướng Chính phủ qua các thời kỳ; nỗ lực cùng các đồng chí Thường trực Chính phủ, thành 
viên Chính phủ đoàn kết, liêm chính, hành động quyết liệt, hiệu quả, hết lòng, hết sức phụng 
sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, tất cả vì lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc. 

Tôi trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ tiền nhiệm và 
các thành viên Chính phủ, những người đã đóng góp rất tích cực, hiệu quả cho hoạt động của 
Chính phủ thời gian qua và sẽ luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ đối với bản thân tôi. 

Kính thưa Quốc hội! 
Một lần nữa, với tất cả tình cảm chân thành, sâu sắc nhất, tôi xin cảm ơn các đồng chí 

lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc 
hội và các vị khách quý, cảm ơn đồng bào và cử tri cả nước. Chúc Kỳ họp lần thứ 11 Quốc 
hội khóa XIV thành công tốt đẹp! 

Xin trân trọng cảm ơn!  
Nhân dịp này, tôi xin phép Quốc hội được gửi đến đồng chí Nguyễn Xuân Phúc bó hoa 

tươi thắm thể hiện tình cảm sâu sắc, sự kính trọng đối với đồng chí. Chúc đồng chí luôn mạnh 
khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc trọng trách trên cương vị mới được Đảng, Nhà nước và 
nhân dân tín nhiệm, tin tưởng giao phó. 

Nguồn: baotintuc.vn 
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THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ: 
CHỈ THỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THÔNG TIN, 

TUYÊN TRUYỀN PHỤC VỤ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ 
 

Ngày 31/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về nâng cao 
hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của 
các cơ quan báo chí giai đoạn 2021 - 2025. 

Theo Chỉ thị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, báo chí cách mạng đã 
có đóng góp rất tích cực trong thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội, ý chí quyết 
tâm, tinh thần tự lực, tự cường và sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Thủ tướng Chính 
phủ ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực và thành tích của báo chí cách mạng trong công cuộc 
bảo vệ và xây dựng đất nước thời gian qua. 

Để cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm 
vụ chính trị, thông tin thiết yếu trong giai đoạn 2021 - 2025, nhất là thực hiện các mục tiêu, 
nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, khơi 
dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chủ 
quản báo chí thực hiện nghiêm quy định của Luật Báo chí, Quy hoạch phát triển và quản lý 
báo chí toàn quốc đến năm 2025, trong đó chú trọng làm tốt một số nhiệm vụ sau: 

Tăng cường vai trò lãnh đạo của cơ quan chủ quản, đẩy mạnh công tác chỉ đạo định 
hướng về chính trị, tư tưởng, thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước đối với cơ quan báo chí trực thuộc; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu 
cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí đối với mọi hoạt động của cơ quan báo chí trong 
phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao. 

Quan tâm, tạo điều kiện để cơ quan báo chí nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị làm 
việc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị thông tin, tuyên truyền thiết yếu. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành pháp luật của các 
cơ quan báo chí; phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý báo chí xử lý kiên quyết, kịp thời các 
trường hợp vi phạm quy định về thông tin, xa rời tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí. 

Tạo điều kiện cho cơ quan báo chí trực thuộc nâng cao chất lượng thông tin; hằng năm 
tăng khoảng 20% số lượng tin, bài, thời lượng chương trình phát thanh, truyền hình sản xuất 
mới phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu so với năm 2020. 

Chỉ thị nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021 - 2025 là thông tin, tuyên truyền 
về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc triển khai các 
Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy 
Đảng, chính quyền Trung ương và địa phương. 
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Tuyên truyền về bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 
tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội và 
các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của ngành, 
lĩnh vực, địa phương; tuyên truyền về hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế của đất nước. 

Tuyên truyền khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; thông tin, 
tuyên truyền về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm; công tác phòng, chống, khắc phục 
thiên tai, hiểm họa, dịch bệnh cho cộng đồng. 

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban 
Tuyên giáo Trung ương, cơ quan chủ quản báo chí và các cơ quan liên quan định hướng công 
tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu phù hợp với từng thời 
kỳ; chủ trì theo dõi, đôn đốc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Chỉ thị này. 

Bộ Tài chính bố trí ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật để các cơ quan, đơn 
vị liên quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này. 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí kinh phí theo quy định 
của pháp luật để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông 
tin thiết yếu tại Chỉ thị này. 

Các cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động, triển khai thực hiện tốt 
công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu theo quy định. 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 

PHÓ THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ: 
THÁO GỠ VƢỚNG MẮC BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO 

NGƢỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CẤP XÃ 
 

Chiều ngày 06/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, 
ngành để giải quyết vướng mắc trong thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó 
Chỉ huy trưởng quân sự, Phó Trưởng công an và người làm việc theo hợp đồng lao động tại 
Ủy ban nhân dân xã. 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, cho đến trước ngày 01/01/2016 khi Luật 
Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực, chính sách về đóng bảo hiểm xã hội đối với Phó Chỉ 
huy trưởng quân sự, Phó Trưởng công an và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy 
ban nhân dân xã có những thay đổi khác nhau, có giai đoạn thuộc diện tham gia bảo hiểm xã 
hội bắt buộc, có giai đoạn không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

Sau khi Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực, Phó Chỉ huy trưởng quân sự, Phó Trưởng 
công an và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân xã thuộc diện tham 
gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, những người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội 
bắt buộc ở giai đoạn trước khi không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (khoảng 
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trên 10.000 người) không được tính thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước đó để 
được hưởng chế độ, quyền lợi theo quy định. 

Tại cuộc họp, các Bộ, ngành thống nhất đề xuất giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc 
liên quan đến vấn đề này theo đúng nguyên tắc đóng - hưởng của Luật Bảo hiểm xã hội, đảm 
bảo đầy đủ quyền lợi cho những người đã đóng, hoặc tiếp tục đóng để hưởng chế độ bảo hiểm 
xã hội. Đặc biệt những người tuổi đã cao sẽ có điều kiện để hưởng lương hưu khi về già. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương tiến hành các 
thủ tục, thông báo, hướng dẫn để giải quyết các vướng mắc này. 

Những người còn đang làm việc thì các cơ quan đang sử dụng lao động tiếp tục có trách 
nhiệm đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định. 

Đối với những người hiện nay không có hợp đồng lao động thì được khuyến khích tiếp 
tục đóng bảo hiểm xã hội theo diện tự nguyện để đáp ứng các yêu cầu được hưởng chế độ bảo 
hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. 

Những người chưa có khả năng đóng tiếp thì kết quả đóng bảo hiểm xã hội được giữ 
nguyên. Theo quy định của pháp luật thì những người này cũng có quyền hưởng bảo hiểm xã 
hội 1 lần nhưng về cơ bản Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các bộ ngành khuyến nghị không 
nên rút vì số tiền không nhiều và khi có điều kiện thì có thể đóng tiếp để hưởng chế độ bảo 
hiểm xã hội. 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 

TÂN BỘ TRƢỞNG BỘ NỘI VỤ: 
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỂ THÁO GỠ 

ĐIỂM NGHẼN PHÁT TRIỂN 
 

Nữ bộ trưởng duy nhất được Quốc hội phê chuẩn tại kỳ họp này, bà Phạm Thị Thanh Trà 
trả lời phỏng vấn nhanh Báo Tuổi Trẻ Online ngay sau phiên bế mạc kỳ họp Quốc hội. 

Bà Trà nói: Tôi rất xúc động khi được Quốc hội phê chuẩn cho tôi giữ cương vị Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ. Tôi nhận thức được trách nhiệm rất lớn của cá nhân mình, của Bộ Nội vụ 
và cả ngành Nội vụ nói chung trước những yêu cầu, đòi hỏi và kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước 
và Nhân dân đặt ra cho chúng tôi. 

Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm được pháp luật quy định, Chính phủ phân công, 
tôi sẽ cố gắng, nỗ lực với quyết tâm cao, bắt tay ngay vào công việc bởi tôi cũng may mắn là 
có nửa năm ở cương vị Thứ trưởng để làm quen với công việc của bộ, của ngành mình. 

Phóng viên: Trên cương vị Bộ trưởng, bà sẽ ưu tiên giải quyết những vấn đề gì trong 
nhiệm kỳ của mình? 

Bộ trƣởng Phạm Thị Thanh Trà: Bộ Nội vụ có chức năng quản lý đa ngành, đa lĩnh 
vực, nhiều việc khó cần đến sự đồng lòng, chung sức của các Bộ, ngành trung ương và đặc 
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biệt là sự phối hợp, quyết tâm của lãnh đạo các địa phương, sự đồng thuận của Nhân dân mới 
giải quyết tốt được. 

Về các nhiệm vụ ưu tiên: quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng trên lĩnh vực, ngành và kế thừa những thành tựu quan trọng mà các thế hệ lãnh đạo tiền 
nhiệm của Bộ đã dày công xây dựng, phát triển Ngành. Tôi cùng tập thể lãnh đạo Bộ Nội vụ 
tập trung tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách với mục tiêu xây dựng nền hành 
chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, công khai, minh bạch, phục vụ Nhân dân. 

Đặc biệt, sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, 
xây dựng và hoàn thiện Chính phủ số, xã hội số. Cải cách hành chính là nhiệm vụ có tính đột 
phá để tạo được môi trường hết sức cởi mở, thông thoáng, bảo đảm yêu cầu của thời kỳ mới; 
đặc biệt, có thể tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển để đất nước bứt phá trên chặng đường tới. 

Chúng ta cũng sẽ quyết liệt tiếp tục sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, tổ 
chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, hệ thống chính trị từ trung ương đến địa 
phương theo tinh thần gọn đầu mối, rõ trách nhiệm, phân cấp, phân quyền cụ thể, tiết kiệm 
ngân sách nhà nước và hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Đồng thời, tôi cũng sẽ tập trung cao độ để thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế theo tinh 
thần, chủ trương các nghị quyết của Đảng và của Quốc hội. Gắn nhiệm vụ tinh giản biên chế 
với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Cùng 
với đó, hoàn thiện cơ chế lựa chọn, đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài đáp ứng được yêu 
cầu của nền công vụ trong thời kỳ mới. 

Cùng với tập thể lãnh đạo Bộ Nội vụ và các cơ quan hữu quan, tôi sẽ lắng nghe, giải 
quyết và tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc 
ngành Nội vụ và hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước ở các lĩnh 
vực, ngành, rõ người, rõ việc; đồng thời, tăng cường kiểm tra, thanh tra đảm bảo quản lý nhà 
nước thống nhất và nâng cao hiệu lực, hiệu quả… 

Phóng viên: Thưa Bộ trưởng, một trong những việc cần làm để nâng cao hiệu quả hoạt 
động của bộ máy, thu hút nhân tài là chính sách tiền lương, vậy Bộ trưởng suy nghĩ như thế 
nào về trách nhiệm của mình trong vấn đề này? 

Bộ trƣởng Phạm Thị Thanh Trà: Ban Chấp hành Trung ương đã có chủ trương, định 
hướng rất rõ ràng về vấn đề này tại Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính 
sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động. 

Tuy nhiên, 2 năm vừa qua, do tác động bất lợi của đại dịch COVID-19 đến tăng trưởng 
kinh tế và thu ngân sách, chúng ta chưa thể thực hiện tăng lương và trung ương đã quyết định 
lùi thời hạn điều chỉnh tăng lương sau năm 2022. 

Vì vậy, với trách nhiệm của mình trong nhiệm kỳ này, chúng tôi sẽ nỗ lực phối hợp cùng 
với các Bộ, ngành xây dựng và hoàn thiện chính sách tiền lương đồng thời với thúc đẩy cải 
cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy và chế độ công vụ, công chức. 

Nguồn: tuoitre.vn 
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BỎ SỔ HỘ KHẨU GIẤY TỪ NGÀY 01/7/2021: 

LỢI CHO DÂN, TIỆN CHO QUẢN LÝ 
 

Bộ Công an vừa ra văn bản giới thiệu một số nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Cư 
trú năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021. Theo đó, Hệ thống Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư được xây dựng, hoàn thiện vào tháng 7 tới đây sẽ giúp các cơ quan giải 
quyết nhiều loại thủ tục không cần sổ hộ khẩu giấy. Việc thực hiện phương thức quản lý mới 
này sẽ tạo nhiều thuận lợi đối với người dân và cơ quan Nhà nước. 

Sử dụng mã số định danh cá nhân 

Theo Bộ Công an, Luật Cư trú năm 2020 cơ bản kế thừa quy định của luật hiện hành, 
đồng thời sửa đổi, bãi bỏ, làm rõ hơn các quy định trước đây nhằm bảo đảm tốt hơn nữa 
quyền tự do cư trú của công dân. Cùng với đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý 
Nhà nước về an ninh, trật tự trong tình hình mới; đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ 
công dân liên quan đến công tác đăng ký, quản lý cư trú; đáp ứng yêu cầu ứng dụng khoa học, 
công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý cư trú mà trọng tâm là xây dựng, quản lý cư trú 
qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Khác với luật hiện hành, Luật Cư trú năm 2020 quy định thay thế việc đăng ký, quản lý 
thường trú từ phương thức thủ công bằng sổ giấy sang phương thức quản lý hiện đại bằng 
công nghệ thông tin. Lực lượng cảnh sát quản lý cư trú sẽ sử dụng mã số định danh cá nhân 
để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thông tin về nơi 
thường trú của mỗi công dân là trường thông tin dữ liệu số được cập nhật, điều chỉnh trên Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú. Do đó, việc đổi mới phương thức quản 
lý theo hướng này giúp công dân không cần mang theo các loại giấy tờ có chứa thông tin cá 
nhân đã thể hiện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cũng như không phải sao y chứng 
thực các loại giấy tờ này khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc tham gia giao dịch dân sự mà 
chỉ cần mang theo căn cước công dân hoặc cung cấp mã số định danh cá nhân cho cơ quan 
chức năng để thực hiện. 

Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 
(Bộ Công an) cho hay, Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã cơ bản hoàn thiện giai 
đoạn đầu của việc đầu tư hạ tầng, lắp đặt hệ thống trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ từ 
Trung ương tới địa phương; đồng thời, thu thập thông tin cư dân với trên 95% dân số. Dự án 
bước đầu thí điểm chia sẻ, kết nối từ Trung tâm của Bộ Công an với các địa phương như: TP. 
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hòa Bình, TP. Đà Nẵng, TP. Cần Thơ, Hưng Yên, Thừa Thiên 
Huế, Quảng Ninh, TP. Đà Nẵng và một số Bộ, ngành, để phục vụ làm thủ tục hành chính… Ở 
giai đoạn hai, dự án sẽ tiếp tục thu thập, hoàn thiện dữ liệu dân cư; kết nối với dự án căn cước 
công dân, chia sẻ toàn bộ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương. 

Cũng theo Thiếu tướng Tô Văn Huệ, bỏ quản lý bằng sổ hộ khẩu giấy là mục tiêu quan 
trọng nhất của dự án. Với tiến độ hiện nay, dự kiến đến ngày 01/7 có thể hoàn thiện hệ thống 
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Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giai đoạn hai và vận hành một cách đồng bộ. Thông qua dự 
án này, người dân không cần phải cầm quyển sổ hộ khẩu giấy đi giao dịch, vì tất cả thông tin 
cư trú được cập nhật trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Mỗi công dân có một mã 
số định danh, một tệp hồ sơ riêng, cảnh sát chỉ cần tra họ tên trên máy tính để xem xét, hoàn 
thiện hồ sơ. Thậm chí, người dân có thể ngồi tại nhà khai báo thủ tục cư trú trực tuyến… 

Nhiều thuận lợi 
Theo một lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (V03), Bộ Công an, 

việc quản lý cư trú theo phương thức mới bằng việc sử dụng mã số định danh cá nhân để truy 
cập, cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ có nhiều thuận lợi đối với 
công dân và cơ quan quản lý Nhà nước. Trước hết, đối với người dân, việc quản lý cư trú theo 
phương thức mới, công dân được giảm thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký cư trú, như 
được bỏ hoàn toàn 7 thủ tục: Cấp đổi; cấp lại sổ hộ khẩu; cấp giấy chuyển hộ khẩu; cấp đổi; 
cấp lại sổ tạm trú; điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú; gia hạn tạm trú. Công dân được 
giảm chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính liên quan (như chi phí sao y chứng thực), cấp, 
cấp đổi, cấp lại các giấy tờ có liên quan nếu bị mất, hỏng… 

Đối với cơ quan Nhà nước, thông qua dự án sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà 
nước về dân cư và giảm thiểu chi phí cho các cơ quan hành chính Nhà nước trong việc khai 
thác dữ liệu về dân cư, giảm nguồn lực, chi phí để thực hiện nhập các trường thông tin trùng 
lặp về công dân. Bên cạnh đó, giảm chi phí để lưu trữ khối lượng hồ sơ, giấy tờ tại cơ quan 
hành chính Nhà nước. Đồng thời, tăng cường công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành 
chính, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính công qua mạng; kết nối, chia sẻ thông tin về 
dân cư giữa các ngành, lĩnh vực được thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước. 

Về vấn đề bỏ sổ hộ khẩu giấy, luật sư Nguyễn Hữu Toại, Giám đốc Công ty Luật Hừng 
Đông cho biết, ngày 29/3 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2021/NĐ-CP hướng 
dẫn Luật Cư trú, trong đó có quy định trường hợp khi người dân tiến hành thay đổi thủ tục, cơ 
quan công an sẽ ghi các thay đổi đấy vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Hiện nay, Bộ Công an đang 
triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp, trong đó lưu trữ đầy đủ thông tin, dữ liệu, khi 
quét thông tin trên hệ thống, sẽ có đầy đủ thông tin về nhân thân, gia đình. Đây là bước tạo điều 
kiện cho chính quyền điện tử hoạt động, tuy nhiên đây là cả một lộ trình dài. Khi Nghị định số 
37/2021/NĐ-CP có hiệu lực (14/5/2021), người dân có thể truy cập vào cổng thông tin dữ liệu 
quốc gia về dân cư, lấy thông tin của cá nhân mình nộp cho các cơ quan nếu có yêu cầu. 

Nguồn: kinhtedothi.vn 
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BỘ TƢ PHÁP: KẾT NỐI 

CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH VÀ DỮ LIỆU DÂN CƢ 
 

Bộ Tư pháp cho biết, đến nay, phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của 
Bộ Tư pháp đã áp dụng tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử cũng đã dần được đồng bộ tại 63/63 địa phương cung cấp dữ 
liệu xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Từ 
ngày 01/01 đến 31/3/2021, đã có hơn 1.000.000 hồ sơ đăng ký khai sinh mới và khai sinh lại; 
gần 150.000 hồ sơ đăng ký kết hôn; hơn 140.000 hồ sơ đăng ký khai tử với thủ tục giải quyết 
nhanh gọn. 

Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch và Chứng thực (Bộ Tư pháp) Nguyễn Thanh Hải 
cho biết, vì dữ liệu hộ tịch là dữ liệu sống, “nuôi” cho dữ liệu quốc gia về dân cư, do đó, Bộ 
Tư pháp đã có chỉnh sửa phần kết nối dữ liệu giữa hai bộ Tư pháp và Công an để đáp ứng 
được mục tiêu kết nối giữa dữ liệu hộ tịch và cơ sở dữ liệu dân cư, phục vụ người dân trong 
quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn nhiều công đoạn, 
vấn đề kỹ thuật sẽ tiếp tục phải triển khai. 

Nguồn: hanoimoi.com.vn 

 

NGÀNH TÀI CHÍNH: 

LẤY NGƢỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀM ĐỘNG LỰC 

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
 

Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm động lực cải cách, thời gian qua, Bộ Tài 
chính đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 
chính, đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; đồng thời, thiết 
lập hệ thống hạ tầng kỹ thuật thông tin, ứng dụng hiện đại phục vụ người dân, doanh nghiệp... 

Bộ Tài chính đã thực hiện kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm 
quyền quản lý của Bộ nhằm mục tiêu cải cách thủ tục hành chính một cách toàn diện và hiệu 
quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; từ đó góp phần cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia. 

Tính đến ngày 25/02/2021, tổng số thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý 
của Bộ Tài chính là 968 thủ tục hành chính. Trong đó, Bộ đã thực hiện cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 1 là 100 thủ tục, mức độ 2 là 287 thủ tục, mức độ 3 là 70 thủ tục và mức độ 
4 là 511 thủ tục. Tổng số thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 là 
581 thủ tục, đạt trên 60 % tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính. 
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Để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Bộ Tài chính cũng đã tích cực triển khai cơ 
chế một cửa. Lũy kế từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 25/02/2021, Bộ phận Một cửa tại cơ 
quan Bộ Tài chính đã tiếp nhận 188 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc 05 lĩnh vực (bảo hiểm, kế 
toán - kiểm toán, tin học, giá và tài chính ngân hàng) và đã trả kết quả cho cá nhân, tổ chức 
101 hồ sơ đảm bảo 100% đúng hạn; số hồ sơ đang giải quyết trong hạn là 87 hồ sơ, không có 
hồ sơ quá hạn. 

Thực hiện kết nối thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công quốc gia, hiện nay, Bộ Tài 
chính đã tích hợp 294 thủ tục hành chính, đạt 30,65% (tính đến ngày 25/2/2021) dưới hình 
thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia, hoàn thành nhiệm 
vụ tích hợp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng 
yêu cầu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 
07/3/2019 của Chính phủ. 

Việc đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính, triển khai một cách hiệu quả các dịch vụ 
công trực tuyến, hệ thống thuế điện tử, kho bạc điện tử, hải quan điện tử… của ngành Tài 
chính thời gian qua không chỉ hỗ trợ công tác quản lý tài chính của Ngành mà còn mang lại 
lợi ích cho toàn xã hội. 

Theo đánh giá khách quan từ phía các Bộ, ngành, cũng như từ phía các tổ chức kinh tế, 
hiệp hội, Bộ Tài chính là một trong những cơ quan đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông 
tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp trên toàn quốc và 
tích cực kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Mới đây nhất, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã 
công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2020 (APCI 2020). 
Theo đó, đối với nhóm thủ tục hành chính liên quan đến giao dịch hàng hóa qua biên giới, Báo 
cáo ghi nhận những nỗ lực của cơ quan hải quan trong thực hiện cải cách, hiện đại hóa, cải cách 
thủ tục hành chính để giảm thời gian, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt là 
các kết quả từ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, thực hiện thủ tục hải quan. 

Đáng chú ý, nhóm thủ tục hành chính thuế năm 2020 vẫn tiếp tục là nhóm thủ tục hành 
chính dẫn đầu với điểm số tăng 5,5 điểm và mức phí tuân thủ thấp. Qua khảo sát APCI 2020 
ghi nhận sự thay đổi tích cực về quá trình làm việc với đoàn kiểm tra của cơ quan thuế xuống 
làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp trong thủ tục hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối 
với doanh nghiệp. 

Trong thời gian tới, ngành Tài chính sẽ rà soát và đề xuất các phương án cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong tất cả các 
lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính. 

Trong đó, tập trung vào nghiên cứu giảm thời gian, giảm hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực 
hiện thủ tục hành chính liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục 
ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý. 

Nguồn: tapchitaichinh.vn 
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GẦN 3,7 TRIỆU HỒ SƠ DOANH NGHIỆP 

THỰC HIỆN QUA CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA 
 

Tổng cục Hải quan cho biết, đến nay, có 13 Bộ, ngành tham gia Cơ chế một cửa quốc gia 
với số lượng kết nối là 218 thủ tục hành chính với gần 3,7 triệu hồ sơ của gần 45.400 doanh 
nghiệp tham gia. 

Cụ thể, trong Quý I/2021, cơ quan chức năng đã tiếp nhận, giải quyết 125.908 hồ sơ của 
1.720 doanh nghiệp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW). Với kết quả trong Quý 
I/2021 nêu trên, đến nay có gần 3,7 triệu hồ sơ của gần 45.400 doanh nghiệp tham gia Cơ chế 
một cửa quốc gia. 

Để nâng cao hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia, trong Quý II/2021, Tổng cục Hải quan sẽ 
đẩy mạnh công tác tham mưu, đôn đốc, điều phối các Bộ, ngành thực hiện Kế hoạch tổng thể 
triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại. 

Trong đó, cơ quan hải quan tiếp tục xây dựng Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ 
thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai NSW, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng 
xử lý tập trung; khẩn trương xây dựng Nghị định về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các 
cơ quan chính phủ với các bên liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực 
xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính. 

Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn 

 

CẢI THIỆN MÔI TRƢỜNG ĐẦU TƢ: 

XÓA RÀO CẢN, TẠO BÌNH ĐẲNG 
 

10,13 tỷ USD là tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 
2021. Theo nhìn nhận của nhiều doanh nghiệp ngoại, Việt Nam vẫn là quốc gia có môi trường 
đầu tư an toàn, hấp dẫn nhất khu vực châu Á trong những năm tới. Trong khi đó, nhiều doanh 
nghiệp nội lại than phiền “dưới thảm đỏ vẫn còn rất nhiều đinh”.  

Tín hiệu tích cực từ khối FDI 

Thông tin từ Tổng cục Thống kê cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư 
nước ngoài vào Việt Nam (bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị 
góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) đạt gần 10,13 tỷ USD, tăng 18,5% so với 
cùng kỳ năm trước.  

Giám đốc Đối ngoại của Tập đoàn Intel Hồ Thị Thu Uyên cho biết, công ty vừa được Ủy 
ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh cấp phép mở rộng đầu tư nhà máy tại Khu Công nghệ cao TP. 
Hồ Chí Minh. Theo đó, công ty này đã điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư thêm 475 triệu USD 
cho hạng mục nhà máy lắp ráp và kiểm định. Mức vốn đầu tư bổ sung trên cho phép tập đoàn 
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này tăng cường sản xuất sản phẩm 5G của Intel, bộ vi xử lý Intel Core với công nghệ Intel 
Hybrid và bộ vi xử lý Intel Core thế hệ thứ 10. 

Cũng theo bà Uyên, nguồn vốn đầu tư bổ sung trên sẽ giúp công ty tiếp tục giải quyết 
hiệu quả những giới hạn trong đổi mới sáng tạo công nghệ và năng lực của đội ngũ nhân lực 
tại Việt Nam, góp phần rút ngắn thời gian thực hiện mục tiêu của tập đoàn. Tính đến nay, 
tổng vốn đầu tư của tập đoàn này tại Việt Nam đã hơn 1,5 tỷ USD.  

Cùng thời điểm, hàng loạt tập đoàn đình đám cũng đổ mạnh vốn vào Việt Nam, trong đó 
có TP. Hồ Chí Minh. Đáng chú ý như Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC EC Complex 
đã tăng thêm vốn đầu tư 330 triệu USD cho dự án sản xuất, sửa chữa, lắp ráp, gia công thiết 
bị và kinh doanh, xuất nhập khẩu, phân phối các sản phẩm điện tử gia dụng; Công ty TNHH 
Nipro Việt Nam đầu tư thêm 6.473 tỷ đồng vào dây chuyền sản xuất thiết bị y khoa; Tập đoàn 
CJ đầu tư thêm dự án sản xuất bánh ngọt, kem cà phê với mức vốn 486 tỷ đồng…  

Đánh giá môi trường đầu tư tại Việt Nam, ông Hirai Shinji, Trưởng đại diện Tổ chức Xúc 
tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại TP. Hồ Chí Minh, khẳng định, môi trường đầu tư tại 
Việt Nam trong 5 năm trở lại đây có nhiều cải thiện rõ nét. Những chỉ số như cải cách thủ tục 
hành chính, nguồn nhân lực lao động, tỷ lệ cung ứng nội địa… đều liên tục tăng điểm. 

Đặc biệt, tại khu vực phía Nam, TP. Hồ Chí Minh được các nhà đầu tư nước ngoài ví như 
viên kim cương có 8 cạnh. Bởi nếu chọn trụ sở Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh làm tâm 
thì chỉ mất 2 - 4 giờ để đến các tỉnh lân cận như Long An, Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp, 
Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Tiền Giang… bằng ô tô. Không chỉ vậy, từ TP. Hồ Chí 
Minh cũng chỉ mất khoảng hơn 1 - 5 giờ bay đến các quốc gia trong khu vực châu Á. 

Chính vì vậy, thời gian gần đây rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã thay đổi kế hoạch 
đầu tư và chính sách “Việt Nam+1” được áp dụng phổ biến nhất. Theo đó, doanh nghiệp đầu 
tư trụ sở chính hoặc đặt văn phòng giao dịch, thương mại tại Việt Nam, rồi mở rộng đầu tư 
nhà máy sản xuất ra các vùng phụ cận khác.  

Doanh nghiệp nội còn tâm tƣ 

Trái chiều với sự hồ hởi của doanh nghiệp ngoại, nhiều doanh nghiệp nội cho rằng đang 
chịu thiệt thòi bởi chính sách “tham đó bỏ đây”. Trong bối cảnh doanh nghiệp ngoại được tạo 
nhiều điều kiện để đầu tư phát triển tại Việt Nam thì doanh nghiệp nội phải chật vật đấu tranh 
để tháo gỡ rào cản đầu tư kinh doanh. 

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Khu chế xuất - Khu công nghiệp Nguyễn Văn Bé cho biết, 
với một doanh nghiệp ngoại đầu đàn, chỉ cần vài tháng là có thể hoàn tất thủ tục đầu tư, xây 
dựng tại Việt Nam. Với doanh nghiệp trong nước, cũng công việc ấy nhưng thường phải mất 
vài năm. Đơn cử, tại Khu công nghiệp Hiệp Phước, do chưa xác định được đơn giá đất cho 
thuê nên đến nay nhiều doanh nghiệp vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
ảnh hưởng tiêu cực đến việc huy động vốn của doanh nghiệp. 

Về phía chủ đầu tư Khu công nghiệp Hiệp Phước cũng gặp khó khăn khi hơn 200ha đất 
của Khu công nghiệp đã hoàn thiện hạ tầng và sẵn sàng thu hút nhà đầu tư nhưng đến nay vẫn 
chưa thể triển khai. Trường hợp Công ty Cơ khí Duy Khanh là một điển hình. Để có thể hoàn 
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tất giấy phép đầu tư và khởi công xây dựng Nhà máy cơ khí chính xác Duy Khanh tại Khu 
Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, công ty phải mất 4 năm.  

Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện cơ chế một cửa nhưng thực tế 
chưa hiệu quả. Các nhà đầu tư vẫn phải đi qua nhiều phòng ban, sở ngành để xin được giấy 
phép đầu tư. 

Theo Chủ tịch Hiệp hội Cơ khí điện TP. Hồ Chí Minh Đỗ Phước Tống cho biết, hiện còn 
rất nhiều nhà máy sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ nằm xen cài trong khu dân cư. Bản 
thân doanh nghiệp rất muốn di chuyển nhà máy sản xuất vào các khu chế xuất - khu công 
nghiệp, khu công nghệ cao nhưng quá khó để chen chân. Chưa hết, nhằm tăng cơ hội kết nối 
giữa các doanh nghiệp hoạt động cùng ngành, nhiều doanh nghiệp cho rằng nên xây dựng các 
Khu công nghiệp chuyên ngành, nhưng vấn đề này cũng rất ít được các địa phương quan tâm 
và triển khai.  

Không chỉ gặp phải rào cản trong hoạt động đầu tư, hoạt động xuất nhập khẩu, kinh 
doanh, thương mại… cũng có rất nhiều quy định bất cập gây khó cho doanh nghiệp. Nhiều 
nhất là những quy định về kiểm tra chuyên ngành - vẫn tiếp tục là nút thắt làm nghẽn sự bứt 
phá của doanh nghiệp. 

Đơn cử, cùng một giấy phép xây dựng nhưng với ngành công nghiệp chế tạo phải đồng 
thời được ngành công thương và ngành xây dựng cấp phép. Hoặc, cùng sản xuất sản phẩm 
lương thực, thực phẩm, nhưng doanh nghiệp bị buộc phải tách thành 2 dây chuyền sản xuất 
(một cho xuất khẩu và một cho thị trường trong nước). Nguyên nhân, Bộ Y tế yêu cầu sản 
phẩm chế biến cho thị trường trong nước phải thêm vi chất dinh dưỡng. Trong khi đó, với sản 
phẩm xuất khẩu thì nhiều nước trên thế giới không cho phép bổ sung vi chất dinh dưỡng này. 

Hay như, Chính phủ đã chỉ đạo thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp không quá 2 lần/năm và 
phải hợp nhất các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh  tra, kiểm tra. Thế nhưng, trên thực 
tế, doanh nghiệp trong nước vẫn phải tiếp cả hàng chục đoàn thanh tra, kiểm tra với nội dung 
tương tự.  

Khảo sát của Viện Nghiên cứu kinh tế Trung ương cũng chỉ rõ, hiện vẫn còn nhiều quy 
định kiểm tra chuyên ngành chưa được các bộ ngành tháo gỡ. Thậm chí có Bộ, ngành báo cáo 
Chính phủ đã tháo gỡ 50% quy định kiểm tra chuyên ngành không phù hợp, nhưng thực chất 
chỉ là “đánh tráo” từ kiểm tra trước sang kiểm tra sau tại kho của doanh nghiệp. Công tác 
thanh tra, kiểm tra của nhiều bộ ngành, địa phương vẫn đang gây khó cho doanh nghiệp. 
Đáng quan ngại hơn, một số bộ ngành còn “nhét” các quy định “thắt chặt” hơn so với luật vào 
các thông tư, hướng dẫn của ngành. Nếu tình trạng này không được xử lý triệt để, doanh 
nghiệp nội rất khó để bứt phá. 

Nguồn: sggp.org.vn 
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TIN ĐỊA PHƢƠNG 

 

HÀ NỘI: SẼ TIẾN HÀNH KIỂM TRA 

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021 
 

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về kiểm tra 
công tác cải cách hành chính năm 2021. 

Theo Kế hoạch, từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 
giao các sở, ngành liên quan kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021. Nội dung kiểm 
tra: Việc triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, kết luận, 
chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; việc tổ chức 
triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, tập trung vào những 
nhiệm vụ đã được xác định trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của cơ quan, đơn vị 
(tính đến thời điểm kiểm tra). 

Đoàn kiểm tra trực tiếp làm việc tại cơ quan, đơn vị. Đại diện đơn vị báo cáo và trao đổi 
những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra. Trong trường hợp cần thiết, đoàn kiểm tra sẽ 
làm việc với một số tổ chức, cá nhân liên quan tại cơ quan, đơn vị để kiểm tra, xác minh. 
Ngoài ra, đoàn kiểm tra kiểm tra đột xuất, không báo trước tại trụ sở cơ quan, đơn vị, địa 
phương; các địa điểm giải quyết thủ tục hành chính, địa điểm tiếp công dân; các phòng, ban, 
bộ phận, đơn vị trực thuộc hoặc phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã kiểm tra tại 
địa điểm khác có liên quan đối với các nội dung kiểm tra tại kế hoạch này. 

Thông qua kiểm tra nhằm rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo 
chương trình kế hoạch, kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố. Đôn đốc, hướng dẫn, chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố về 
tiến độ, hiệu quả, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực cải cách hành chính. 
Đánh giá những nội dung đã làm được, phát hiện kịp thời những sáng kiến kinh nghiệm, mô 
hình hiệu quả để có phương án nhân rộng mô hình trong toàn thành phố. 

Bên cạnh đó, đánh giá những nội dung chưa làm được, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp 
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực 
hiện chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác cải cách hành chính, qua đó, xác định 
những vấn đề cần tập trung chỉ đạo hoặc bổ sung, điều chỉnh trong thời gian tiếp theo. 

Kết quả kiểm tra cải cách hành chính là căn cứ quan trọng xác định chỉ số cải cách hành 
chính các sở, cơ quan tương đương sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã. 

Nguồn: hanoimoi.com.vn 
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: 
TĂNG TỐC MẠNH MẼ THỰC HIỆN CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ 

 

Chiều ngày 07/4, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện 
Nghị định số 33/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 
131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại TP. Hồ Chí Minh.  

Bƣớc chuyển biến mới về chế độ công vụ 

Đại diện Ban soạn thảo dự thảo Nghị định số 33/NĐ-CP, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh 
Tuấn cho biết, yêu cầu của tổ chức chính quyền đô thị tại TP. Hồ Chí Minh là phải đảm bảo 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý của chính quyền địa phương phù hợp với 
tính chất đặc điểm của đô thị. Đồng chí Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, một trong những nội 
dung chính và mới liên quan đến mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hồ Chí Minh là thống 
nhất về chế độ công vụ, công chức giữa Ủy ban nhân dân quận, phường với TP. Hồ Chí 
Minh. Cụ thể, công chức của Ủy ban nhân dân phường thuộc biên chế công chức của Ủy ba 
nhân dân quận, thành phố thuộc TP. Hồ Chí Minh (TP. Thủ Đức), do quận, TP. Thủ Đức 
quản lý, sử dụng. 

Các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận theo mô hình này không 
còn là cán bộ do Hội đồng nhân dân bầu mà được chuyển sang công chức. Việc bổ nhiệm, bổ 
nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, tạm đình chỉ 
công tác… do Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh quyết định. Ở cấp phường, chức 
danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường sẽ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 
bổ nhiệm. Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá, đây là bước chuyển biến mới về chế độ công vụ. 

Để giảm tải và giải quyết nhanh công việc của dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 
được ủy quyền cho công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện ký chứng thực bản sao các giấy tờ, 
chứng thực chữ ký trong các giấy tờ… Nghị định số 33/NĐ-CP cũng có quy định về bảo đảm 
dân chủ và công khai minh bạch trong mọi hoạt động của Ủy ban nhân dân quận, phường. 
Theo đó, các kết luận, quyết định của Ủy ban nhân dân quận, phường đều được đưa tin trên 
Cổng thông tin điện tử của quận, phường. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, phường định kỳ 
phải tổ chức hội nghị đối thoại với Nhân dân, cộng đồng dân cư, tổ dân phố và gửi kết quả 
đối thoại đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp trên. Việc này thể hiện tính công khai 
minh bạch và trách nhiệm của người đứng đầu. 

Đối với TP. Thủ Đức - Thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương đầu tiên của cả 
nước, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phân tích điểm mới so với các quận, huyện là 
trong các cơ quan chuyên môn giúp việc cho TP. Thủ Đức, có thêm Phòng Khoa học - Công 
nghệ. Đồng chí nhận định, sứ mệnh của TP. Thủ Đức là trung tâm nghiên cứu khoa học, đào 
tạo nhân lực chất lượng cao, động lực phát triển không chỉ của TP. Hồ Chí Minh mà còn cả 
Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nên việc có thêm phòng này là rất cần thiết. Tại TP. Thủ 
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Đức, số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn là 3, nhiều hơn so với quy định chung 1 
người và điều này phù hợp đặc điểm, mục tiêu, chức năng, sứ mệnh của TP. Thủ Đức. 

Xây dựng các cơ chế, chính sách tạo động lực cho cán bộ 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành 
Phong nêu rõ, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 
131/2020/QH14, nên các cơ quan, đơn vị phải đặc biệt chú trọng đến khâu thực hiện các nhiệm 
vụ; phân công rõ người, rõ việc và thời gian hoàn thành. Đồng chí lưu ý, trong nhiệm kỳ 2021 - 
2026, TP. Hồ Chí Minh sẽ không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường tại 16 quận và 249 
phường. Do đó, trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, phường sẽ nặng nề hơn. Đồng 
chí Nguyễn Thành Phong mong muốn cán bộ, công chức không xem đó là khó khăn, mà cần 
phải nỗ lực, tăng tốc mạnh mẽ hơn, làm tốt hơn các cơ chế, chính sách đã đề ra. 

Đồng chí Nguyễn Thành Phong lưu ý, điểm then chốt trong Nghị quyết số 131/2020/QH14, 
Nghị định số 33/NĐ-CP là tạo ra nhiều động lực và cơ hội phát triển TP. Hồ Chí Minh. Đó là: 
quyền đại diện, quyền dân chủ và quyền được tiếp nhận thông tin của người dân vẫn được đảm 
bảo và duy trì ở mức độ cao như trước đây. Bộ máy, cơ cấu tổ chức của các quận, phường được 
tinh gọn; cơ quan hành chính ở quận, phường tích cực, chủ động điều hành, quyết định nhanh 
chóng những vấn đề cấp bách của địa phương. Cùng với đó là góp phần cải cách hành chính. 
Chính vì thế, khi tổ chức thực hiện chủ đề năm 2021 của TP. Hồ Chí Minh - Năm thực hiện 
chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư, đồng chí Nguyễn Thành Phong yêu cầu các 
sở, ban, ngành, quận, phường, TP. Thủ Đức cần đề ra những mục tiêu cải thiện môi trường đầu 
tư cao hơn so với mục tiêu chung của TP. Hồ Chí Minh. 

Đề cập đến TP. Thủ Đức, đồng chí Nguyễn Thành Phong yêu cầu phải khẩn trương thành 
lập Phòng Khoa học - Công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển khoa học - công nghệ, tạo 
nền tảng công nghệ phục vụ phát triển TP. Thủ Đức. 

Đặc biệt nhấn mạnh, cán bộ là nguồn gốc thành công của mọi công việc, đồng chí Nguyễn 
Thành Phong yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải nhận thức được điều này để tự 
đổi mới, tự hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Đồng chí cho hay, TP. Hồ Chí 
Minh sẽ xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực nhiều hơn nữa cho cán bộ, công 
chức, viên chức thi đua sáng tạo, phát huy sở trường, phục vụ lâu dài trong các cơ quan nhà 
nước. Điều này giúp TP. Hồ Chí Minh luôn là nơi hội tụ của những con người giỏi nhất, tâm 
huyết nhất, luôn năng động, sáng tạo, biết vượt qua khó khăn, thách thức để phục vụ cho sự 
phát triển của TP. Hồ Chí Minh và phụng sự nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí 
Minh khẳng định, TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc của cơ quan 
hành chính nhà nước theo tinh thần phục vụ. 

Nguồn: sggp.org.vn 
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QUẢNG NINH: THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU 

ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
 

Xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng, thu hút nguồn lực đầu tư, thúc 
đẩy kinh tế - xã hội địa phương, Thị xã Đông Triều đã có nhiều giải pháp sáng tạo nhằm rút 
ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. 

Lĩnh vực tài nguyên và môi trường có số lượng lớn hồ sơ, tác động lớn đến quyền lợi của 
người dân, dễ nảy sinh vấn đề phức tạp. Hồ sơ ở lĩnh vực tài nguyên và môi trường chiếm tới 
82% số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công Thị xã Đông Triều. Do đó, địa 
phương đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực này đảm bảo minh bạch, 
nhanh chóng, kịp thời. Các cán bộ, công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực này được bố trí 
làm việc tại Trung tâm Hành chính công thị xã luôn chủ động bám, nắm tiến độ của hồ sơ, kịp 
thời tham mưu cấp trên để giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh. Đồng thời, chủ 
động rà soát, tham mưu, rút ngắn 32% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Nhờ đó, 
49% hồ sơ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường được trả trước hạn, 51% hồ sơ được trả 
đúng hạn, không có hồ sơ trả quá hạn. 

Hiện, Thị xã Đông Triều đưa 384 thủ tục hành chính vào giải quyết tại Trung tâm Hành 
chính công thị xã, trong đó 282 thủ tục của các phòng, ban chuyên môn thuộc thị xã, 102 thủ 
tục thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị ngành dọc. Trong đó, 282/282 TTHC thuộc 
thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thị xã được thẩm định, phê duyệt tại Trung tâm; 267/282 
thủ tục tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

Các phường, xã đã đưa 115 thủ tục hành chính vào giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả hiện đại, trong đó có 102/115 thủ tục thực hiện dịch vụ công mức độ 3, tạo thuận lợi 
cho người dân, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu thời gian đi lại. 

Sau khi triển khai con dấu thứ hai, quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm 
Hành chính công Thị xã Đông Triều từ “4 tại chỗ” được nâng lên thành “5 tại chỗ”. Giải pháp 
này đã  bảo đảm khép kín toàn bộ quy trình từ khi tiếp nhận hồ sơ đến khi trả kết quả ngay tại 
Trung tâm, nâng cao tính minh bạch, phòng ngừa nhũng nhiễu, gây phiền hà, tiêu cực trong 
giải quyết thủ tục hành chính. Nhờ đó, 100% số hồ sơ được tiếp nhận tại Trung tâm Hành 
chính công thị xã được trả trước và đúng hạn. 

Chị Trần Thị Mỹ (khu Hòa Bình, phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều), cho biết: Tôi 
thường xuyên tới Trung tâm Hành chính công thị xã để giải quyết thủ tục hành chính. Tôi thấy 
giải quyết thủ tục tại đây rất nhanh chóng, tiện lợi, hiệu quả, như thủ tục xóa đăng ký thế chấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thay vì phải tới 3 - 4 nơi như trước đây thì nay tôi chỉ cần 
nộp hồ sơ, ngồi chờ và nhận kết quả ngay tại Trung tâm Hành chính công thị xã. Thời gian 
giải quyết chỉ khoảng 1 tiếng. 

Với mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, Thị xã Đông Triều hiện là địa 
phương đi đầu trong việc thực hiện các giải pháp đánh giá mức độ hài lòng của Nhân dân. 
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Ngoài việc phát phiếu khảo sát, thị xã còn sử dụng phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, 
viên chức bằng hệ thống Ipad tại Trung tâm Hành chính công thị xã. Đặc biệt, từ tháng 
1/2021, thị xã lắp đặt hệ thống camera thu hình ảnh, âm thanh tại 22 quầy giải quyết kết quả 
tại Trung tâm và 84 quầy tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả tại các phường, xã. Qua đó, giám 
sát việc chấp hành kỷ cương hành chính, đảm bảo khách quan việc tiếp nhận, giải quyết và trả 
hồ sơ, nâng cao hơn chất lượng phục vụ công dân. 

Giám đốc Trung tâm Hành chính công Thị xã Đông Triều Bùi Triều Dương, cho biết: 
Trung tâm tiếp tục tham mưu thị xã mở các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên 
chức, phát động phong trào thi đua về cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục tuyên truyền, vận 
động nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đặc biệt, Trung tâm hoàn thiện 
hồ sơ trình các cấp phê duyệt đề án triển khai Bộ phận cung ứng dịch vụ hỗ trợ giải quyết thủ 
tục hành chính tại Trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong việc giải 
quyết thủ tục, giảm thiểu các chi phí, minh bạch hóa dịch vụ. 

Nguồn: baoquanninh.com.vn 

 

BẮC GIANG: ĐẶT MỤC TIÊU LỌT TOP 

15 ĐỊA PHƢƠNG ĐỨNG ĐẦU CHUYỂN ĐỔI SỐ 
 

Lọt top 15 địa phương đứng đầu chuyển đổi số là mục tiêu được lãnh đạo Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bắc Giang đưa ra tại hội thảo “Chuyển đổi số - Cơ hội, thách thức” do Tập đoàn FPT 
cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức mới đây. 

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Mai Sơn, trong lộ trình đến năm 
2025, tầm nhìn 2030, tỉnh Bắc Giang phấn đấu nằm trong top 15 tỉnh. thành phố có chỉ số 
chuyển đổi số đứng đầu cả nước. Tỉnh Bắc Giang sẽ tập trung chuyển đổi số trong tám lĩnh 
vực ưu tiên theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.  

Lãnh đạo địa phương khẳng định chuyển đổi số sẽ đem lại nhiều cơ hội phát triển vượt 
trội nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức, trong đó, khó khăn lớn nhất trong quá trình 
này đó là thay đổi thói quen, nhận thức và ý chí dám làm của người lãnh đạo.  

Theo Chủ tịch Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) Dương Dũng Triều, chuyển đổi 
số là sự thay đổi toàn diện của tổ chức và vì thế, nó bắt đầu từ sự quyết tâm của người lãnh 
đạo và là việc của tất cả mọi người. Với quy mô một địa phương thì chuyển đổi số gắn liền 
với định hướng chiến lược của tỉnh và cần lấy người dân làm trung tâm, tạo niềm tin cho 
người dân và doanh nghiệp tiếp tục phát triển. 

Thay vì chỉ nhấn mạnh vào yếu tố công nghệ, FPT khẳng định chuyển đổi số là sự liên kết 
và phối hợp chặt chẽ của con người, kinh doanh/nghiệp vụ và công nghệ. FPT đưa ra mô hình 
3H - 3C - 3S toàn diện, mạch lạc thể hiện sự đúc kết và kinh nghiệm chuyển đổi số của FPT 
nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận thông tin khái quát, đầy đủ và dễ hiểu.  
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Ông Triều cũng đưa ra đề xuất của FPT về khung chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc 
Giang gồm các hướng tiếp cận toàn diện, từ xây dựng chiến lược chuyển đổi số, cho đến phát 
triển hạ tầng số, triển khai nền tảng số, chính phủ số, thành phố thông minh, y tế thông minh, 
điều hành an ninh mạng, phát triển nguồn nhân lực số, tư vấn và triển khai chuyển đổi số cho 
các doanh nghiệp trên đia bàn tỉnh. 

Nguồn: nhandan.com.vn 

 

THÀNH PHỐ THANH HÓA: 

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CẢI THIỆN MÔI TRƢỜNG 

ĐẦU TƢ KINH DOANH; ĐIỂM SÁNG TRONG CUNG CẤP 
VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

 

* Cải cách hành chính, cải thiện môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh 

Thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính, những năm qua  TP. Thanh Hóa đã triển 
khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp 
phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển. 

Để gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính đối với môi trường đầu tư kinh doanh và 
đời sống của người dân, bảo đảm tính minh bạch, công khai, hiệu quả khi giải quyết công 
việc hành chính, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 
2020 đã chọn cải cách hành chính là 1 trong 2 khâu đột phá để triển khai. Thực hiện khâu đột 
phá này, Ủy ban nhân dân TP. Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hội nghị bàn giải pháp đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính và ban hành 130 văn bản chỉ đạo, điều hành công tác cải cách 
hành chính; tổ chức hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, hành vi 
hành chính... để nắm bắt những vấn đề còn tồn tại, hạn chế để chấn chỉnh, khắc phục. Trong 
chương trình công tác năm, TP. Thanh Hóa ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể 
cho chủ tịch, các phó chủ tịch, ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố để phân rõ trách nhiệm chỉ 
đạo, điều hành, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ. 

Hướng đến xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
TP. Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân các phường, xã đẩy 
mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; tập trung giải quyết thủ tục hành 
chính theo phương thức “4 tại chỗ” (tiếp nhận tại chỗ, thẩm định tại chỗ, phê duyệt tại chỗ và 
trả kết quả tại chỗ); nghiêm cấm việc tiếp nhận hồ sơ tại phòng làm việc, chấn chỉnh tình 
trạng tiếp nhận hồ sơ không có phiếu hẹn và việc giải quyết hồ sơ quá hạn... Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố giao văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố quản 
lý chặt chẽ, theo dõi đầy đủ, trung thực, chính xác tình trạng giải quyết hồ sơ và tình hình 
thực hiện nhiệm vụ của tất cả các đơn vị trực thuộc để đôn đốc, nhắc nhở, giảm tình trạng giải 
quyết hồ sơ quá hạn. Cùng với đó, hàng năm thành phố đã tổ chức các đoàn kiểm tra, giám 
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sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các phòng, ban và Ủy ban nhân dân các 
phường, xã. Qua kiểm tra, lãnh đạo thành phố yêu cầu trưởng các phòng chuyên môn, chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong 
cải cách hành chính. 

Thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính, hàng năm các phòng, ban, các phường, xã 
đã tiến hành rà soát tất cả các thủ tục hành chính đang thực hiện. Trên cơ sở rà soát, thành phố 
đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi 63 thủ tục hành chính, bổ sung 61 thủ tục hành 
chính, hủy bỏ 70 thủ tục hành chính không còn phù hợp với thực tiễn và công bố mới 1 thủ 
tục hành chính. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn trung bình là 35% so 
với quy định. Điều này đã tạo một bước chuyển đáng kể trong cải cách thủ tục hành chính của 
thành phố. Sau rà soát, 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ở cả 2 cấp 
thành phố và phường, xã cũng như quy trình, thời gian giải quyết hồ sơ phí và lệ phí, nơi tiếp 
nhận và trả kết quả được niêm yết công khai. Để hiện đại hóa nền hành chính, Ủy ban nhân 
dân thành phố đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn 
thông với Viễn thông Thanh Hóa để hoàn chỉnh hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm hiện 
đại, chất lượng cao, đồng thời bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, kỹ năng ứng 
dụng công nghệ thông tin và viễn thông ở mức cao nhất, hướng tới xây dựng có hiệu quả mô 
hình thành phố thông minh. 

Với nhiều đột phá trong cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố 
ngày càng được cải thiện mạnh mẽ, công tác vận động, xúc tiến đầu tư được tăng cường và 
đạt kết quả tích cực. 5 năm qua, thành phố có 202 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, 
trong đó có 3 dự án từ nguồn vốn FDI. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 143.010 tỷ đồng, tăng 
2,2% so với mục tiêu đề ra; trong đó, năm 2020 ước đạt 34.000 tỷ đồng, gấp 2 lần năm 2015. 
Cũng trong 5 năm qua, thành phố đã thành lập mới 4.675 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh 
nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố lên 7.185 doanh nghiệp. Đây không phải là sự 
ngẫu nhiên mà là các doanh nghiệp đã thấy rõ sự đồng hành, quan tâm của lãnh đạo thành phố 
trong chỉ đạo đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Sự hỗ trợ và 
ủng hộ nhiệt tình từ phía thành phố chính là động lực để các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào 
TP. Thanh Hóa. 

“Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ 
tục hành chính” tiếp tục được xác định là khâu đột phá của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 
XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với sự chủ động, quyết tâm cao, TP. Thanh Hóa phấn đấu tạo 
nhiều dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ mới, đưa công tác cải cách hành chính trở thành “đòn 
bẩy” để hiện thực hóa những mục tiêu đại hội đề ra. 

* Điểm sáng trong cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

Để thúc đẩy việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, TP. 
Thanh Hóa đã xác định rõ nội dung trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể để tập trung chỉ đạo, tổ chức 
thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Qua đánh giá, TP. Thanh Hóa là một trong 
những đơn vị dẫn đầu của tỉnh trong cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 
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Hiện nay, tại bộ phận “một cửa” thành phố đang cung cấp 41 thủ tục hành chính thực hiện 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 70 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 4; tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân các xã, phường đang cung cấp 9 thủ tục 
hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 32 thủ tục hành chính thực hiện 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tất cả các thủ tục hành chính đã được tích hợp với Cổng 
thông tin điện tử của tỉnh để công bố, công khai, phục vụ nhu cầu khai thác, giao dịch trực 
tuyến và tra cứu thông tin của người dân, doanh nghiệp. Để nâng cao chất lượng cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 1-4-
2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân TP. Thanh Hóa đã chỉ đạo các 
phòng liên quan bám nắm tình hình tiếp nhận và xử lý hồ sơ hành chính thông qua phần mềm 
dịch vụ hành chính công, phần mềm phản ánh, kiến nghị để tổng hợp thông tin hằng ngày, 
giải quyết kịp thời những yếu tố phát sinh. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh bằng 
nhiều hình thức để các tổ chức, cá nhân hiểu rõ ý nghĩa và tích cực sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến. Tại các điểm giao dịch, ngoài pano, áp phích tuyên truyền, tổ chức, cá nhân khi đến 
giao dịch sẽ được giới thiệu, hướng dẫn cách thức sử dụng. Thành phố Thanh Hóa cũng công 
khai hóa kịp thời các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử thành phố và trang thông 
tin điện tử các phường, xã; đặt đường linhk liên kết đến Cổng dịch vụ công của tỉnh để tổ 
chức, cá nhân thuận tiện tra cứu và giao dịch hành chính. 

Công tác hiện đại hóa nền hành chính được thành phố quan tâm đầu tư. Hệ thống phần 
mềm ứng dụng, các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn tiếp tục được hoàn thiện, 
nâng cấp. Hệ thống các phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc được triển khai cho tất cả 
Ủy ban nhân dân các phường, xã. Phần mềm đã được tích hợp chữ ký số chuyên dùng, đã kết 
nối, liên thông với Ủy ban nhân dân thành phố và giữa các cơ quan Nhà nước trên địa bàn 
tỉnh với nhau để gửi, nhận, trao đổi thông tin, văn bản trên môi trường mạng. Trên cơ sở phần 
mềm “một cửa” điện tử đã được Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao, Ủy ban nhân dân 
TP. Thanh Hóa triển khai bộ phần mềm hệ thống “một cửa” điện tử dùng chung cho bộ phận 
“một cửa” điện tử các cấp và tiếp tục triển khai cho 34/34 phường, xã, bảo đảm các đơn vị 
đều được triển khai hệ thống “một cửa” điện tử đồng bộ để cung cấp dịch vụ công đến người 
dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất. Với nhiều giải pháp đồng bộ, kết quả thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của TP. Thanh Hóa đạt cả về số lượng, chất lượng và 
tương đối đồng bộ trên các lĩnh vực, số thủ tục hành chính không xuất hiện hồ sơ luôn ở mức 
thấp. Năm 2020, thành phố tiếp nhận và giải quyết 3.414 hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 126 hồ 
sơ trực tuyến mức độ 4, vượt kế hoạch tỉnh giao. Quý I/2021, thành phố đã tiếp nhận 4.445 hồ 
sơ trực tuyến mức độ 3 và 3.282 hồ sơ trực tuyến mức độ 4. 

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân thành phố, các phường, xã đã có nhiều nỗ 
lực trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Riêng Quý I/2021, trong tổng số 4.445 hồ sơ 
đã tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3 của toàn thành phố, cấp xã, phường đã tiếp 
nhận và giải quyết 3.016 hồ sơ; trong tổng số 3.282 hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến 
mức độ 4, cấp xã, phường đã tiếp nhận và giải quyết 2.933 hồ sơ. Tại phường Điện Biên, việc 
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cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 được thực hiện từ tháng 9/2020 và kết quả 
đạt được tương đối cao. Từ tháng 9/2020 đến hết tháng 3/2021, phường đã tiếp nhận và giải 
quyết 724 hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4. Đạt được kết quả này, chị Nguyễn Thị Trang, công 
chức văn phòng - thống kê phường Điện Biên cho biết: “Rất nhiều người dân còn chưa biết 
đến tiện ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Vì thế, để thúc đẩy việc sử dụng, 
phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh. Cùng với đó, khi tổ 
chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa”, chúng tôi tăng cường 
hướng dẫn để họ làm quen. Sau khi được hướng dẫn và tạo tài khoản cá nhân, những lần tiếp 
theo công dân sẽ không đến bộ phận “một cửa” để giải quyết thủ tục hành chính nữa mà có 
thể thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi miễn là có kết nối internet”. 

Giai đoạn 2021 - 2025, thành phố phấn đấu 100% dịch vụ công trực tuyến phổ biến, liên 
quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được thực hiện ở mức độ 3; 75 - 90% dịch vụ công 
trực tuyến được thực hiện ở mức độ 4 và được tích hợp đầy đủ lên Cổng dịch vụ công của 
tỉnh; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên. 
Để đạt được mục tiêu này, TP. Thanh Hóa tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm 
phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. 

Nguồn: baothanhhoa.vn 

 

NGHỆ AN: NGÀNH CÔNG THƢƠNG 

CẦN TĂNG HIỆU QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

VÀ NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC 
 

Phát biểu tại cuộc làm việc với Sở Công Thương Nghệ An diễn ra chiều ngày 05/4, Phó 
Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Hồng Vinh cho rằng, ngành Công Thương 
cần chú trọng tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận 
hành khai thác dự án... 

Các chỉ tiêu cơ bản đều tăng trƣởng khá 

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng hoạt động Công Thương Quý 1/2021 đã đạt được 
những kết quả khả quan, các chỉ tiêu cơ bản đều tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2020: 
Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,27%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 17.934 tỷ đồng, 
tăng 11,37%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 305 triệu USD, tăng 17,40%; Trong đó, kim 
ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 231 triệu USD, tăng 24,50%, đạt 25,38% kế hoạch. 

Về giải pháp thời gian tới, ngành Công Thương tiếp tục phối hợp tham mưu đẩy mạnh và 
nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chỉ đạo tăng trưởng công nghiệp, thương mại dịch vụ, 
đảm bảo phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 để tạo đà thực hiện tốt các mục 
tiêu kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung phối hợp xây dựng quy hoạch lĩnh vực 
công nghiệp và thương mại, Năng lượng để tích hợp và Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050…  

23

https://baonghean.vn/nganh-cong-thuong-nghe-an-chu-trong-giai-phap-thuc-day-phat-trien-kinh-te-275629.html


 
  

 

TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, 
ngành quan tâm một số vấn đề như: ưu tiên bố trí cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh để ban 
hành các chính sách phát triển kinh tế ngành Công Thương tương xứng với vai trò và yêu cầu 
phát triển (Khuyến công, phát triển hạ tầng cụm công nghiệp, phát triển công nghiệp hỗ trợ, 
phát triển dịch vụ Logictics và chính sách phát triển chợ địa bàn miền núi…). 

Xem xét cân đối trích từ thu ngân sách hàng năm mức tối thiểu từ 0,5 - 1%  để tăng quy 
mô, hiệu quả nguồn kinh phí Quỹ khuyến công, bố trí nguồn ngân sách ổn định hàng năm để 
phục vụ hoạt động công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện để Sở tổ chức thành 
công Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của ngành (tháng 5/2021). 

Đề nghị chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan cùng phối hợp rà soát để bổ sung điều chỉnh 
các cơ chế phối kết hợp giữa các sở ngành nhằm nâng cao hiệu hiệu lực, hiệu quả công tác quản 
lý nhà nước, nhất là các hoạt động thanh kiểm tra tránh chồng lấn, bỏ sót nhiệm vụ quản lý. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành nêu một số vấn đề liên quan đến phát 
triển thủy điện, xăng dầu, năng lượng mặt trời, quy hoạch đường dây điện 500Kv, tháo gỡ 
khó khăn các cụm công nghiệp, tài nguyên khoáng sản, vấn đề cấp điện cho các khu công 
nghiệp... đòi hỏi ngành Công Thương quan tâm giải quyết. 

Sở Công Thương cần rà soát khi xây dựng chính sách, lựa chọn lĩnh vực, vấn đề nào có 
thể cân đối được nguồn lực. Quan tâm hơn đến các giải pháp phát triển xuất khẩu, tiêu thụ sản 
phẩm thủy sản; hoạt động xả lũ của các nhà máy thủy điện...  

Tập trung phối hợp xây dựng quy hoạch lĩnh vực công nghiệp 

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo các sở ngành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy 
ban nhân dân tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận những kết quả đạt được của Ngành, đồng thời nêu 
một số vấn đề cần quan tâm. Cho rằng là ngành có nhiều chức năng, nhiệm vụ với nhiều thay 
đổi ở tầm vĩ mô; có những lĩnh vực chuyên sâu nhưng không có nhân lực, thiết bị, Phó Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chia sẻ với những khó khăn của ngành. Để hoàn thành tốt nhiệm 
vụ, đòi hòi ngành phải có những nỗ lực đột phá. 

Đánh giá nhóm 8 nhiệm vụ của Ngành, Phó Chủ tịch tỉnh đề nghị cần phân loại các doanh 
nghiệp, tránh chung chung để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tập trung phối hợp xây 
dựng quy hoạch lĩnh vực công nghiệp và thương mại, năng lượng để tích hợp. Khi đánh giá 
đề án phải gắn với cơ chế chuyển dịch; trong quản lý xăng dầu nên tham mưu rà soát bỏ "quy 
hoạch con". Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận 
hành khai thác dự án, công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác 
kết nối, xúc tiến đầu tư, thu hút dự án đầu tư có quy mô lớn, mang tính đột phá; xây dựng và 
hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghiệp, thương mại đồng bộ đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư. 

Trao đổi về chỉ số cải cách hành chính của Sở đạt thấp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh đề nghị rà soát lại cán bộ của các phòng ban sao cho hiệu quả, phù hợp năng lực chuyên 
môn, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy cơ quan. 
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Về nội dung phối hợp với các sở ngành, cần có rà soát, điều chỉnh hợp lý. Đối với các 
kiến nghị của Sở Công Thương như cân đối ngân sách phát triển ngành, đầu tư trụ sở làm 
việc, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Hồng Vinh giao cho các sở ngành 
tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Công Thương cần tiếp thu ý kiến các sở ngành, tiếp 
tục rà soát lại các lĩnh vực phối kết hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Nguồn: baonghean.vn 

 

QUẢNG NGÃI: LẮNG NGHE, CHIA SẺ, 
THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP 

 

Chiều ngày 06/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh 
nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quý 1/2021, nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và 
cải thiện môi trường đầu tư.  

Doanh nghiệp thẳng thắn nêu ra những vƣớng mắc 

 Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tại hội nghị đối thoại, các ý kiến phát biểu của doanh 
nghiệp đều khẳng định thời gian qua tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc rất tích cực, thực hiện 
phương châm “đồng hành cùng doanh nghiệp”, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
doanh nghiệp. Mặc dù vậy, hiện nay doanh nghiệp vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng 
mắc ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất, kinh doanh. Những vấn đề này rất cần được tỉnh 
quan tâm, tháo gỡ kịp thời. 

 Tại buổi đối thoại, nhiều doanh nghiệp đã thẳng thắn trao đổi về những khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh và đề xuất, kiến nghị với tỉnh các vấn đề 
liên quan đến chủ trương, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; những vấn đề về thủ tục hành 
chính; các vướng mắc liên quan đến thủ tục giao đất, cho thuê đất; …  

Kiến nghị tại hội nghị đối thoại, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Đại Triệu Phát bày tỏ: 
Tháng 3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định cho Công ty thuê đất để thực hiện 
dự án Nhà máy sản xuất gạch nung không khói tại Cụm Công nghiệp thị trấn Trà Xuân (Trà 
Bồng). Đến nay, đã trải qua 12 tháng mà Công ty vẫn chưa có giá đất để ký hợp đồng thuê 
đất, nhận quyền sử dụng đất làm vướng đến các thủ tục tiếp theo.  

 “ Vướng mắc này làm cho Công ty chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn vì thời gian kéo dài 
quá lâu ảnh hưởng đến tài chính và công việc không thể giải quyết theo kế hoạch. Vì vậy, 
mong Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép gia hạn chủ trương đầu tư và các sở, ngành liên quan 
sớm ban hành giá đất cụ thể để Công ty ký hợp đồng thuê đất và thực hiện các thủ tục đầu tư 
tiếp theo”- bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Công ty cổ phầnĐại Triệu Phát kiến nghị.  

Liên quan đến cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế tại Khu kinh tế Dung Quất, ông 
Nguyễn Duy Ngọc Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Gemadept Dung Quất kiến 
nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh cần quan đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông tại 
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Khu kinh tế Dung Quất để đáp ứng nhu cầu giao thương xuất, nhập khẩu hàng hóa của doanh 
nghiệp. Theo ông Ngọc, trong những năm qua, lượng hàng hóa giao thương ở khu vực Cảng 
Dung Quất rất lớn, tuy nhiên hạ tầng giao thông hiện nay chưa đáp ứng. 

 Cũng tại buổi đối thoại, các khó khăn trong quá trình đầu tư những dự án bất động sản; công 
tác giải phóng mặt bằng, tiếp cận đất đai; vướng mắc công tác xử lý, thu hồi nợ; kiến nghị thành 
lập tổ kiểm soát lưu động trực tiếp đến tàu cá, cảng tư nhân để giám sát nguồn gốc thủy sản, tạo 
điều cho doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản có cơ sở làm thủ tục xác nhận nguồn gốc thủy sản;… 
cũng được các doanh nghiệp nêu ra để Ủy ban nhân dân tỉnh có hướng chỉ đạo giải quyết.   

 Chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp 

 Xoay quanh những đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, lãnh đạo các sở, 
ngành và địa phương liên quan đã giải đáp trực tiếp từng kiến nghị, vướng mắc của nhà đầu 
tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng trao đổi, 
làm rõ các vấn đề doanh nghiệp quan tâm và nhận được sự đồng thuận cao của doanh nghiệp. 

 Đối với một số kiến nghị cụ thể của các doanh nghiệp nhưng chưa được giải quyết thỏa 
đáng tại hội nghị đối thoại này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao trách nhiệm rõ ràng 
cho từng sở, ngành, địa phương phải giải quyết xong trong thời gian được quy định cụ thể, 
nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thúc đẩy 
hoạt động sản xuất kinh doanh.  

Phát biểu tại hội nghị đối thoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn 
Minh ghi nhận sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 
khẳng định, tỉnh Quảng Ngãi luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 
phát triển, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh 
doanh. Tỉnh Quảng Ngãi luôn xem sự thành công của doanh nghiệp, nhà đầu tư là thành công 
của tỉnh. Do đó, tỉnh Quảng Ngãi sẽ xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cá nhân gây cản trở 
hoạt động của doanh nghiệp. 

 “Giải quyết cho doanh nghiệp, người dân là trách nhiệm của các cơ quan chức năng, vì 
vậy, những cơ quan, đơn vị, địa phương nào cố tình gây cản trở, nhũng nhiễu, khó khăn cho 
doanh nghiệp thì doanh nghiệp báo cáo và phản ánh trực tiếp đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh Quảng Ngãi. Tôi xin cam kết sẽ xử lý nghiêm đối các hành vi gây khó và cản trở hoạt 
động của doanh nghiệp”- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh.  

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực 
cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề 
nghị, các sở, ngành và địa phương thực hiện tốt phương châm “Chính quyền đồng hành cùng 
doanh nghiệp”, chủ động trao đổi, nắm bắt tình hình hoạt động, các vấn đề khó khăn, vướng 
mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư để có biện pháp hỗ trợ, giải quyết kịp thời.   

Nguồn: baoquangngai.vn 
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CÀ MAU: PHÁT TRIỂN 

ỨNG DỤNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ 
 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt Kế hoạch phát triển ứng dụng 
chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau (CaMau-G). 

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau, đây là kênh kết nối để thông tin, tương 
tác trực tuyến giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. 

Các ứng dụng/hệ thống thông tin dùng chung triển khai tích hợp lên ứng dụng CaMau-G 
phải được phân quyền phù hợp với từng đối tượng sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin theo 
cấp độ quy định hiện hành. 

Qua đó, giao cho một đầu mối cơ quan quản lý, vận hành, cập nhật và xử lý thông tin 
thường xuyên đảm bảo thông tin được kịp thời, chính xác, chất lượng. 

Người dân sẽ tiếp cận được các thông tin, chỉ đạo, thông báo khẩn cấp trong các trường 
hợp thiên tai, dịch bệnh, sạt lở,... một cách nhanh chóng ngay sau khi thông tin được phát 
hành trên hệ thống. 

Thông qua ứng dụng này, người dân cũng có thể gửi thông tin phản ánh, kiến nghị đến 
các cơ quan quản lý nhà nước về các vấn đề như: an ninh trật tự, hạ tầng đô thị, vệ sinh môi 
trường, y tế - sức khỏe, điện - chiếu sáng, cấp thoát nước, thực hiện dịch vụ công trực tuyến 
... góp phần phát triển kinh tế - xã hội ngày càng tốt hơn. 

Mặt khác, cơ quan quản lý nhà nước cũng sẽ nhận được các thông tin phản ánh, kiến nghị 
tức thời từ người dân, chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề. Đặc biệt là các vấn đề bức xúc tồn tại 
trong xã hội ảnh hưởng đến đời sống người dân. 

Ngoài ra, các cơ quan quản lý nhà nước cũng có thể gửi các thông báo khẩn cấp đến trực 
tiếp người dân thông qua ứng dụng, khắc phục được tình trạng đối với những thông tin phát 
hành nhanh, nhưng phải mất nhiều thời gian để đến người dân vì thông qua nhiều cấp quản lý. 
Ứng dụng sẽ tích hợp các nội dung: hệ thống cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp; Du lịch Mũi 
Cà Mau; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh; Dữ liệu quan trắc môi trường; 
Thống kê tình hình kinh tế - xã hội; Hệ thống thư viện điện tử; Phần mềm Quản lý cán bộ, 
công chức, viên chức; Hệ thống tra cứu thông tin về quy hoạch sử dụng đất, giá đất… 
Trên nền tảng đó, các ứng dụng, hệ thống sẽ được xây dựng và phát triển thêm các tính năng 
như: Lịch làm việc cho lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành và các 
huyện, thành phố trong tỉnh; đặt lịch khám bệnh; tra cứu thủ tục hành chính; tra cứu tình hình 
giải quyết hồ sơ; tra cứu số điện thoại khẩn cấp, các cơ quan quản lý nhà nước trong tỉnh… 

Nguồn: bnews.vn 
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

CẢI CÁCH THỂ CHẾ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 

 

Thực hiện N h  qu  t s    c NQ- P n     8         củ   h nh phủ v   h  n  tr nh 
tổn  thể cải cách h nh ch nh nh  n ớc  i i đoạn      - 2020 đ   ác đ nh cải cách thể ch     
  t tron   a nhiệ  vụ tr n  t   cải cách h nh ch nh tron   i i đoạn      -     , với  8 
nhó  nhiệ  vụ cụ thể tại Khoản   Đi u  . Qu  quá tr nh triển kh i thực hiện nhiệ  vụ cải 
cách thể ch ,  i i đoạn      -     , B  T  pháp đ  đạt đ ợc nhữn  k t quả, cụ thể nh  s u:  
1. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trên cơ sở Hiến pháp năm 1992 được 

sửa đổi, bổ sung 
S u khi Hi n pháp nă       đ ợc   n h nh, côn  tác     dựn  v  thi h nh pháp  uật, đặc 

 iệt    nhữn   uật, pháp  ệnh triển kh i thi h nh Hi n pháp nă      , đ ợc các c  qu n từ 
trun    n  đ n đ   ph  n  qu n t  , chỉ đạo sát s o. Nhữn  qu  đ nh v  tinh thần củ  Hi n 
pháp đ ợc chú tr n  tron  quá tr nh hoạch đ nh ch nh sách v      dựn  pháp  uật. 

M t tron  nhữn   êu cầu đặt r  đ i với côn  tác     dựn  thể ch  tron   i i đoạn n      
cụ thể hó  các n i dun  v  tinh thần củ  Hi n pháp nă      ,  ắn k t với việc thực hiện chủ 
tr  n  ho n thiện hệ th n  pháp  uật, cải cách t  pháp, ti p tục đổi  ới, sắp   p tổ chức    
 á  củ  hệ th n  ch nh tr  tinh   n, hoạt đ n  hiệu  ực, hiệu quả… đ ợc  ác đ nh tại các 
n h  qu  t củ  Đản . Đồn  thời, thực tiễn phát triển kinh t  -    h i củ  đất n ớc v  h i nhập 
qu c t  cũn  đặt r   êu cầu đ i với côn  tác     dựn  pháp  uật    phải tăn  c ờn  tổn  k t 
thực tiễn, n hiên cứu  ý  uận, dự  áo ch nh  ác v  k p thời có chủ tr  n , ch nh sách  ử  ý 
hiệu quả nhữn  vấn đ   ới nả  sinh tron  thực tiễn... 

Tron   i i đoạn      -     , hệ th n  pháp  uật n ớc t  đ ợc ho n thiện   t   ớc qu n 
tr n  trên c  sở cụ thể hó  các qu  đ nh củ  Hi n pháp nă      . Rất nhi u  uật, pháp  ệnh 
v  các văn  ản qu  đ nh chi ti t tron  các  ĩnh vực v  tổ chức     á  nh  n ớc,  ảo vệ,  ảo 
đả  qu  n con n  ời, qu  n côn  d n, kinh t ,    h i, văn hó ,  iáo dục, kho  h c, côn  
n hệ v   ảo vệ  ôi tr ờn , qu c phòn ,  n ninh v   ảo vệ Tổ qu c đ  k p thời đ ợc sử  đổi, 
 ổ sun  hoặc   n h nh  ới. 

Theo ph n côn , B  T  pháp trình  h nh phủ tr nh Qu c h i, Ủ    n Th ờn  vụ Qu c 
h i  e   ét, thôn  qu  các dự án  uật, pháp  ệnh   n h nh kè  theo N h  qu  t s  7 8 NQ-
UBTVQH   củ  Ủ    n Th ờn  vụ Qu c h i   n h nh K  hoạch triển kh i thi h nh Hi n 
pháp, có tổn  s  9   uật, pháp  ệnh đ ợc  iệt kê (tron  đó có 75 văn  ản thu c trách nhiệ  
tr nh củ   h nh phủ) thu c  4  ĩnh vực: tổ chức     á  nh  n ớc v  các thi t ch  tron  hệ 
th n  ch nh tr ; qu  n con n  ời, qu  n v  n hĩ  vụ c   ản củ  côn  d n; kinh t ,    h i, văn 
hó ,  iáo dục, kho  h c, côn  n hệ v   ôi tr ờn ;  ảo vệ Tổ qu c. S u h n  5 nă  triển 
kh i thi h nh Hi n pháp, tron  s  9   uật, pháp  ệnh đ ợc phân công, B  T  pháp đ  tr nh 
 h nh phủ tr nh Qu c h i, Ủ    n Th ờn  vụ Qu c h i   n h nh 7   uật, pháp  ệnh, tron  đó 
có các đạo  uật   n  t nh n n tản , r ờn  c t củ  hệ th n  pháp  uật... 
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K t quả     dựn , ho n thiện hệ th n  pháp  uật trên c  sở Hi n pháp nă       đ   óp 
phần qu n tr n  v o việc thực hiện  5  ục tiêu củ   h  n  tr nh tổn  thể cải cách h nh ch nh 
nh  n ớc  i i đoạn      -     , tron  đó có việc ho n thiện hệ th n  thể ch  kinh t  th  tr ờn  
đ nh h ớn     h i chủ n hĩ ,     dựn  hệ th n  các c  qu n h nh ch nh nh  n ớc từ trun  
  n  tới c  sở thôn  su t, tron  sạch, vữn   ạnh, hiện đại, hiệu  ực, hiệu quả, tăn  t nh d n 
chủ v  pháp qu  n tron  hoạt đ n  đi u h nh củ   h nh phủ v  củ  các c  qu n h nh ch nh 
nh  n ớc;  ảo đả  thực hiện trên thực t  qu  n d n chủ củ  Nh n d n,  ảo vệ qu  n con 
n  ời,  ắn qu  n con n  ời với qu  n v   ợi  ch củ  d n t c, củ  đất n ớc. K t quả côn  tác 
    dựn  thể ch     nă  qu  có tác đ n  trực ti p, t ch cực v  s u r n  tới   i  ặt củ  đời 
s n  ch nh tr , kinh t , văn hó ,    h i củ  đất n ớc, tăn  c ờn  qu c phòn ,  n ninh, h i nhập 
qu c t  v   óp phần  ảo vệ,  ảo đả  t t h n qu  n con n  ời, qu  n côn  d n.  
2. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật 
Việc đổi  ới  ập, thực hiện  h  n  tr nh     dựn   uật, pháp  ệnh v   h  n  tr nh     

dựn  văn  ản qu  phạ  pháp  uật củ   h nh phủ tron  nhữn  nă  qu  đ  có nhi u đổi  ới. 
Từ việc     dựn   h  n  tr nh nhiệ  kỳ  5 nă  (theo Luật B n h nh văn  ản qu  phạ  
pháp  uật nă     8) đ n     dựn   h  n  tr nh hằn  nă  (theo Luật B n h nh văn  ản qu  
phạ  pháp  uật nă     5), tạo sự  inh hoạt, tăn  c ờn  t nh th ch ứn  nh nh củ  ch nh sách 
với các vấn đ  kinh t ,    h i; ch  n  tr nh     dựn  văn  ản qu  phạ  pháp  uật h n  nă  
củ   h nh phủ cũn  có nhi u ti n   ,  ảo đả  c  ch  để  h nh phủ hoạch đ nh ch nh sách 
côn  kh i,  inh  ạch, c  ch  để Nh n d n th    i  v o các hoạt đ n      dựn  pháp  uật v  
 iá  sát thi h nh pháp  uật. 

 h  n  tr nh     dựn   uật, pháp  ệnh do  h nh phủ đ   uất đ  thể hiện rõ thứ tự  u tiên 
đ i với   t s   ĩnh vực tr n  điể  có ý n hĩ  then ch t để tập trun  n uồn  ực thực hiện. 
Theo đó, tại nhiệ  kỳ Qu c h i Khó  XIII, nử  đầu nhiệ  kỳ Khó  XIV, các ch  n  tr nh 
    dựn   uật, pháp  ệnh đ  tập trun      dựn , ho n thiện các đạo  uật v  d n sự, kinh t , 
tr n  t      thể ch  kinh t  th  tr ờn  đ nh h ớn     h i chủ n hĩ , đáp ứn   êu cầu Việt 
N    i  nhập Tổ chức Th  n   ại qu c t  (WTO); tổ chức các thi t ch  tron  hệ th n  
ch nh tr   ảo đả  sự phù hợp với  êu cầu v      dựn  Nh  n ớc pháp qu  n    h i chủ 
n hĩ  theo tinh thần củ  Hi n pháp     . Đặc  iệt, nử  đầu nhiệ  kỳ Khó  XIV,  h nh phủ, 
Thủ t ớn   h nh phủ đ   i o các B , c  qu n n  n  B  khẩn tr  n  n hiên cứu,  ập đ  n h , 
sử  đổi,  ổ sun  hoặc   n h nh  ới các dự án  uật, pháp  ệnh theo chủ tr  n , chỉ đạo củ  
B n  hấp h nh Trun    n , B   h nh tr , B n B  th , Đản  Đo n Qu c h i. 

V  đổi  ới qu  tr nh, thủ tục     dựn  văn  ản, tron   i i đoạn      -     ,  h nh phủ 
đ  tr nh Qu c h i sử  đổi Luật B n h nh văn  ản qu  phạ  pháp  uật h i  ần v o nă     5 
v      . Nă     5, Luật đ  đ ợc  ổ sun , sử  đổi nhi u n i dun   ới   n  t nh đ t phá 
theo h ớn  n n  c o chất   ợn ,  inh  ạch, chặt chẽ, d n chủ h n; th n  nhất tr nh tự, thủ 
tục   n h nh văn  ản qu  phạ  pháp  uật ở cả trun    n  v  đ   ph  n ;  iả  h nh thức v  
c  qu n có thẩ  qu  n   n h nh văn  ản qu  phạ  pháp  uật;  ổ sun  qu  đ nh trách nhiệ  
củ  c  qu n, tổ chức, n  ời có thẩ  qu  n tron      dựn ,   n h nh văn  ản qu  phạ  pháp 
 uật; đổi  ới   t cách c   ản, to n diện qu  tr nh     dựn ,   n h nh văn  ản theo h ớn  
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tách  ạch qu  tr nh     dựn  ch nh sách v  qu  tr nh soạn thảo ở   t s   oại văn  ản; tăn  
c ờn  t nh côn  kh i,  inh  ạch tron      dựn ,   n h nh văn  ản;  ổ sun  nhữn  tr ờn  
hợp đ ợc     dựn ,   n h nh văn  ản theo tr nh tự thủ tục rút   n. 

Luật B n h nh văn  ản qu  phạ  pháp  uật nă       đ   ổ sun  các n i dun  để ti p tục 
khẳn  đ nh v  qu  đ nh cụ thể, s u sắc h n c  ch   ảo đả  sự   nh đạo củ  Đản  tron      
dựn ,   n h nh văn  ản qu  phạ  pháp  uật; qu  đ nh trách nhiệ  phản  iện    h i củ  Mặt 
trận Tổ qu c Việt N   tron  soạn thảo văn  ản qu  phạ  pháp  uật; n n  c o trách nhiệ  v  
tăn  c ờn  sự ph i hợp củ  các c  qu n tron  quá tr nh ti p thu, chỉnh  ý dự án  uật, pháp 
 ệnh, n h  qu  t;  ổ sun    t s  h nh thức văn  ản qu  phạ  pháp  uật;  ỏ  êu cầu v   ập đ  
n h      dựn  văn  ản qu  phạ  pháp  uật theo qu  tr nh ch nh sách đ i với   t s  n h  
đ nh củ   h nh phủ v  n h  qu  t củ  H i đồn  nh n d n cấp tỉnh;  ổ sun    t s  tr ờn  
hợp đ ợc     dựn ,   n h nh văn  ản qu  phạ  pháp  uật theo tr nh tự, thủ tục rút   n; cho 
phép sử  đổi,  ổ sun  các thủ tục h nh ch nh đ    n h nh tr ớc    7    6; cho phép H i 
đồn  nh n d n cấp tỉnh qu  đ nh thủ tục h nh ch nh tron  n h  qu  t v   iện pháp đặc thù; 
nâng cao trách nhiệ  củ  H i đồn  D n t c v  các Ủ    n củ  Qu c h i tron  thẩ  tr  dự án 
 uật, pháp  ệnh;  ổ sun  tr ờn  hợp H i đồn  nh n d n, Ủ    n nh n d n cấp hu ện, cấp    
đ ợc   n h nh văn  ản qu  phạ  pháp  uật. 

V  hiện đại hó  ph  n  thức v  ph  n  tiện     dựn  pháp  uật, tron  nhữn  nă  qu , 
côn  tác n   đ  khôn  n ừn  đ ợc tăn  c ờn  ứn  dụn  côn  n hệ thôn  tin tron  hoạt đ n  
củ  c  qu n nh  n ớc ti p tục đ ợc  u tiên đầu t , đẩ   ạnh. N     4 6    9, hệ th n  
thôn  tin phục vụ h p v   ử  ý côn  việc củ   h nh phủ (e-   inet) ch nh thức đ ợc kh i 
tr  n  v  đ   v o hoạt đ n . Việc vận h nh hệ th n  n   thể hiện qu  t t   tron  cải cách 
h nh ch nh, nhằ  hiện thực hoá    tr nh     dựn   h nh phủ điện tử, ti n tới     dựn   h nh 
phủ s .  ác c  sở dữ  iệu chu ên n  nh v  pháp  uật đ ợc triển kh i     dựn  đồn   oạt trên 
các  ĩnh vực, đ ợc cập nhật th ờn   u ên, k t n i  iên thôn , thôn  su t tron   ôi tr ờn  
 ạn  internet to n cầu,     c  sở cho việc triển kh i  h nh phủ điện tử.  ác dự án, dự thảo 
văn  ản đ ợc đăn  tải  ấ  ý ki n Nh n d n đầ  đủ, k p thời. Tạo thuận  ợi cho đ i n ũ cán   , 
côn  chức, viên chức tron  việc thực thi nhiệ  vụ; tạo c  ch  tr o đổi thôn  tin h i chi u 
 iữ  n  ời d n v  c  qu n nh  n ớc   t cách nh nh chón , ch nh  ác, hiệu quả; đồn  thời 
tăn  c ờn  khả năn  ti p cận pháp  uật. 

 h nh phủ v  các B , n  nh, đ   ph  n  đ  qu n t   côn  tác     dựn ,   n h nh văn 
 ản qu  đ nh chi ti t, với việc thực hiện nhi u  iải pháp đồn    , nhằ  tạo sự đ t phá, tháo 
“nút thắt” tron  quản  ý đi u h nh, triển kh i thi h nh  uật, pháp  ệnh; chất   ợn  văn  ản 
đ ợc n n   ên; ti n đ  thực hiện nh nh h n, từn    ớc đáp ứn   êu cầu triển kh i đồn     
việc thi h nh  uật, pháp  ệnh; đ nh kỳ h n  thán , 6 thán  v  h n  nă , B  T  pháp có  áo 
cáo tại phiên h p th ờn  kỳ củ   h nh phủ hoặc đ t  uất  áo cáo Thủ t ớn   h nh phủ v  
t nh h nh nợ đ n  văn  ản qu  đ nh chi ti t thi h nh  uật, pháp  ệnh đ  có hiệu  ực.  

 ôn  tác     dựn ,   n h nh văn  ản thu c thẩ  qu  n củ   h nh phủ, Thủ t ớn   h nh 
phủ đ  đ ợc đẩ   ạnh. 
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Thực hiện chỉ đạo củ  B n cán sự đản   h nh phủ,  h nh phủ, Thủ t ớn   h nh phủ các 
nhiệ  kỳ đ u qu n t   đ n côn  tác     dựn  pháp  uật, từ đầu nhiệ  kỳ nă     6,  h nh 
phủ, Thủ t ớn   h nh phủ đ    n h nh nhi u văn  ản chỉ đạo v  côn  tác     dựn  pháp 
luật, tron  đó nhấn  ạnh trách nhiệ  củ  các B  tr ởn , Thủ tr ởn  c  qu n n  n  B  tron  
việc chỉ đạo côn  tác     dựn  pháp  uật.  h nh phủ đ   u tiên  i nh nhi u thời  i n thảo 
 uận h n cho côn  tác     dựn  pháp  uật (từ nă     6 đ n n  ,  h nh phủ đ  tổ chức  6 
Phiên h p chu ên đ  v      dựn  pháp  uật). 

Đ i n ũ cán   , côn  chức     côn  tác pháp ch  n    c n  tăn  v  s    ợn , n n  c o 
v  chất   ợn , đáp ứn  n    c n  t t h n  êu cầu củ  côn  tác     dựn  pháp  uật. Hầu h t 
cán   , côn  chức đ u đ  qu  đ o tạo tr nh đ  cử nh n  uật, s    ợn  cán   , côn  chức có 
tr nh đ  thạc sỹ, ti n sỹ, cán   , côn  chức     côn  tác pháp ch  đ ợc  ổ nhiệ  n ạch 
chu ên viên ch nh, chu ên viên c o cấp n    c n  nhi u. 

Luật B n h nh văn  ản qu  phạ  pháp  uật nă     5 đ  qu  đ nh tron  quá tr nh     
dựn , c  qu n, tổ chức chủ tr  soạn thảo v  c  qu n, tổ chức hữu qu n có trách nhiệ  tạo đi u 
kiện để các c  qu n, tổ chức, đ n v , cá nh n th    i   óp ý ki n v  dự thảo văn  ản; tổ chức 
 ấ  ý ki n củ  đ i t ợn  ch u sự tác đ n  trực ti p. Nh n chun , việc tăn  c ờn  v i trò, trách 
nhiệ  củ  các c  qu n, tổ chức n hiên cứu, các tổ chức đo n thể v  nh n d n tron  hoạt đ n  
    dựn  pháp  uật đ  đ ợc triển kh i thực hiện n hiê  túc trên thực t .  ác h nh thức, ph  n  
pháp  ấ  ý ki n dự thảo văn  ản củ  các c  qu n nh  n ớc khá đ  dạn . Sự th    i      dựn , 
 óp ý v  phản  iện củ  do nh n hiệp, n  ời d n v o quá tr nh soạn thảo văn  ản đ  đ ợc cải 
thiện (cả v  h nh thức, tần suất v  hiệu quả).  ác c  qu n soạn thảo đ  chú ý h n đ n tầ  qu n 
tr n  củ  hoạt đ n  n  , nhất      t s  dự thảo văn  ản có n i dun   iên qu n đ n qu  n, 
n hĩ  vụ củ  n  ời d n, côn  tác d n t c, tôn  iáo, ch nh sách đ i với n  ời có côn  với cách 
 ạn , h  n hèo, đồn    o d n t c thiểu s …, c  qu n soạn thảo  uôn tạo đi u kiện để Mặt trận 
Tổ qu c các cấp v  các tổ chức th nh viên, các tổ chức    h i đón   óp ý ki n. 
3. Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về dân sự, kinh tế, trọng tâm là hoàn thiện thể 

chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
Trong giai đoạn      -     , pháp  uật v  d n sự, kinh t  với tr n  t      ho n thiện thể 

ch  kinh t  th  tr ờn  đ nh h ớn     h i chủ n hĩ  n    c n  phát triển v  phù hợp h n với 
 uật pháp, thôn   ệ qu c t .  ụ thể: 

Thứ nhất, pháp  uật v  sở hữu v   ảo đả  qu  n tự do kinh do nh khôn  n ừn  đ ợc 
ho n thiện tron  thời  i n vừ  qu , nhi u đạo  uật đ ợc   n h nh, sử  đổi,  ổ sun ,  óp phần 
khôn  n ừn  ho n thiện thể ch  tron   ĩnh vực n  .  h  đ  sở hữu n    c n  ho n thiện, các 
th nh phần kinh t ,  oại h nh do nh n hiệp phát triển đ  dạn ; các qu  n v  n hĩ  vụ t i sản 
đ ợc thể ch  hó  t  n  đ i đầ  đủ. 

Pháp  uật v  đầu t , kinh do nh khôn  n ừn  đ ợc ho n thiện theo h ớn  thôn  thoán , 
thuận  ợi cho n  ời d n v  do nh n hiệp nh n  vẫn  ảo đả  hiệu quả quản  ý nh  n ớc; k p 
thời thể ch  hó  các n h  qu  t, chủ tr  n  củ  Đản  v      dựn  v  ho n thiện thể ch  kinh t  
th  tr ờn  đ nh h ớn     h i chủ n hĩ , tác đ n  t ch cực đ n sự phát triển   i  ặt củ  đời 
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s n  kinh t  -    h i củ  đất n ớc, đáp ứn   êu cầu v  sự  inh hoạt với các thách thức do khủn  
hoản  v  su  thoái kinh t  đặt r , phục vụ k p thời  êu cầu     dựn  nh  n ớc pháp qu  n    
h i chủ n hĩ  tron  quá tr nh côn  n hiệp hó , hiện đại hoá đất n ớc, h i nhập qu c t . 

Thứ h i, thể ch  pháp  uật cho các  oại th  tr ờn  đ ợc     dựn , thi t  ập v  n    c n  
đồn    . Hầu h t các  oại h n  hó , d ch vụ đ ợc  ác  ập theo c  ch  th  tr ờn . Pháp  uật v  
th  tr ờn   ất đ n  sản đ  đ ợc   n h nh c   ản đầ  đủ v  n    c n  ho n chỉnh, tạo hệ 
th n  c  sở pháp  ý t  n  đ i đầ  đủ, đồn     để  iúp cho th  tr ờn   ất đ n  sản phát triển 
ổn đ nh,   nh  ạnh, từn    ớc phù hợp với thôn   ệ qu c t ; tăn  khả năn  cun  cấp h n  
hoá  ất đ n  sản, nhất    nh  ở v  các c  sở sản  uất, kinh do nh;  ảo đả    nh ổn th  tr ờn  
theo quy  uật cun  cầu, đồn  thời  óp phần thực hiện ch nh sách    h i;  ở r n  phạ  vi 
kinh do nh  ất đ n  sản cho các tổ chức, cá nh n n ớc n o i, n  ời Việt N   đ nh c  ở 
n ớc n o i để thu hút n uồn  ực đầu t  n ớc n o i v o Việt N  ,  óp phần thúc đẩ  th  
tr ờn   ất đ n  sản phát triển,  iải qu  t việc    , tạo sự tăn  tr ởn  cho n n kinh t . 

Thứ   , pháp  uật v    o đ n  n    c n  đ ợc ho n thiện phù hợp với chủ tr  n , đ ờn  
  i củ  Đản  v  phát triển kinh t  th  tr ờn  đ nh h ớn     h i chủ n hĩ , phù hợp với Hi n 
pháp nă      , phù hợp với các tiêu chuẩn củ  Tổ chức L o đ n  qu c t  (ILO) v  quá tr nh 
phát triển kinh t  -    h i củ  đất n ớc; đả   ảo các qu  n,  ợi  ch hợp pháp củ  n  ời   o 
đ n , n  ời sử dụn    o đ n  v  tạo đi u kiện     dựn  qu n hệ   o đ n  ti n   , h i hò  v  
ổn đ nh, cũn  nh  tăn  c ờn  các qu  đ nh  ảo vệ nhó    o đ n  đặc thù;  ở r n  đ    o 
phủ, đi u chỉnh các ch nh sách   o đ n , việc     đ n to n     ực   ợn    o đ n , tăn  c ờn  
c  h i việc     cho   o đ n  khu vực phi ch nh thức; n n  c o hiệu quả thực thi ch  đ , 
ch nh sách  ảo hiể     h i, phù hợp với quá tr nh chu ển đổi củ  n n kinh t  theo c  ch  th  
tr ờn  đ nh h ớn     h i chủ n hĩ , đáp ứn  n u ện v n  đôn  đảo n  ời   o đ n ,  ảo 
đả   n sinh    h i v  h i nhập qu c t ... 

Thứ t , hệ th n  pháp  uật v  sở hữu tr  tuệ đ  tạo h nh   n  pháp  ý  n to n, thúc đẩ  
sán  tạo văn h c, n hệ thuật v  kho  h c,  ảo vệ  ợi  ch hợp pháp củ  n  ời sán  tạo, nh  sử 
dụn  v  côn  chún  thụ h ởn ; c   ản phù hợp với chuẩn  ực qu c t . Thể ch , pháp  uật 
tron   ĩnh vực n   dần đ ợc ho n thiện,  óp phần  ảo đả  n u ên tắc c n  ằn   ợi  ch  iữ  
n  ời sán  tạo, nh  sử dụn  v  n  ời thụ h ởn , k  thừ  các  iá tr  pháp  uật đ  đ ợc thực 
tiễn kiể  n hiệ , ti p thu các chuẩn  ực qu c t , phạ  vi các đ i t ợn  đ ợc  ảo h  qu  n 
sở hữu tr  tuệ đ ợc  ở r n  phù hợp với Hiệp đ nh TRIPS củ  WTO v  các kh   cạnh th  n  
 ại củ  qu  n sở hữu tr  tuệ v  các đi u  ớc qu c t     Việt N      th nh viên. 

Thứ nă , pháp  uật tron   ĩnh vực kinh do nh ti n tệ - t n dụn  đ  tạo  ôi tr ờn    nh 
 ạnh,   nh đẳn  cho hoạt đ n  n  n h n , khu  n kh ch cạnh tr nh tron  hoạt đ n  t n dụn ; 
ho n thiện h nh   n  pháp  ý để phát triển các hoạt đ n  th nh toán khôn  dùn  ti n  ặt ở Việt 
N  , đả   ảo  n to n tron  các  i o d ch th nh toán; đi u h nh ch nh sách ti n tệ hiệu quả, 
 iúp ổn đ nh  iá tr  đồn  ti n, ki   ch   ạ  phát; kh i thôn  n uồn v n t n dụn  cho n n kinh 
t , tháo  ỡ khó khăn cho các khu vực sản  uất kinh do nh, hỗ trợ đắc  ực chu ển d ch c  cấu v  
chu ển đổi  ô h nh tăn  tr ởn  kinh t , khu  n kh ch phát triển nôn  n hiệp, nôn  thôn...;  ảo 
đả  hệ th n  n  n h n  hoạt đ n   n to n,  ử  ý các n  n h n    u ké ,  ảo đả  qu  n  ợi 
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hợp pháp củ  n  ời  ửi ti n;  ập  ại trật tự tron  hoạt đ n  kinh do nh v n ,  óp phần ổn đ nh 
kinh t  vĩ  ô, ổn đ nh tỷ  iá, tăn  dự trữ n oại h i Nh  n ớc, thúc đẩ   uất khẩu, thu hút đầu 
t  n ớc n o i, khu  n kh ch ki u h i, hạn ch  t nh trạn  đô    hó  n n kinh t .  

Thứ sáu, thể ch , pháp  uật tron   ĩnh vực chứn  khoán cũn   uôn đ ợc qu n t  , ho n 
thiện, phát triển. Luật  hứn  khoán đ ợc Qu c h i khó  XIV thôn  qu  tại kỳ h p thứ 8 (có 
hiệu  ực thi h nh từ n              ) với nhi u n i dun  sử  đổi qu n tr n , đ ợc th  tr ờn  
kỳ v n  sẽ tạo nên   t cú huých, khôn  chỉ n n  c o chất   ợn  h n  hó ,     óp phần     
th  tr ờn  chứn  khoán  inh  ạch h n. Qu  đó đ  có nhữn  đ t phá tron  việc tái cấu trúc 
th  tr ờn  chứn  khoán; thúc đẩ  th  tr ờn  chứn  khoán có nhữn    ớc phát triển, tạo kênh 
hu  đ n  v n cho đầu t  phát triển củ  n n kinh t , tạo  ôi tr ờn  kinh do nh thuận  ợi cho 
các tổ chức, cá nh n th    i  th  tr ờn , tăn  c ờn  v i trò quản  ý nh  n ớc đ i với th  
tr ờn  chứn  khoán nhằ   ảo vệ qu  n v   ợi  ch hợp pháp củ  nh  đầu t  v  các tổ chức 
th    i  th  tr ờn ; có ch nh sách hiện đại hoá c  sở hạ tần  cho hoạt đ n  củ  th  tr ờn  
chứn  khoán, tạo c  sở cho th  tr ờn  chứn  khoán phát triển nh nh v  ổn đ nh, có khả năn  
h i nhập s u h n với các th  tr ờn  v n qu c t  v  khu vực v  thực hiện các c   k t củ  Việt 
Nam tron     tr nh h i nhập kinh t  qu c t .  

Thứ  ả , hệ th n  pháp  uật tron   ĩnh vực t i ch nh côn  (t i ch nh, n  n sách t i sản 
côn , dự trữ qu c  i ) khôn  n ừn  ho n thiện, đáp ứn  các  êu cầu  ới đặt r  tron  quá 
tr nh đổi  ới c  ch  quản  ý kinh t , cải cách h nh ch nh;  ảo đả  thực h nh ti t kiệ , ch n  
  n  ph , đấu tr nh v   ử  ý h nh vi vi phạ  tron  quản  ý, sử dụn  n  n sách, v n v  t i sản 
nh  n ớc; quản  ý, sử dụn  t i n u ên tron  hoạt đ n  sản  uất kinh do nh; đ nh h ớn  hu  
đ n , sử dụn  v n v  ; tổ chức hu  đ n , ph n  ổ sử dụn  v n v   đún   ục đ ch, hiệu quả, 
đả   ảo  n to n nợ côn ,  n ninh t i ch nh. 

Pháp  uật v  thu , ph ,  ệ ph  đ ợc   n h nh sớ  v  khôn  n ừn  ho n thiện, đáp ứn   êu 
cầu ho n thiện hệ th n  pháp  uật v  quản  ý thu  to n diện, th n  nhất, nhằ   ục đ ch tạo 
c  sở cho quản  ý thu  hiện đại, ti p cận tới nhữn  chuẩn  ực, thôn   ệ qu c t  tạo đi u kiện 
thuận  ợi cho n  ời n p thu , c  qu n quản  ý thu , đ n  iản hó  thủ tục h nh ch nh, thúc đẩ  
phát triển sản  uất, tăn  khả năn  cạnh tr nh củ  d ch vụ, h n  hó  sản  uất tron  n ớc, 
khu  n kh ch  uất khẩu, đầu t , đổi  ới côn  n hệ, cải thiện  ôi tr ờn  sản  uất kinh 
do nh, tạo đi u kiện để kh i thác hiệu quả các n uồn  ực v  sức sản  uất củ  các th nh phần 
kinh t ;  ảo h  hợp  ý sản  uất tron  n ớc; cải cách thủ tục h nh ch nh, thu hút đầu t  v  
n n  c o sức cạnh tr nh củ  n n kinh t .  

Thứ tá , thể ch , pháp  uật tron   ĩnh vực     dựn  h nh th nh sớ  v   uôn đ ợc ho n 
thiện, tạo  ập c  sở pháp  ý cần thi t v   ôi tr ờn  thuận  ợi cho các tổ chức, cá nh n tron  
n ớc v  n ớc n o i th    i  các hoạt đ n  đầu t      dựn , từn    ớc h nh th nh v  vận 
h nh th  tr ờn      dựn  với nhi u th nh phần kinh t  th    i , thể hiện ph n cấp  ạnh  ẽ 
 iữ  trun    n  v  đ   ph  n  v      rõ trách nhiệ  củ  các cấp, các n  nh v  các chủ thể 
th    i , tạo đ n   ực thúc đẩ  các hoạt đ n  đầu t , phát triển th  tr ờn      dựn  v  th  
tr ờn   ất đ n  sản với qu   ô n    c n  r n   ớn, đ  dạn . 
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Ngoài ra, hệ th n  pháp  uật côn  n hiệp đ   ác  ập qu  n tự do kinh do nh tron  các 
 ĩnh vực côn  n hiệp, thể ch  hoá đ ờn    i củ  Đản  v  ch nh sách củ  Nh  n ớc v  phát 
triển năn    ợn  qu c  i , đả   ảo  n ninh năn    ợn , kh i thác v  sử dụn  hợp  ý, có hiệu 
quả n uồn t i n u ên năn    ợn  tron  n ớc, đáp ứn  nhiệ  vụ  ảo vệ  ôi tr ờn  v   êu 
cầu phát triển kinh t  -    h i củ  đất n ớc. Pháp  uật tron   ĩnh vực  i o thôn  vận tải cũn  
đ ợc qu n t  , phát triển v  ho n thiện, tạo h nh   n  pháp  ý cho hoạt đ n   i o thôn  vận 
tải đ ờn    , đ ờn  thủ , đ ờn  sắt, h n  hải v  h n  khôn ;  óp phần h nh th nh ý thức 
tu n thủ pháp  uật củ  n  ời th    i   i o thôn ,  ảo đả  trật tự  n to n  i o thôn  trên to n 
qu c; thúc đẩ  phát triển  i o thôn  vận tải v  kinh t  đất n ớc; tạo đi u kiện thuận  ợi để 
Việt N   chủ đ n  th    i  v o hoạt đ n   i o thôn  vận tải với các n ớc tron  khu vực. 
Pháp  uật v  nôn  n hiệp - nôn  thôn đ  thể ch  hoá các chủ tr  n  củ  Đản  v  nôn  
n hiệp, nôn  d n, nôn  thôn tron  thời kỳ đổi  ới, phù hợp với các đi u  ớc qu c t     Việt 
N   đ  ký k t hoặc  i  nhập...  

Thứ ch n, pháp  uật v  t i n u ên v   ôi tr ờn  đ  k p thời đi u chỉnh nhi u vấn đ   ới 
phát sinh,  ảo đả   n ninh  ôi tr ờn ,  n ninh sinh thái với các  iải pháp đồn    , đủ  ạnh, 
có t nh đ t phá. Pháp  uật đ   ổ sun  các qu  đ nh  ới v  n u ên tắc  ảo vệ  ôi tr ờn  phải 
 ắn k t với  ảo tồn đ  dạn  sinh h c, ứn  phó  i n đổi kh  hậu, sử dụn  hợp  ý t i n u ên, 
 iả  thiểu chất thải… 

4. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế về tổ chức và hoạt động của các cơ quan 
hành chính nhà nước 

Gi i đoạn      -     , thể ch  v  Nh  n ớc pháp qu  n    h i chủ n hĩ  đ ợc  ổ sun , 
ho n thiện. N u ên tắc tổ chức qu  n  ực nh  n ớc đ ợc qu  đ nh đầ  đủ h n tron  Hi n 
pháp nă      . N u ên tắc kiể  soát qu  n  ực đ  đ ợc thể ch  hó ,    c  sở cho việc ti p 
tục tăn  c ờn  c  ch  kiể  soát qu  n  ực  iữ  các c  qu n nh  n ớc tron  việc thực hiện 
các qu  n  ập pháp, h nh pháp, t  pháp.  hức năn , nhiệ  vụ, tổ chức     á  v  c  ch  hoạt 
đ n  củ  tổ chức     á  nh  n ớc đ ợc  ác đ nh rõ h n v  có nhữn    ớc ti n  ới tron  
hoạt đ n .    ch  ph n côn , ph i hợp v  kiể  soát qu  n  ực tron  tổ chức v  hoạt đ n  
củ      á  nh  n ớc đ ợc  ác đ nh rõ h n. V i trò củ  pháp  uật tron  tổ chức v  hoạt đ n  
củ  Nh  n ớc, tron  quản  ý    h i n    c n  đ ợc đ  cao. 

Luật Tổ chức  h nh phủ nă     5 ti p tục khẳn  đ nh  h nh phủ thực hiện qu  n h nh 
pháp, đồn  thời ph n đ nh rõ qu  n hạn, trách nhiệ  củ  Thủ t ớn  với các B  tr ởn , Thủ 
tr ởn  c  qu n n  n    , đ  c o trách nhiệ  cá nh n, t nh kỷ  uật h nh ch nh v   êu cầu 
 inh  ạch, tinh   n     á  h nh ch nh tron  đi u kiện hiện n  . Tại kỳ h p thứ 8 Qu c h i 
khó  XIV đ  thôn  qu  Luật sử  đổi,  ổ sun    t s  đi u củ  Luật Tổ chức  h nh phủ v  
Luật Tổ chức ch nh qu  n đ   ph  n , theo đó: đ   ổ sun  thẩ  qu  n củ   h nh phủ tron  
quản  ý v  tổ chức     á  h nh ch nh nh  n ớc, ch  đ  côn  vụ, cán   , côn  chức, viên 
chức;  ổ sun  thẩ  qu  n cho Thủ t ớn   h nh phủ v  ủ  qu  n thực hiện nhữn  n i dun  
thu c thẩ  qu  n qu  t đ nh củ  Thủ t ớn   h nh phủ v  quản  ý côn  chức, viên chức 
tron  các c  qu n h nh ch nh nh  n ớc, đ n v  sự n hiệp côn   ập, đồn  thời  ỏ thẩ  qu  n 
củ  Thủ t ớn  tron  qu  t đ nh các tiêu ch , đi u kiện th nh  ập hoặc  iải thể các c  qu n 
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chu ên  ôn đặc thù thu c Ủ    n nh n d n cấp tỉnh, cấp hu ện do chu ển nhiệ  vụ thu c 
thẩ  qu  n củ   h nh phủ;  ổ sun  thẩ  qu  n củ  B  tr ởn , Thủ tr ởn  c  qu n n  n  
   với t  cách    n  ời đứn  đầu   , c  qu n n  n     tron  cho “từ chức” v  “ iệt phái” v  
“đi u đ n ,  u n chu ển,  iệt phái” đ i với côn  chức, viên chức thu c phạ  vi quản  ý;  ô 
h nh tổ chức ch nh qu  n đ   ph  n  đ ợc qu  đ nh theo h ớn   inh hoạt… 

Thể ch  hó  N h  qu  t s   8-NQ TW n     5       7 củ  H i n h   ần thứ sáu B n 
 hấp h nh Trun    n  Khó  XII v    t s  vấn đ  v  ti p tục đổi  ới, sắp   p tổ chức    
 á  củ  hệ th n  ch nh tr  tinh   n, hoạt đ n  hiệu  ực, hiệu quả, Luật sử  đổi,  ổ sun    t 
s  đi u củ  Luật Tổ chức  h nh phủ v  Luật Tổ chức ch nh qu  n đ   ph  n  đ   uất nhi u 
n i dun  đổi  ới,  ảo đả  sắp   p tổ chức     á  củ  hệ th n  ch nh tr  tinh   n, hoạt đ n  
hiệu  ực, hiệu quả. B   á  h nh ch nh nh  n ớc từ trun    n  đ n đ   ph  n  từn    ớc 
đ ợc kiện to n theo h ớn  cải cách, tinh   n v  côn  kh i,  inh  ạch các thủ tục h nh ch nh, 
đặc  iệt    các thủ tục  iên qu n trực ti p đ n qu  n v   ợi  ch củ  n  ời d n v  do nh n hiệp.  

Pháp  uật v  cán   , côn  chức, viên chức khá đầ  đủ, tạo đi u kiện cho các B , n  nh, 
ch nh qu  n đ   ph  n  các cấp triển kh i côn  tác tu ển dụn , sử dụn ,  ồi d ỡn  cán   , 
côn  chức, viên chức theo v  tr  việc    ;    tr , ph n côn  nhiệ  vụ phù hợp với tr nh đ , 
năn   ực v  đánh  iá cán   , côn  chức, viên chức theo các tiêu chuẩn cụ thể; thực hiện ch  
đ  thi n n  n ạch theo n u ên tắc cạnh tr nh; quản  ý cán   , côn  chức, viên chức theo 
h ớn  đả   ảo n u ên tắc đ  c o v i trò, qu  n hạn củ  thủ tr ởn  c  qu n v  trách nhiệ  
củ   ỗi tổ chức, cá nh n, c  qu n quản  ý cán   , côn  chức, viên chức; ho n thiện các qu  
đ nh v  n hĩ  vụ, qu  n củ  cán   , côn  chức, viên chức, đồn  thời qu  đ nh rõ n hĩ  vụ 
củ  cán   , côn  chức    n  ời đứn  đầu c  qu n, tổ chức, đ n v  tron  thực thi côn  vụ. Tại 
kỳ h p thứ 8 Qu c h i khó  XIV đ  thôn  qu  Luật sử  đổi,  ổ sun  Luật  án   , côn  chức 
v  Luật Viên chức (có hiệu  ực thi h nh từ n       7     ) với nhi u điể   ới qu n tr n  
nh : khái niệ  côn  chức, ph n  oại côn  chức, tu ển dụn  côn  chức…  ỏ ch  đ  “Biên ch  
su t đời” đ i với viên chức. 
5. Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân 

Thể ch  hó  qu  đ nh củ  Hi n pháp nă      , việc  hi nhận, đ  c o các qu  n con 
n  ời, qu  n tự do, d n chủ củ  côn  d n tại các đạo  uật trên các  ĩnh vực từ d n sự, ch nh 
tr , kinh t , văn hó  v     h i đ ợc tăn  c ờn  v  củn  c   ạnh  ẽ nhất từ tr ớc tới n  , c  
 ản phù hợp với các đi u  ớc qu c t     Việt N      th nh viên. Hiện n  , Việt N   đ     
th nh viên củ  7 9  ôn   ớc qu c t  c   ản v  qu  n con n  ời.  ôn  tác chu ển hó  n i 
dun  củ  các đi u  ớc n   v o pháp  uật tron  n ớc đ  v  đ n  đ ợc thực hiện t  n  đ i t t, 
phù hợp đi u kiện kinh t , văn hó ,    h i củ  Việt N  . 

Ho n thiện ch  đ   ảo h  củ  Nh  n ớc đ i với các qu  n,  ợi  ch hợp pháp củ  côn  
d n, ch  đ  trách nhiệ  củ  c  qu n nh  n ớc tron  việc  ảo vệ các qu  n đó,  ử  ý n hiê  
 inh   i h nh vi     phạ  qu  n v   ợi  ch hợp pháp củ  côn  d n     u tiên tron  côn  tác 
    dựn  pháp  uật, thể hiện thôn  qu  việc   n h nh B   uật H nh sự nă     5, B   uật T  
tụn  h nh sự nă     5, B   uật T  tụn  d n sự nă     5, Luật Thi h nh tạ   iữ, tạ   i   
nă     5, Luật Luật s , Luật Trợ  iúp pháp  ý, Luật Thi h nh án d n sự, Luật Thi h nh án 
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h nh sự, Luật Đặc  á, Luật Giá  đ nh t  pháp nă      , Luật T  tụn  h nh ch nh nă     5; 
Luật Trách nhiệ   ồi th ờn  củ  Nh  n ớc sử  đổi nă     7…  

Bên cạnh đó, hệ th n  pháp  uật tron   ĩnh vực  áo ch  v   uất  ản khôn  n ừn  đ ợc 
ho n thiện, tạo h nh   n  pháp  ý qu n tr n  cho sự phát triển củ  n n  áo ch  n ớc nh ,  óp 
phần to  ớn tron  sự n hiệp     dựn  đất n ớc n    c n    n vữn , thể hiện rõ qu n điể  
 ảo vệ v  phát hu   ản sắc, tru  n th n  văn hó  d n t c,  iáo dục, đ nh h ớn  to n d n phát 
hu  có ch n   c n n văn hó  tiên ti n củ  các n ớc trên th   iới. 

Hệ th n  pháp  uật tron  các  ĩnh vực: Giáo dục v  đ o tạo; Kho  h c v  côn  n hệ; Dân 
t c, tôn  iáo; Văn hó ,    h i;  ác chính sách    h i; D n s ,  i  đ nh v  trẻ e … ti p tục 
đ ợc đổi  ới căn  ản, ho n thiện n n  c o chất   ợn  phù hợp với qu  đ nh củ  Hi n pháp nă  
2013 và đáp ứn   êu cầu củ  quá tr nh h i nhập khu vực v  qu c t . 

6.  ột số hạn chế 
M t   , chất   ợn    t s  đ  n h      dựn   uật, pháp  ệnh, dự ki n ch  n  tr nh     

dựn   uật, pháp  ệnh ch   c o; vẫn còn t nh trạn  các dự án, dự thảo văn  ản s u khi đ  đ   
v o ch  n  tr nh nh n  phải  in  ùi, rút đi u chỉnh. 

Hai là, tron    t s  tr ờn  hợp, côn  tác tổn  k t thực tiễn, n hiên cứu  ý  uận v  pháp 
 uật vẫn còn ch   theo k p  êu cầu củ  thực tiễn v  nhiệ  vụ quản  ý nh  n ớc;   t s   ất 
cập củ  pháp  uật đ ợc phát hiện, nh n  chậ  sử  đổi,  ổ sun . 

Ba là, việc   n h nh văn  ản qu  đ nh chi ti t  uật, pháp  ệnh vẫn còn nhi u tồn tại, hạn 
ch  nh  t nh trạn  nợ   n h nh văn  ản ch   đ ợc khắc phục triệt để. Tron   i i đoạn    6 - 
   8 côn  tác   n h nh văn  ản qu  đ nh chi ti t có nhi u chu ển  i n, tu  nhiên,  i i đoạn 
2019 -     ,  ặc dù nhiệ  vụ  i o cho  h nh phủ, Thủ t ớn   h nh phủ, các B  tr ởn , 
Thủ tr ởn  c  qu n n  n       n h nh văn  ản qu  đ nh chi ti t có  u h ớn   iả   u n , 
son  s    ợn  văn  ản chậ , nợ   n h nh có  u h ớn   i  tăn . 

7. Đề xuất nhiệm vụ trọng tâm cải cách thể chế của kế hoạch cải cách hành chính 05 
năm 2021 - 2025 

Thứ nhất, đẩ  nh nh ti n đ  sử  đổi,  ổ sun ,   n h nh  ới các văn  ản qu  phạ  pháp  uật 
để cụ thể hó  đầ  đủ, ch nh  ác n i dun , qu  đ nh củ  Hi n pháp. Tạo  ập hệ th n  pháp  uật ổn 
đ nh, đồn    , th n  nhất, có sự  ắn k t chặt chẽ với việc thực hiện các chỉ đạo, chủ tr  n  củ  
Đản  v  chi n   ợc     dựn  v  ho n thiện hệ th n  pháp  uật, v  ho n thiện thể ch  kinh t  th  
tr ờn  đ nh h ớn     h i chủ n hĩ , chi n   ợc cải cách t  pháp, chi n   ợc cải cách h nh ch nh, 
chủ tr  n  tinh   n     á  nh  n ớc v  c  cấu  ại đ i n ũ cán   , côn  chức, chu ển h ớn  
chi n   ợc từ     dựn  s n  ho n thiện pháp  uật  ắn với tổ chức thi h nh pháp  uật.  

Thứ h i, chú tr n  n hiên cứu, thể ch  hó  đầ  đủ n u ên tắc ph n côn , ph i hợp, kiể  
soát qu  n  ực nh  n ớc, ph n đ nh phạ  vi, trách nhiệ  củ  các c  qu n tron  việc thực 
hiện các qu  n  ập pháp, h nh pháp v  t  pháp,  ảo đả  phù hợp với thực tiễn tổ chức v  
hoạt đ n  củ  hệ th n  ch nh tr  n ớc t . Ti p tục     rõ nhữn  vấn đ  còn có khoản  tr n  
hoặc chồn  chéo tron  thực hiện qu  n  ực nh  n ớc; đẩ   ạnh h n nữ  ph n cấp, ph n 
qu  n tron  các đạo  uật; tinh   n     á  nh  n ớc từ Trun    n  tới c  sở.  
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Thứ   , ti p tục đổi  ới qu  tr nh  ập pháp,  ập qu  theo h ớn  chặt chẽ, kho  h c, hiện 
đại, chu ên n hiệp, áp dụn  kỹ thuật  ập pháp ti n    tron  soạn thảo. Tăn  c ờn  trách 
nhiệ  củ  các c  qu n tr nh đ i với ti n đ  v  chất   ợn  củ  các dự án  uật, pháp  ệnh, n h  
qu  t. N n  c o chất   ợn  côn  tác thẩ  đ nh, thẩ  tr , chỉnh  ý dự án  uật, pháp  ệnh, dự 
thảo n h  qu  t, c  n  qu  t khôn  đồn  ý tr nh c  qu n   n h nh dự án có n i dun  ch   
 ảo đả  t nh hợp hi n, hợp pháp v  t nh th n  nhất, t nh khả thi; tăn  c ờn  các  iện pháp 
 ảo vệ Hi n pháp tron      dựn  v  thi h nh pháp  uật; tăn  c ờn  th   vấn ý ki n chu ên 
 ôn củ  các hiệp h i, chu ên  i , nh  kho  h c, các do nh n hiệp, do nh nh n, th   vấn ý 
ki n r n  r i củ  c n  đồn , n  ời d n tron  quá tr nh     dựn ,   n h nh, tổ chức thực thi 
v   iá  sát việc thực thi thể ch , ch nh sách theo tinh thần v  n i dun  củ  Hi n pháp.  

Thứ t ,  h nh phủ ph i hợp chặt chẽ với các c  qu n chỉ đạo việc tổ chức thi h nh k p 
thời, hiệu quả các  uật, pháp  ệnh đ  đ ợc Qu c h i, Ủ    n Th ờn  vụ Qu c h i thôn  qu ; 
khẩn tr  n      dựn ,   n h nh các văn  ản qu  đ nh chi ti t, h ớn  dẫn thi h nh nhằ   ảo 
đả  hiệu  ực, hiệu quả củ   uật, pháp  ệnh. Thực hiện t t côn  tác r  soát, hệ th n  hó  văn 
 ản qu  phạ  pháp  uật tron  quá tr nh triển kh i thi h nh Hi n pháp v  các  uật, pháp  ệnh; 
đẩ  nh nh ti n đ  thực hiện pháp điển hệ th n  qu  phạ  pháp  uật; tăn  c ờn  thực hiện 
 iá  sát, kiể  tr , theo dõi t nh h nh thi h nh Hi n pháp v  pháp  uật để k p thời phát hiện, 
ki n n h  c  qu n có thẩ  qu  n  ử  ý đ i với các văn  ản, qu  đ nh khôn  hợp hi n, hợp 
pháp. N hiên cứu đ   uất các c  ch ,  iện pháp tăn  c ờn   ảo vệ Hi n pháp v  pháp  uật, 
 ảo vệ côn   ý, qu  n con n  ời, qu  n côn  d n tron      dựn  v  tổ chức thi h nh Hi n 
pháp v  tron  thực tiễn hoạt đ n  củ  c  qu n nh  n ớc.  

Thứ nă , thực hiện qu  t  iệt, n hiê  túc việc sắp   p, c  cấu  ại tổ chức     á  nh  
n ớc theo chủ tr  n , đ nh h ớn  củ  Đản , đẩ  nh nh quá tr nh cụ thể hó  chỉ đạo, đ nh 
h ớn  tron  các văn  ản củ  Đản  v  sắp   p, tinh   n     á  nh  n ớc th nh các văn  ản 
pháp  uật để tạo  ập c  sở pháp  ý đồn    , th n  nhất cho việc triển kh i thực hiện. Tăn  
c ờn  ph n qu  n, ph n cấp  iữ  các c  qu n nh  n ớc ở Trun    n  v  ch nh qu  n đ   
ph  n ;  iả  đầu   i trun   i n tron  các tổ chức, thực hiện trên phạ  vi r n   ô h nh tổ 
chức  iên tỉnh,  iên hu ện; ho n th nh việc sáp nhập, hợp nhất các đ n v  h nh ch nh khôn  
đủ tiêu chuẩn đi u kiện. 

Thứ sáu, tăn  c ờn  n uồn  ực cho việc triển kh i thi h nh pháp  uật, th ờn   u ên kiện 
to n tổ chức, đ o tạo đ i n ũ  áo cáo viên, tu ên tru  n viên pháp  uật, cán        côn  tác 
pháp ch , thẩ  phán, kiể  sát viên, đi u tr  viên, nhất    tron   ĩnh vực d n sự, kinh t , t i 
ch nh, n  n h n , chứn  khoán… nhằ  đáp ứn   êu cầu nhiệ  vụ tron  t nh h nh  ới; n n  
c o tr nh đ  củ  đ i n ũ cán   , côn  chức, viên chức  ảo đả  vữn   ạnh cả v  s    ợn  v  
chất   ợn , có phẩ  chất ch nh tr ,    hiểu pháp  uật v  ki n thức    h i, có thể th    i      
việc tại các tổ chức qu c t , các thi t ch  t i phán qu c t     Việt N      th nh viên; thực 
hiện các  iải pháp nhằ  n n  c o năn   ực củ  đ i n ũ  uật s  Việt N   đủ khả năn  th   
 i   iải qu  t các vụ kiện, tr nh chấp qu c t     Việt N        t  ên. 

Nguồn: Báo cáo chuyên đề của Bộ Tư pháp tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước  
giai đoạn 2011 - 2020 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ 
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LỜI HỨA VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ: 
CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ BỨT PHÁ 

 

Việt Nam đã thực sự thúc đẩy quá trình chuyển đổi số với việc triển khai các dịch vụ công 
đa dạng trên không gian số và khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia đầu tiên. 

Nếu nhìn về thời điểm đầu nhiệm kỳ Chính phủ 2016 - 2021, khó ai có thể hình dung rằng 
từ chỗ “chập chững” làm quen với khái niệm Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, việc xây 
dựng Chính phủ điện tử cũng chỉ dừng ở một mức độ nhất định, 5 năm sau, Việt Nam đã 
được ghi nhận với những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực này. 

Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (World Bank) tại Việt Nam Carolyn Turk nhận 
định Việt Nam đã thực sự thúc đẩy quá trình chuyển đổi số với việc triển khai các dịch vụ 
công đa dạng trên không gian số và khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia đầu tiên. 

Đặc biệt, gần đây, Chính phủ đốc thúc triển khai cơ sở dữ liệu kỹ thuật số cho căn cước 
công dân, quản lý an sinh xã hội và đất đai... 

Từ những phàn nàn... 
Tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV vào tháng 11/2017, khái niệm Chính phủ số chưa 

được đại biểu nào đề cập đến khi chất vấn Người đứng đầu Bộ Thông tin và Truyền thông. 
Mọi câu hỏi đều xoay quanh Nghị quyết số 36a/NQ-CP về xây dựng Chính phủ điện tử và 
báo cáo của Chính phủ cũng cho thấy, sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết, kết quả ứng dụng 
công nghệ thông tin phục vụ cho cải cách thủ tục hành chính còn thấp và mục tiêu xây dựng 
Chính phủ điện tử còn xa. 

"Người dân cũng như doanh nghiệp chưa hài lòng, còn phàn nàn rất nhiều về việc chưa 
được hưởng hệ thống dịch vụ công tiện lợi như Chính phủ đã cam kết và cho rằng dường như 
ở đây có biểu hiện lãng phí trong đầu tư công," đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (tỉnh Đồng 
Tháp) đặt vấn đề. 

Bà cũng chất vấn Tư lệnh Ngành này: “để diễn ra tình trạng chậm trễ và thiếu hiệu quả, 
trách nhiệm của Bộ trưởng đến đâu, của Bộ đến đâu để xây dựng thành công Chính phủ điện 
tử. Ngoài các giải pháp hướng ngoại như đôn đốc, phối hợp, hướng dẫn như trong báo cáo 
nói, có giải pháp nào đủ mạnh dành cho việc nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của 
Bộ với tư cách là cơ quan quản lý trong lĩnh vực này". 

Như lời đại biểu Vũ Thị Nguyệt (tỉnh Hưng Yên), việc triển khai Chính phủ điện tử chưa 
cao, chưa đạt được kỳ vọng và chưa tương xứng với tiềm năng cũng như mức độ đầu tư của 
Nhà nước. Nguyên nhân của thực trạng này là do đầu tư chưa đúng trọng tâm, nhiều địa 
phương cung cấp tới gần 1.000 thủ tục hành chính, nhưng không phát sinh hồ sơ nào trên môi 
trường điện tử. 

Các dịch vụ công được cung cấp chủ yếu thuộc lĩnh vực ít nhu cầu sử dụng, chưa tập 
trung vào lĩnh vực giải quyết nhu cầu bức xúc của người dân. 
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Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân là do chưa có sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của người 
đứng đầu trong các cơ quan nhà nước. Người đứng đầu chưa tham gia chỉ đạo, điều hành trên 
mạng. Thực tế trên dẫn tới lãng phí cả về kinh phí, công nghệ, cơ sở vật chất hạ tầng cũng 
như lãng phí về nguồn nhân lực. 

Bà đặt câu hỏi về “trách nhiệm của Bộ như thế nào đối với vấn đề lãng phí nêu trên và 
làm thế nào nâng cao hiệu quả của việc triển khai Chính phủ điện tử trong thời gian tới". 

...đến bứt tốc hiệu quả 

Trả lời chất vấn trước Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 11/2019), Bộ trưởng Bộ Thông 
tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, một vị tướng quân đội am tường lĩnh vực công 
nghệ thông tin được phê chuẩn giữ vị trí đứng đầu ngành Thông tin và Truyền thông chưa 
được bao lâu (gần 13 tháng), đã mạnh dạn đề cập đến thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, thực 
hiện mục tiêu kép vừa phát triển Chính phủ điện tử hiệu quả, song hành với đó là phát triển 
nền kinh tế số, doanh nghiệp công nghệ thông tin, công nghệ số. 

Con số đáng chú ý được Bộ trưởng nêu ra vào năm 2019 là Việt Nam có khoảng 50.000 
doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trừ những doanh nghiệp sản xuất và doanh 
nghiệp thương mại, còn khoảng 30.000 doanh nghiệp làm công nghệ, đây là lực lượng rất lớn 
và tỷ lệ này so với các quốc gia khác là rất cao. Bộ có chủ trương tăng lên 100.000 doanh 
nghiệp đến năm 2025 để phục vụ cho chuyển đổi số, thông qua đó hình thành các doanh 
nghiệp công nghệ thông tin lớn của Việt Nam. 

Theo kết quả đánh giá Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc năm 2018, Việt Nam xếp vị 
trí thứ 88/193 quốc gia, đứng thứ 6/11 quốc gia ASEAN. Ứng dụng công nghệ thông tin, xây 
dựng Chính phủ điện tử đã đóng góp quan trọng trong cải cách hành chính, rút ngắn thời gian, 
giảm chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Nhận thức và quyết 
tâm xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử của tất cả các cấp ngành ngày càng 
được nâng cao. 

Ngày 24/3/2021 - ngày khai mạc Kỳ họp thứ 11, trước gần 500 đại biểu Quốc hội và đồng 
bào cử tri cả nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có thể tự tin báo cáo rằng Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ đã triển khai và thực hiện hiệu quả Nghị quyết phát triển Chính 
phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025. Các nền tảng Chính phủ điện tử 
được tập trung phát triển, tích hợp. 

Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, chỉ số phát triển Chính phủ điện tử năm 2020 của 
Việt Nam tăng 3 bậc so với năm 2016, xếp thứ 86/193 quốc gia. 

Việt Nam phát triển nhanh Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã 
hội số. Năm 2019, nước ta xếp thứ 5/50 quốc gia dẫn đầu thế giới về gia công phần mềm; xếp 
thứ 2/10 quốc gia về sản xuất điện thoại di động và linh kiện. Các sản phẩm số do doanh 
nghiệp Việt Nam sáng tạo, sản xuất - “Make in Viet Nam” - đang mạnh mẽ vươn ra toàn cầu. 

Chính phủ đã ban hành Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030 với mục tiêu Việt Nam vào Top 50 về Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế 
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số, xã hội số và hình thành các doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu được triển khai 
bài bản, kịp thời. 

Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ được Chính phủ gửi đến Quốc hội, với quyết tâm đổi mới 
mạnh mẽ phương thức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, Chính phủ đã ban hành 
Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 
2019 - 2020, định hướng đến năm 2025. 

Thủ tướng Chính phủ quán triệt quan điểm chỉ đạo về xây dựng Chính phủ điện tử: “Nghĩ 
lớn, nhìn tổng thể, hành động nhanh, bắt đầu từ những việc nhỏ nhưng hiệu quả lớn”; thành 
lập cơ quan chỉ đạo liên ngành ở Trung ương là Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do 
Thủ tướng Chính phủ trực tiếp làm Trưởng ban và tại các Bộ, ngành, địa phương là các Ban 
Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử. 

Đặc biệt, Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng và đưa vào vận hành các hệ thống thông tin nền 
tảng của Chính phủ điện tử, giúp đổi mới lề lối làm việc trong các cơ quan hành chính nhà 
nước và công tác chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 
người dân, doanh nghiệp như: trục liên thông văn bản quốc gia; hệ thống thông tin phục vụ 
họp và xử lý công việc của Chính phủ (E-Cabinet); Cổng dịch vụ công quốc gia - hệ thống 
thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp; hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia và Trung 
tâm thông tin, chỉ đạo điều hành Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Dịch COVID-19 đem đến cho chúng ta thử thách, nhưng cũng là cơ hội để thúc đẩy 
nhanh quá trình số hóa, tạo áp lực lên mỗi bộ, ngành, địa phương phải chuyển đổi mạnh mẽ. 
Các cơ quan quản lý nhà nước đã đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 
đến cuối năm 2020 đạt trên 30%, vượt mục tiêu Chính phủ đề ra. Một số Bộ, cơ quan xử lý hồ 
sơ công việc trên môi trường mạng. 

Nhận thức về chuyển đổi số song hành cùng các quốc gia tiên tiến 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết triển khai chính thức từ ngày 
12/3/2019, phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đến 
nay, Trục liên thông văn bản quốc gia đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử tới 
100% cơ quan, Bộ, ngành, địa phương (167 điểm kết nối); hơn 22.000 đơn vị đã đăng ký mã 
định danh, thường xuyên gửi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống; hơn 4,5 triệu văn bản điện 
tử đã được gửi, nhận qua trục; giúp tiết kiệm trên 1.200 tỷ đồng/năm. 

Trục liên thông văn bản quốc gia được xây dựng và phát triển dựa trên công nghệ tiên tiến 
trên thế giới, được bình chọn là một trong 10 sự kiện nổi bật về công nghệ thông tin và truyền 
thông và khoa học công nghệ năm 2019, đạt giải Vàng của Giải thưởng Kinh doanh quốc tế 
năm 2019 tổ chức tại Cộng hòa Áo. 

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ khai trương từ ngày 
24/6/2019, đến nay đã phục vụ 27 phiên họp Chính phủ và hơn 674 phiếu lấy ý kiến thành 
viên Chính phủ, thay thế hơn 248 nghìn hồ sơ, tài liệu giấy; tiết kiệm chi phí khoảng 169 tỷ 
đồng/năm. Cổng dịch vụ công quốc gia đã tích hợp, cung cấp hơn 2.800 dịch vụ công trực 
tuyến trên 6.700 thủ tục hành chính tại 4 cấp chính quyền, đạt 39% (vượt chỉ tiêu Chính phủ 
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giao 9%); hơn 116 triệu lượt truy cập; hơn 468 nghìn tài khoản đăng ký. Gần 43 triệu hồ sơ 
đồng bộ trên Cổng dịch vụ công; hơn 940.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến và trên 42.000 giao 
dịch thanh toán điện tử… 

Các hệ thống thông tin này đã tạo sự thay đổi rõ rệt trong phương thức làm việc giữa các 
cơ quan hành chính nhà nước và giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh 
nghiệp, vừa tạo "lực kéo," vừa tạo “lực đẩy” trong triển khai Chính phủ điện tử, hướng tới 
Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Tính chung tổng chi phí xã hội tiết kiệm được từ cải 
cách thủ tục hành chính và vận hành các hệ thống thông tin nền tảng của Chính phủ điện tử 
khoảng 15.200 tỷ đồng/năm. 

Trước đó, tham luận tại Đại hội XIII của Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết 
năm 2020 là năm dấu mốc của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, là năm định hình tầm 
nhìn cho sự phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông trong 10 năm tới. Ngành xác 
định chuyển đổi số sẽ tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Việt 
Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành chương trình hay chiến 
lược về Chuyển đổi số quốc gia, trở thành quốc gia có nhận thức về chuyển đổi số song 
hành cùng các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Đây là điều kiện thuận lợi để Việt Nam chủ 
động khai thác triệt để các cơ hội mà cuộc Cách mạng công nghệ mang lại và bứt phá vươn 
lên, thay đổi thứ hạng.... 

Nguồn: vietnamplus.vn 

 

KỲ VỌNG MỘT NHIỆM KỲ CHÍNH PHỦ 

TÍCH CỰC ĐỔI MỚI, CẢI CÁCH MẠNH MẼ VÀ QUYẾT LIỆT 
 

Tiếp tục thực hiện công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ 11, sáng ngày 05/4, Quốc hội Khóa 
XIV bầu các chức danh Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ. Bên lề kỳ họp, phóng viên 
TTXVN đã ghi nhận kỳ vọng của các đại biểu về bộ máy nhân sự chủ chốt trong nhiệm kỳ 
mới; đặc biệt với niềm tin về một nhiệm kỳ Chính phủ tích cực đổi mới, cải cách mạnh mẽ và 
quyết liệt. 

Đại biểu Đỗ Thị Thu Hằng (Đoàn tỉnh Đồng Nai): Mong muốn sớm ban hành Luật 
Đất đai 

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi đặc biệt ấn tượng với tư lệnh ngành tài nguyên và môi trường. 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã quyết liệt trong điều hành, chỉ đạo 
các vấn đề liên quan; đặc biệt, có tính cầu thị trong việc ghi nhận ý kiến, góp ý của các đại 
biểu trong việc xây dựng luật để có rà soát, xem xét điều chỉnh phù hợp, kịp thời. Theo đó, 
nhiệm kỳ này ghi nhận dấu ấn của Bộ trưởng trong việc xây dựng thành công Luật Bảo vệ 
môi trường (sửa đổi) với nhiều thay đổi mang cải cách. 

Song, thực tế phải nhìn nhận mảng tài nguyên và môi trường rất rộng, liên quan đến nhiều 
lĩnh vực, quá trình sản xuất kinh doanh cũng được điều chỉnh như vấn đề đất đai. Vì vậy, 

41



 

 
 

GÓC NHÌN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
 

nhiệm kỳ tới, tôi đặt kỳ vọng vào tư lệnh ngành Tài nguyên và Môi trường trong việc ban 
hành Luật Đất đai, góp phần giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. 

Bên cạnh mảng tài nguyên và môi trường, tôi rất quan tâm tới những thay đổi trong mảng 
giáo dục trong nhiệm kỳ tới. Theo tôi, vấn đề giáo dục không phải phát sinh trong một nhiệm 
kỳ mà là cả quá trình dài. Từ sách giáo khoa, gian lận thi cử cho thấy có vấn đề tư duy giáo 
dục mà việc này có thể ảnh hưởng không phải một mà nhiều thế hệ. Tôi kỳ vọng tư lệnh 
ngành trong thời gian tới phải quyết liệt, tạo sự đổi mới quản lý trong ngành giáo dục từ quy 
trình đến quy định. 

Đại biểu Mai Hồng Hải (Đoàn TP. Hải Phòng): Cân đối giữa những định hướng lâu 
dài và vấn đề cần giải quyết trước mắt 

Tôi cho rằng cái khó nhất là hoàn thiện thể chế theo kinh tế thị trường mà phải đáp ứng 
đòi hỏi định hướng theo xã hội chủ nghĩa. Trong khi đó, mô hình xã hội chủ nghĩa vẫn còn 
đang tiếp tục được điều chỉnh, hoàn thiện theo đặc thù riêng của Việt Nam thì đòi hỏi này 
cũng là một vấn đề khó. 

Tôi mong muốn, nhiệm kỳ tới, trong điều hành của Chính phủ cần cân đối giữa những 
định hướng lâu dài và các vấn đề cần giải quyết trước mắt. Chúng ta cũng không cần phải băn 
khoăn về vấn đề phải sửa luật liên tục vì thực tiễn đòi hỏi thì phải đáp ứng cho phù hợp. Yếu 
tố cần ở đây là có một quy trình hợp lý. Các nội dung về con người hay tư pháp thì sự ổn định 
dễ hơn so với lĩnh vực kinh tế. 

Ví dụ, như nhiệm kỳ vừa qua đã thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và được đánh giá 
là sửa toàn diện, có nhiều điểm mới nhằm đáp ứng theo yêu cầu thực tiễn nhưng trên thực tế 
vẫn chưa đáp ứng hết được. Luật Doanh nghiệp mới chỉ cụ thể hóa được Nghị quyết Trung 
ương số 12-NQ/TW về vấn đề doanh nghiệp nhà nước và mới chỉ thay đổi được tiêu chí phân 
loại doanh nghiệp nhà nước chứ bản chất cũng như quản trị doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa 
được làm rõ. 

Đại biểu Bùi Văn Xuyền (Đoàn tỉnh Thái Bình): Rốt ráo giải quyết các vấn đề quản 
lý Nhà nước 

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV ghi nhận sự chuyển giao, kiện toàn nhân sự cấp cao của 
Nhà nước. Với tư cách là đại biểu Quốc hội, tôi mong muốn nhân sự được bầu là người xuất 
sắc, có tài, có đức, có tầm và trách nhiệm với nhiệm vụ được giao; đồng thời, tin tưởng với sự 
kế thừa các khoá trước sẽ là nhân tố tốt đưa đất nước phát triển trong giai đoạn, thời kỳ mới. 

Về phía Chính phủ đã có Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 chỉ ra những mặt hạn 
chế, tồn tại cũng như những việc chưa làm được, cùng với đó đại biểu Quốc hội cũng đã có 
góp ý cũng như ý kiến đặt ra yêu cầu sửa đổi với các cơ quan chức năng. Các đại biểu đều thể 
hiện nguyện vọng lớn nhất trong nhiệm kỳ tới là Chính phủ có thể tạo ra bước chuyển, đưa 
đất nước phát triển bền vững từ những vấn đề môi trường, công ăn việc làm và an sinh xã hội. 

Bên cạnh đó, Chính phủ và các thành viên Chính phủ phải có sự vào cuộc nhanh chóng, 
rốt ráo giải quyết các vấn đề đặt ra trong việc quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực đầu tư, phát 
triển kinh tế làm sao đạt hiệu quả cao nhất; tránh lãng phí, thất thoát; phòng chống tham 
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nhũng, lãng phí; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo, tránh tình trạng ý kiến, kiến nghị của cử 
tri bị “trượt” qua các kỳ họp. 

Đại biểu Lê Thanh Vân (Đoàn tỉnh Cà Mau): Đặt dân chủ làm xung lực phát triển 
kinh tế - xã hội 

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, theo tôi Chính phủ sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn với một thể 
chế về chính sách còn tồn tại ngổn ngang nhiều vấn đề. Đó là thể chế về kinh tế thị trường 
chưa hoàn thiện. Thể chế về tổ chức bộ máy đang trong quá trình hoàn thiện. Đặc biệt là thể 
chế về nhân sự còn nhiều bất cập từ việc lựa chọn theo tiêu chí hình thức hay nội dung, theo 
cái tiêu chí bằng cấp hay thực chứng, đấy là thách thức để lựa chọn đội ngũ cộng sự cho 
mình. Áp lực nữa là về tồn tại trong đầu tư công, tài chính công. Vận hành như thế nào để tạo 
ra xung lực mới, khi mà gần như không có thay đổi về nguồn lực, trong khi dư địa huy động 
nguồn lực còn hẹp hơn. 

Làm sao để đạt được kỳ vọng đấy, đó là chính là thách thức với Thủ tướng Chính phủ, 
Chính phủ và các thành viên Chính phủ. Tôi tin rằng, Thủ tướng Chính phủ sẽ tạo lập ra xung 
lực, xung lực đấy chính là dân chủ. Chỉ có dân chủ mới huy động tối đa được các nguồn lực 
trong đó. Tài lực là một nguồn lực thôi, nguồn lực lớn nhất là trí tuệ, sức mạnh của cả dân tộc. 

Tôi hy vọng nhiệm kỳ Chính phủ khóa mới sẽ có tiếp cận mới về phong cách, phương 
pháp, từ đó xác lập nguồn lực đầu tư cho xã hội, tạo chuyển biến thực chất về kinh tế - xã hội 
thông qua những quyết sách đột phá. 

 Nguồn: ttxvn 
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BỘ TÀI CHÍNH: QUY ĐỊNH MỚI VỀ BÁO CÁO 

THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 
 

Từ ngày 05/4/2021, các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ và biểu mẫu báo cáo 
tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm theo mẫu mới do Bộ 
Tài chính mới ban hành. 

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 15/2021/TT-BTC quy định về chế độ và biểu mẫu báo 
cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công, thay thế Thông tư số 82/2017/TT-BTC. 

Bộ Tài chính cho biết, Luật Đầu tư công năm 2019 ra đời, cùng với đó là Nghị định số 
40/2020/NĐ- CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, 
trong đó có nhiều nội dung mới liên quan đến chế độ báo cáo dẫn đến phải sửa đổi. 

Do vậy, Thông tư số 15/2021/TT-BTC quy định cụ thể về cơ quan gửi, nhận báo cáo; đề 
cương nội dung, thời gian báo cáo, mẫu biểu đối với báo cáo định kỳ. Theo đó, đã giảm 21 
biểu so với Thông tư số 82/2017/TT-BTC, đồng thời, các biểu mẫu báo cáo được quy định 
thống nhất cho tất cả đối tượng báo cáo thực hiện (Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, 
Kho bạc Nhà nước và Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh). 

Để đảm bảo yêu cầu về chuẩn hóa chế độ báo cáo, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị 
thực hiện, chỉ tiêu trong các biểu mẫu cũng được quy định đơn giản, dễ thực hiện nhưng vẫn 
cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan nhận báo cáo, phục vụ công tác tổng hợp, phân tích số 
liệu, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành kế hoạch vốn của các bộ, cơ quan trung ương và địa 
phương sử dụng vốn đầu tư công cũng như các cơ quan quản lý nhà nước. 

Hàng tháng, các đơn vị báo cáo lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền 
kề, ước thanh toán từ đầu năm đến hết tháng báo cáo. Thời hạn các đơn vị gửi báo cáo về Bộ 
Tài chính trước ngày 15 của tháng báo cáo để phục vụ kịp thời công tác điều hành kế hoạch 
vốn của Chính phủ. 

Đối với báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất, các đơn vị sẽ báo cáo theo các nội dung 
tại văn bản yêu cầu của Bộ Tài chính khi Bộ có nhu cầu tổng hợp, thu thập thông tin phục vụ 
công tác quản lý, điều hành kế hoạch vốn ngoài báo cáo định kỳ. 

Thông tư cũng quy định các đơn vị gửi báo cáo bằng văn bản điện tử qua Hệ thống văn 
bản và Điều hành, Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính hoặc các phương thức khác 
theo quy định của pháp luật. Báo cáo bằng văn bản giấy chỉ áp dụng đối với các cơ quan, đơn 
vị chưa thực hiện tiếp nhận và gửi văn bản điện tử. 

Theo Bộ Tài chính, các quy định mới nêu trên sẽ là cơ sở giúp cho việc báo cáo tình hình 
thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công của các bộ, ngành, địa phương được thuận 
lợi, chính xác. Đây cũng là cơ sở giúp cho công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công cả trung 
hạn và hàng năm về sau được nhanh chóng, kịp thời. 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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NHÂN SỰ MỚI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 
 

* Bộ Chính trị: 
Phân công bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Dân vận Trung 

ương giữ chức vụ Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương. 

Phân công bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng giữ chức vụ Trưởng ban Ban 
Dân vận Trung ương. 

Phân công ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tài 
chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Chỉ định ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

* Quốc hội: 
Sáng ngày 05/4, với 468/468 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị 

quyết bầu Chủ tịch nước đối với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc. 
Chiều ngày 05/4, với 462/466 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 96,25% tổng số đại biểu 

Quốc hội) Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã 
được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ. 

Với 451/452 đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước 
Đặng Thị Ngọc Thịnh. 

Với 447/449 đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước 
đối với bà Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang. 

Với 441/442 đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu một số Ủy viên Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội đối với các ông, bà: Bùi Văn Cường, Nguyễn Đắc Vinh, Lê Quang 
Huy, Vũ Hải Hà, Nguyễn Thị Thanh. 

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh 
niên - Thiếu niên - Nhi đồng. 

Ông Lê Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường. 

Ông Vũ Hải Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại. 

Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội được bầu giữ chức vụ Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. 

Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn 
phòng Quốc hội, được bầu giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước. 
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Với 449/452 đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã miễn nhiệm thành viên Hội đồng 
Quốc phòng An ninh đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội (Ủy viên); 
ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (Ủy viên); ông Ngô Xuân 
Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Với 446/449 đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và 
ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia. Cụ thể, miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng với bà Tòng Thị 
Phóng (nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội); bà Đặng Thị Ngọc Thịnh (nguyên Phó Chủ tịch nước). 

Miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia với 8 thành viên gồm các ông: Phạm 
Minh Chính (Thủ tướng); Ngô Xuân Lịch (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng); Uông Chu Lưu và 
Phùng Quốc Hiển (nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội); Trần Văn Túy (Trưởng Ban Công tác đại 
biểu); Nguyễn Hạnh Phúc (nguyên Tổng Thư ký Quốc hội); Lê Vĩnh Tân (Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ) và Lê Quốc Phong (Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp). 

Với 454/457 đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị 
quyết phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trịnh 
Đình Dũng và 12 thành viên Chính phủ được phê chuẩn miễn nhiệm gồm: Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh (chỉ miễn nhiệm 
chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao); Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng 
Hà; Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân 
Nhạ; Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. 

Với 455/459 đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 
phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác 
của Chính phủ. Theo Nghị quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê 
Minh Khái và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn 
Thành được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ. 

12 nhân sự được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng và trưởng ngành gồm: 
Ông Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội 

nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng. 

Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại 
giao được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. 

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban 
Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 
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Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây 
dựng được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng 
thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. 

Ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường 
trực Văn phòng Chính phủ được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ. 

Ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tổng Kiểm toán 
Nhà nước được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học 
Quốc gia Hà Nội được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban 
Ban Tuyên giáo Trung ương được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

Ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam 
Định được phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ. 

* Ủy ban Thường vụ Quốc hội: 
Phê chuẩn kết quả bầu ông Nông Quang Nhất, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn giữ chức vụ Phó Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 5/3/2021. 

Phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại 
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định 
khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 18/3/2021. 

Phê chuẩn kết quả bầu bà Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội 
Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 
Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 22/3/2021 và phê chuẩn kết quả 
miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm 
kỳ 2016 - 2021 đối với ông Triệu Kinh Long kể từ ngày 22/3/2021. 

Phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế Hội 
đồng nhân dân tỉnh Hải Dương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương 
khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 10/3/2021 và phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 
chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
đối với bà Nguyễn Thanh Mai kể từ ngày 10/3/2021. 

* Thành phố Hồ Chí Minh: 
Ông Trần Hoàng Quân, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức 

vụ Giám đốc Sở Xây dựng. 
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Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp đã được bầu giữ 
chức vụ Trưởng ban Ban Đô thị, Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh. 

* Tỉnh Nam Định: 
Bà Vũ Thị Kim, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ 

chức vụ Giám đốc Sở Công Thương, kể từ ngày 06/4/2021. 

* Tỉnh Lai Châu: 
Ông Lương Chiến Công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Lai Châu được điều động, bổ 

nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. 
Ông Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông được bổ nhiệm giữ 

chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. 

Ông Nguyễn Bá Nho, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. 

Ông Hà Văn Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 
Giao thông tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
các công trình Giao thông tỉnh. 

Bà Nguyễn Thị Hồng Tuyến, Trưởng phòng Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Ông Trần Văn Sứng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường được điều động, 
bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương. 

Ông Phạm Quý Dương, Trưởng phòng Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính được bổ 
nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở. 

Ông Ngô Xuân Hùng, Trưởng phòng Phòng Khoáng sản, tài nguyên nước, Sở Tài nguyên 
và Môi trường được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở. 

Ông Nguyễn Đình Hùng, Trưởng phòng Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở. 

Bà Hoàng Thị Nguyện, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ 
chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

* Tỉnh Quảng Bình: 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình đã bầu và biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận 
kết quả bầu bổ sung ông Hoàng Xuân Tân, Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 
2025, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức Phó Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

* Tỉnh Kiên Giang: 
Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành được điều động, 

bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương. 
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Ông Hà Văn Thanh Khương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng được bổ nhiệm giữ chức vụ 
Giám đốc Sở Xây dựng. 

Bà Quảng Xuân Lụa, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư thương mại và Du lịch 
tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Du lịch. 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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