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1. Tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng nhờ cắt giảm thủ tục 
hành chính 
Thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã rà soát, xây 
dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư, kinh 
doanh trong lĩnh vực quản lý Nhà nước. 

 Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ KH&CN Đỗ Hồng Giang thông tin 
về phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực quản lý Nhà nước. 

Theo Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ KH&CN Đỗ Hồng Giang, Bộ KH&CN 
cắt giảm nhiều nhất trong các Bộ với 91% sản phẩm, hàng hóa phải 
kiểm tra trước thông quan. 

Được biết, trong các Nghị định và quyết định về điều kiện kinh doanh 
trong lĩnh vực KHCN có 85 điều kiện kinh doanh. Khi Nghị định số 154 
số 154/2018/NĐ-CP ngày 9/11/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy 
định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ KH&CN và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành được ban 
hành, đến thời điểm này, Nghị định đã được cắt giảm 51/85 điều kiện 
kinh doanh, đạt tỷ lệ 56%. (tổng điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực 
KH&CN là 121). 

Bên cạnh đó, khi sửa Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, 
trong đó quy định rõ cách thức hậu kiểm, quản lý hàng hóa theo mức độ 
rủi ro, Bộ KH&CN đã phối hợp với cơ quan Hải quan hỗ trợ thủ tục hỗ sơ 



cũng như các thủ tục kiểm tra liên quan đến cắt giảm chi phí DN để giảm 
thời gian hàng tồn kho trên cửa khẩu. 

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
Nguyễn Hoàng Linh, thời gian qua, với cơ chế hậu kiểm cũng như tiếp 
tục cắt giảm điều kiện kinh doanh, thuận lợi hóa các điều kiện, thời gian 
thông quan cho sản phẩm nhập khẩu về Việt Nam chỉ còn trong vòng 
một ngày. Không những vậy, chi phí tiết kiệm được cho DN, tiết kiệm 
các thủ tục thuộc trách nhiệm của Bộ KH&CN ước tính khoảng hàng 
nghìn tỷ đồng. 

Theo kinhtedothi.vn 

 

2. Nâng tầm dịch vụ công trực tuyến, chủ động tiếp 
cận CMCN 4.0 
Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến và xây dựng hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tài 
chính, đồng thời chủ động triển khai ứng dụng các công nghệ của 
cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0. 

 

Bộ Tài chính hướng tới mục tiêu điện tử hóa các hoạt động của ngành 
Tài chính. Ảnh: Đức Minh 

Đảm bảo môi trường pháp lý triển khai CNTT 



Thông tin từ Cục Tin học và Thống kê tài chính (TH&TKTC), trong năm 
2018, Bộ Tài chính đã ban hành 21 văn bản hướng dẫn về triển khai 
công nghệ thông tin (CNTT), đảm bảo thống nhất trong tổ chức triển khai 
ứng dụng CNTT của các đơn vị trong ngành Tài chính, góp phần nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý tài chính quốc gia. 

Đặc biệt, Bộ Tài chính đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định 
số 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; Nghị 
định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, 
cung cấp dịch vụ. 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính 
là đơn vị đầu tiên trong khối bộ, ngành đã ban hành kế hoạch hành động 
triển khai ứng dụng công nghệ của CMCN 4.0. 

Bộ Tài chính đã hoàn thành xây dựng Kiến trúc chính phủ điện tử của 
Bộ Tài chính và ban hành tại Quyết định số 2445/QĐ-BTC ngày 
28/12/2018. 

Cũng theo Cục TH&TKTC, đến hết năm 2018, Bộ Tài chính đã triển khai 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 987 thủ tục hành chính (TTHC), 
trong đó có 163 thủ tục mức độ 3; 293 thủ tục mức độ 4. Đặc biệt, trong 
lĩnh vực thuế và hải quan, trong năm 2018, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy 
mạnh, nâng cao chất lượng các dịch vụ công cung cấp đến người dân, 
doanh nghiệp. 

Bộ Tài chính cũng đã ban hành Quyết định số 2141/QĐ-BTC phê duyệt 
phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Tài chính và Quyết định số 2204/QĐ-BTC về Danh mục dịch 
vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 ngành Tài chính sẽ triển khai 
giai đoạn 2018 - 2019. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ thực hiện cắt giảm 148 
TTHC; xây dựng mới 194 DVCTT mức độ 3, 4 và nâng cấp 93 DVCTT 
mức độ 3 lên mức độ 4. 

Nâng tầm dịch vụ công trực tuyến 

Năm 2019 và các năm tới đây, trong bối cảnh triển khai ứng dụng công 
nghệ của CMCN 4.0 hướng tới xây dựng tài chính số, chính phủ số, Ban 
Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã xác định rõ mục tiêu, định hướng triển 
khai ứng dụng CNTT tại Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ  và các nhiệm vụ, 
giải pháp trong Kế hoạch hành động được ban hành tại Quyết định số 
446/QĐ-TTg. 

Theo đó, năm 2019, bên cạnh việc tiếp tục quản trị, vận hành đảm bảo 
hoạt động ổn định của các hệ thống ứng dụng, hạ tầng kỹ thuật đã xây 



dựng, Bộ Tài chính sẽ tập trung triển khai các nội dung chính như: 
nghiên cứu, triển khai áp dụng các công nghệ của cuộc CMCN 4.0: dữ 
liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối…; xây dựng kế hoạch triển khai kiến 
trúc chính phủ điện tử, kiến trúc cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính và tổ 
chức đôn đốc, giám sát quá trình tổ chức triển khai thực hiện; tập trung 
nguồn lực triển khai thực hiện các dự án thuộc đề án “Xây dựng cơ sở 
dữ liệu quốc gia về tài chính” đảm bảo tuân thủ theo định hướng kiến 
trúc chính phủ điện tử, kiến trúc cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính.  

Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công và xây dựng 
hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tài chính, theo quy định của 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Quyết định 2204/QĐ-
BTC của Bộ Tài chính về danh mục DVCTT mức độ 3, 4 ngành Tài 
chính triển khai giai đoạn 2018 - 2019.  

Nâng cấp, triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ Tài 
chính, trục liên thông văn bản Bộ Tài chính, hệ thống quản lý lưu trữ đáp 
ứng yêu cầu về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong 
hệ thống hành chính nhà nước theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn. Tổ chức xây dựng và 
đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát an ninh thông tin Bộ Tài chính để 
thực hiện chức năng theo dõi, giám sát an toàn thông tin, cảnh báo sớm 
và xử lý các cuộc tấn công mạng đối với các hệ thống thông tin của Bộ 
Tài chính./. 

Tính đến hết năm 2018 có 684.820 doanh nghiệp tham gia sử dụng 
dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,94% trên tổng số doanh nghiệp đang 
hoạt động.  

Hệ thống Cổng thanh toán điện tử của ngành Hải quan (Đề án 24/7) 
thu thuế xuất nhập khẩu bằng phương thức điện tử kết nối với 39 ngân 
hàng thương mại, theo đó người nộp thuế có thể nộp tiền thuế mọi lúc, 
mọi nơi, mọi phương tiện.  

12 bộ, ngành tham gia kết nối với 148 TTHC được đưa lên Cơ chế một 
cửa quốc gia, tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông 
tin một cửa quốc gia là trên 1,8 triệu bộ hồ sơ và trên 26.400 doanh 
nghiệp tham gia. Thông qua việc kết nối chính thức Cơ chế một cửa 
ASEAN với 4 nước ASEAN (Singapore, Malaysia, Indonesia và Thái 
Lan), trong năm 2018, tổng số C/O (chứng nhận xuất xứ hàng hóa) Việt 
Nam nhận từ 4 nước ASEAN là trên 59.000 C/O và tổng số C/O Việt 



Nam gửi sang các nước là 98.800 C/O. 

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn 

 

3. Phá tan những rào cản thị trường 

Hiện nay có một số nút thắt cơ bản đang kìm hãm chúng ta chuyển 
đổi sang kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại và hội nhập. 

LTS: Tuần Việt Nam mở Diễn đàn "Vì Việt Nam hùng cường" với mong 
muốn thu nhận từ quý độc giả những ý kiến, bài viết về các giải pháp 
phát triển đất nước trong tất cả các lĩnh vực nhằm khơi thông tiềm năng 
phát triển, cổ vũ niềm tin của cộng đồng vào tương lai Việt Nam. 

Chủ đề đầu tiên của Diễn đàn tập trung vào thể chế kinh tế. Mời quý vị 
cùng theo dõi.  

Trong bài viết "Đột phá thể chế cần đột phá về tư duy", tôi đã nêu một số 
lưu ý để có cải cách thể chế đột phá thực sự, chứ không chỉ trong văn 
kiện, trong các diễn văn của các nhà lãnh đạo. 

Vẫn theo mạch trên, trong bài viết tiếp theo này, tôi tập trung vào việc 
thực hiện cải cách thực chất, tạo đột phá, tháo bỏ một số nút thắt đang 
kìm hãm chuyển đổi sang kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại và hội nhập, 
như Nghị quyết số 11-NQ/TW Trung ương V đã đặt ra đến năm 2020. 

Hiện nay có một số nút thắt cơ bản đang kìm hãm chúng ta chuyển đổi 
sang kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại. 

Nút thắt thứ nhất, thể chế phân bố nguồn lực, trước hết về nguồn lực 
của nhà nước và nguồn lực do nhà nước kiểm soát như đất đai, tài 
nguyên các loại, tài sản của DNNN. 

Sau hơn ba thập kỷ Đổi mới, đến nay việc phân bố nguồn lực vẫn không 
được cải thiện, vẫn bằng hành chính xin-cho, phân bố nguồn lực dựa 
trên quan hệ thân hữu hơn vì hiệu quả kinh tế cao nhất, vì mục tiêu phát 
triển chung. 

Cơ chế này phải được thay thế bằng cơ chế nguồn lực được phân bổ 
bởi thị trường, hoặc đấu thầu cạnh tranh công khai, minh bạch, công 
bằng, hoặc theo dự án có hiệu quả cao nhất đã được lựa chọn một cách 
chuyên nghiệp, có thẩm định và kiểm chứng độc lập... 

Cách phân bố nguồn lực phi thị trường hiện nay đã và đang tạo ra hệ 
thống khuyến khích, hệ thống động lực sai lệch, méo mó. Có hàng loạt 
ví dụ doanh nghiệp sân trước, sân sau, những cơ hội kinh doanh có 



được nhờ quan hệ xin - cho thay vì đổi mới, sáng tạo, có kiến thức, có 
hiểu biết, trải nghiệm và kinh nghiệm thương trường, cạnh tranh thị 
trường. 

 

Cần thực hiện cải cách thực chất, tạo đột phá, tháo bỏ một số nút thắt 
đang kìm hãm chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Ảnh: Lê Anh Dũng 

Cơ chế phân bổ sai lệch là nguyên nhân của tham nhũng có giá trị lớn; 
triệt tiêu hoặc thui chột, làm nản lòng tinh thần đổi mới, sáng tạo, dấn 
thân vì mục tiêu phát triển chung. 

Đó cũng là nguyên nhân làm cho động năng của nền kinh tế liên tục suy 
giảm, nguồn lực xã hội sử dụng kém hiệu quả và cứ dần hao mòn; tăng 
trưởng kinh tế dưới tiềm năng, suy giảm dần, kéo theo đó là tụt hậu so 
với khu vực và thế giới. 

Nêu vấn đề như trên, tôi cho rằng cần ưu tiên cải cách toàn diện và triệt 
để là thể chế về quản trị DNNN, tài sản nhà nước đầu tư tại doanh 
nghiệp, quản lý đầu tư côn,; quản lý và sử dụng tài sản công trong toàn 
bộ hệ thống chính trị; đất đai, tài nguyên... 

Bên cạnh đó, chúng ta phải hoàn thiện hệ thống thể chế có liên quan để 
phát triển thị trường các nhân tố sản xuất để các loại thị trường này 
đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ các nguồn lực xã hội. 



Cách thức thực hiện cải cách là không tiếp tục giao cho các bộ, ngành 
như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường....chủ trì soạn thảo các đạo luật, văn bản pháp luật khác có liên 
quan như lâu nay. 

Nút thắt thể chế thứ hai  liên quan đến cách thức và công cụ quản lý nhà 
nước về kinh tế. Nhà nước hiện nay đang là nhà nước kiểm soát và sở 
hữu, chưa phải là nhà nước điều tiết và kiến tạo phát triển. 

Công cụ quản lý số một là hệ thống các giấy phép, phê duyệt, chấp 
thuận, các loại tương tự và cả những biến tướng, hay “phát sinh” của 
chúng được thực hiện thông qua vô số các thủ tục hành chính, quan liêu 
giấy tờ với hồ sơ, trình tự, thủ tục...hết sức phức tạp, phiền hà và tốn 
kém. 

Công cụ quản lý số hai là thanh tra, kiểm tra, gồm thanh tra, kiểm tra 
chung, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; thanh tra, kiểm tra của các cơ 
quan trung ương; thanh tra, kiểm tra của các cơ quan thuộc chính quyền 
địa phương các cấp. 

Cách thức và công cụ quản lý nhà nước hiện nay như trình bày trên đây 
tạo cho công chức quá nhiều quyền lực và cơ hội can thiệp tùy ý vào 
hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp để tư lợi. Đó là nguyên 
nhân gốc rễ làm cho luật pháp, chính sách của nhà nước bị thực hiện 
một cách sai lệch, biến tướng, không tiên liệu trước được. Đồng thời, là 
ngọn nguồn của tình trạng tham nhũng vặt; gây phiền hà, bức xúc đối 
với dân; gây mất niềm tin của nhân dân vào Đảng, nhà nước; làm cho 
chất lượng, năng lực bộ máy quản lý nhà nước ngày càng giảm và suy 
yếu. 

Những giải pháp tháo gỡ 

Cách thức quản lý như trên thiên về tiền kiểm và kiểm soát chứ không 
phải hậu kiểm mà nhà nước cần tập trung vào để thị trường phát triển. 

Quản lý theo hậu kiểm nghĩa là nhà nước chỉ can thiệp trực tiếp khắc 
phục các khuyết tật của thị trường; quản lý dựa trên thu thập, phân tích 
thông tin, đánh giá mức độ rủi ro của đối tượng quản lý và mức đô tuân 
thủ pháp luật của người dân và doanh nghiệp. 

Các nỗ lực kiểm soát và can thiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền chủ yếu tập trung vào nhóm có nguy cơ rủi ro cao/mức độ tuân 
thủ thấp. 

Bên cạnh đó, cần nhanh chóng xây dựng và thực hiện chính quyền, 
chính phủ điện tử một cách triệt để, tiến tới chính phủ số. Nhanh chóng 



xây dựng và vận hành dịch vụ công trực tuyến quốc gia, kết nối tất cả 
các dịch vụ hành chính công trực tuyến từ địa phương đến trung ương, 
tiến tới định danh cụ thể từng dịch vụ hành chính công, áp dụng thống 
nhất trên cả nước.  

Yêu cầu tất cả chính quyền địa phương các cấp, các bộ ngành, cơ quan 
có thẩm quyền quản lý nhà nước ở trung ương phải cung cấp các dịch 
vụ hành chính công thuộc thẩm quyền bằng điện tử ở cấp độ 4 trước 
năm 2021. 

Đồng thời với những giải pháp nói trên là cải cách, sắp xếp lại bộ máy tổ 
chức nhà nước, chuẩn hóa tiêu chuẩn chất lượng cán bộ, công chức, 
đổi mới cách thức và công cụ quản lý nhà nước triệt để chuyển sang 
hậu kiểm.   

Những kiến nghị, đề xuất trên sẽ giúp chúng ta đột phá về thể chế, trong 
tư duy và cách làm của toàn bộ hệ thống. Tôi hi vọng những kiến nghị, 
đề xuất đó được tiếp thu, thực hiện để làm Việt Nam trở nên thịnh 
vượng. 
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4. Phó Thủ tướng: Lập chuyên án điều tra tiêu cực 
trong cấp Giấy phép lái xe 
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa giao Bộ Công an chỉ đạo lập 
chuyên án điều tra và xử lý gian lận, tiêu cực trong đào tạo, sát 
hạch và cấp giấy phép lái xe (GPLX). Bộ GTVT không cấp GPLX cho 
tài xế gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trong vòng 5 năm…  

Đó là một trong những nội dung tại Thông báo Kết luận của Phó Thủ 
tướng thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao 
thông Quốc gia - tại buổi họp về triển khai giải pháp cấp bách bảo đảm 
trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong thời gian tới. 

“Cấm cửa” tài xế gây TNGT nghiêm trọng 

Thời gian qua, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm 
trọng, nhất là các xe hoạt động kinh doanh vận tải (xe tải, xe chở khách, 
xe container), làm chết và bị thương nhiều người. Nguyên nhân chủ yếu 
dẫn đến các vụ tai nạn giao thông là do ý thức chấp hành pháp luật của 
lái xe, chủ xe, chủ hàng và người tham gia giao thông, nhất là tình trạng 
sử dụng chất kích thích (rượu bia, ma túy…) trước khi lái xe; cùng đó 



còn tồn tại một số bất cập liên quan đến công tác phối hợp thi hành 
nhiệm vụ của các cơ quan chức năng tại các Bộ, ngành, địa phương. 

Vụ TNGT do xe container gây ra tại Long An 

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phối hợp với 
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục xử lý các điểm 
đen về tai nạn giao thông; tổ chức và vận động các đoàn thể địa phương 
tham gia cảnh giới tại các vị trí đường dân sinh, lối đi tự mở qua đường 
sắt, kiên quyết không để xảy ra tai nạn giao thông tại các điểm giao cắt 
giữa đường bộ với đường sắt. 

Bộ GTVT chỉ đạo tổng kiểm tra, siết chặt công tác đào tạo, sát hạch cấp 
giấy phép lái xe trên toàn quốc, tập trung vào một số cơ sở sở đào tạo, 
sát hạch có biểu hiện vi phạm; có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định 
của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có)… 

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT nghiên cứu sửa đổi quy định về cấp 
lại giấy phép lái xe ô tô, quy định trước khi cấp lại GPLX do bị mất hoặc 
hư hỏng phải được Cục Cảnh sát giao thông hoặc Phòng Cảnh sát giao 
thông cấp tỉnh xác nhận GPLX không bị tạm giữ do vi phạm quy định 
pháp luật. 

Không cấp, cấp lại GPLX cho người điều khiển xe phương tiện cơ giới 
đường bộ vi phạm quy định pháp luật dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm 
trọng, đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian 5 năm kể từ thời điểm xảy ra 
tai nạn giao thông. 

Lập chuyên án điều tra, “buộc” xét nghiệm ma tuý 



Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông 
toàn quốc duy trì việc thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về nồng 
độ cồn đối với người lái xe và quy định về mũ bảo hiểm đối với người đi 
mô tô, xe máy, xe đạp điện trong cả năm 2019. 

  

 

Phó Thủ tướng yêu cầu lập chuyên án điều tra tiêu cực trong cấp GPLX 

Bộ Công an chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
lập chuyên án điều tra và xử lý các tổ chức, cá nhân làm giả Giấy khám 
sức khoẻ cho người học lái xe, làm giả GPLX hoặc có hành vi gian lận, 
tiêu cực trong đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe và khám sức khoẻ 
cho người học lái xe. 

Chỉ đạo Công an các cấp phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân và Tòa 
án nhân dân khởi tố, điều tra, xét xử điểm một số vụ án hình sự do vi 
phạm quy định của pháp luật về nhật tự an toàn giao thông gây tai nạn 
đặc biệt nghiêm trọng, điển hình là vụ tai nạn giao thông do vi phạm 
nồng độ cồn tại Hà Nội, TPHCM, Long An… 

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị của Bộ và Sở Y tế 
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Công an tỉnh, 
thành phố phục vụ công tác xét nghiệm ma tuý, chất kích thích thần kinh 
và nồng độ cồn đối với lái xe kinh doanh vận tải. 



Tổ chức tổng kiểm tra công tác khám và cấp Giấy khám sức khoẻ cho 
người lái xe và người học lái xe trên toàn quốc, xử lý nghiêm tổ chức, cá 
nhân vi phạm quy định; phối hợp với ngành GTVT thực hiện nghiêm 
công tác khám sức khoẻ định kỳ đối với lái xe kinh doanh vận tải trên địa 
bàn tỉnh, xét nghiệm ma tuý đối với toàn bộ lái xe được khám sức khoẻ. 

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh 
trong toàn quốc thực hiện kiểm tra chất ma tuý và nồng độ cồn đối với 
toàn bộ nạn nhân cấp cứu do tai nạn giao thông. 
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5. Xin ý kiến người dân về biểu thuế hàng hóa thực 
hiện Hiệp định CPTPP 
Bộ Tài chính đang dự thảo và xin ý kiến người dân về Nghị định 
Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 
của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 2019-2022. 

 

Đồ gỗ của Việt Nam XK vào Canada được hưởng thuế suất bằng 0 ngay 
sau khi thực hiện Nghị định CPTPP. Ảnh: Kh.V 

Dự thảo thuế xuất khẩu và nhập khẩu trong CPTPP 

Về thuế xuất khẩu (XK) trong CPTPP, Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế XK 
đối với phần lớn các mặt hàng hđang áp dụng thuế XK, cơ bản theo lộ 



trình từ 5-15 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực. Một số nhóm mặt hàng 
quan trọng như than đá, dầu mỏ và một số loại quặng, khoáng sản (70 
mặt hàng) được tiếp tục duy trì thuế XK. 

Về cam kết thuế nhập khẩu (NK) trong CPTPP, Việt Nam cam kết xóa 
bỏ gần 100% số dòng thuế. Theo đó: 65,8% số dòng thuế có thuế suất 
0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực; 86,5% số dòng thuế có thuế suất 0% 
vào năm thứ 4 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực; 97,8% số dòng thuế có 
thuế suất 0% vào năm thứ 11 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực; các mặt 
hàng còn lại cam kết xoá bỏ thuế NK với lộ trình xóa bỏ thuế tối đa vào 
năm thứ 16 hoặc theo hạn ngạch thuế quan. 

Thuế suất áp dụng cho giai đoạn 2019-2022: Áp dụng quy định của Hiệp 
định vào thực tế, Mexico thông báo sẽ áp dụng thời điểm cắt giảm thuế 
lần đầu tiên vào ngày Hiệp định có hiệu lực đối với Việt Nam 
(14.1.2019); các nước Australia, Canada, Nhật Bản, NewZland, 
Singapore thông báo áp dụng thời điểm cắt giảm thuế lần đầu tiên vào 
ngày Hiệp định có hiệu lực đối với các nước này (30.12.2018). 

Cắt giảm thuế theo 2 nhóm nước 

Trên cơ sở đó, lộ trình cắt giảm thuế của Việt Nam sẽ áp dụng cho 2 
nhóm nước: Mexico áp dụng thuế suất theo lộ trình cắt giảm bắt đầu 
năm thứ nhất; các nước Australia, Canada, Nhật Bản, NewZland, 
Singapore áp dụng thuế suất theo lộ trình cắt giảm bắt đầu năm thứ hai. 

Điều kiện áp dụng thuế suất thuế XK ưu đãi theo Hiệp định CPTPP là có 
chứng từ vận tải và tờ khai nhập khẩu thể hiện đích đến thuộc lãnh thổ 
các nước trên. Yêu cầu cung cấp chứng từ vận tải và tờ khai nhập khẩu 
nhằm mục đích đảm bảo kiểm soát được hàng hóa thực tế được NK vào 
lãnh thổ các nước theo quy định do quy trình XK không áp dụng được 
chứng nhận xuất xứ (C/O) như trường hợp NK. 

Tại thời điểm làm thủ tục hải quan, trên thực tế hàng hóa XK chưa có 
các chứng từ vận tải và tờ khai nhập khẩu thể hiện đích đến như quy 
định, do đó Nghị định quy định tại thời điểm này hàng hóa áp dụng mức 
thuế suất quy định tại Biểu thuế XK hiện hành (không phải thuế suất ưu 
đãi), sau khi nộp chứng từ vận tải quy định thì được cơ quan quản lý 
thuế xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của Luật Quản lý thuế (Điều 
47) và các điều khoản hướng dẫn thi hành... 
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6. Hải quan TP. Hồ Chí Minh: Cải cách hành chính để 
hoàn thành mục tiêu 
Năm 2019, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được giao thu nộp ngân 
sách nhà nước (NSNN) 108.800 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ lớn, đòi 
hỏi đơn vị phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa mới có thể hoàn 
thành mục tiêu đề ra. 

Là địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế cũng như thu ngân 
sách trong nhiều năm nay, 2018 được xem là một năm thành công đối 
với ngành hải quan TP. Hồ Chí Minh khi kết quả thu NSNN đạt hơn 
108.367 tỷ đồng, chiếm 34,42% tổng thu ngân sách của ngành hải quan. 
Đáng chú ý, thành phố hiện có 49.799 doanh nghiệp (DN) hoạt động 
trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thì chỉ với 200 DN tiêu biểu, đứng top đầu 
đã nộp 60.140 tỷ đồng, chiếm 55,5% tổng thu ngân sách của Cục Hải 
quan TP. Hồ Chí Minh; tổng kim ngạch nhập khẩu của các DN trong 
nhóm này cũng lên đến 23,9 tỷ USD, chiếm 42% tổng kim ngạch NK. 

Thời gian làm thủ tục thông quan hàng hóa đã cải thiện rõ rệt 

Để có kết quả này, ngành hải quan thành phố đã quyết liệt cải cách thủ 
tục, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của DN. Bên cạnh đó, 



Cục Hải quan thành phố đã triển khai thành công Hệ thống quản lý hải 
quan tự động tại các cảng biển, kho ngoại quan… 

Theo đánh giá của các DN, chính sự cải thiện tích cực từ thủ tục hành 
chính cho tới công nghệ quản lý của ngành hải quan đã giúp DN có môi 
trường kinh doanh thuận lợi, từ đó có lợi nhuận cao, đóng góp vào 
nguồn thu ngân sách. 

Ông Jonathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương 
(IPP) - đơn vị đã nộp ngân sách hơn 2.000 tỷ đồng trong năm 2018 - 
đánh giá, việc nộp NSNN của Tập đoàn IPP nói riêng và các DN nói 
chung có sự hướng dẫn tận tình của ngành hải quan và cụ thể là Cục 
Hải quan TP. Hồ Chí Minh, đã giúp DN hiểu đúng, làm đúng các quy 
định pháp luật hải quan. Trong thời gian tới, DN mong muốn Hải quan 
Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng DN để đạt được các mục tiêu đề ra. 
Còn theo ông Takahiba Onose - Trưởng ban Tài chính - Thuế - Hải quan 
thuộc Hiệp hội DN Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh, so với năm 2017, các 
thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết của ngành hải quan đã 
được rút ngắn, đặc biệt là thời gian làm thủ tục thông quan hàng hóa đã 
có sự cải thiện rõ rệt. 

Theo ông Đinh Ngọc Thắng - Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí 
Minh, năm 2019, Cục được giao thu nộp NSNN 108.800 tỷ đồng. Đây là 
nhiệm vụ rất lớn. Do đó, ngành hải quan thành phố cam kết tiếp tục tạo 
thuận lợi thương mại bằng các chương trình hành động thiết thực để 
nuôi dưỡng nguồn thu, thu đúng, thu đủ từ các khâu nghiệp vụ trong 
thông quan đến nghiệp vụ sau thông quan… nhằm hướng cộng đồng 
DN tuân thủ pháp luật; tạo sự tin tưởng để đầu tư phát triển kinh tế bền 
vững tại TP. Hồ Chí Minh… qua đó, tạo nguồn thu NSNN ổn định trên 
địa bàn. 

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng AnhTuấn: Cục Hải quan TP. 
Hồ Chí Minh cần bám sát và thực hiện hiệu quả Nghị quyết 01 và 02 
của Chính phủ; đồng thời, cần cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị ngành tài chính để thực hiện hiệu 
quả các giải pháp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 
2019. 

Theo congthuong.vn 



7. Hoàn thiện chuẩn mực văn hóa công vụ 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ nhằm 
mục tiêu: nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong 
cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng 
động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công 
vụ; đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân, xã hội. 

Đề án đề cập nội dung của văn hóa công vụ đối với cán bộ, công chức, 
viên chức ở các khía cạnh: tinh thần, thái độ làm việc; chuẩn mực giao 
tiếp, ứng xử; chuẩn mực đạo đức, lối sống; trang phục… Đi kèm với đó 
là các giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan trong 
Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức...; thực hiện thanh tra, kiểm tra, 
giám sát hằng năm; các giải pháp thực hiện văn hóa công vụ cũng như 
lộ trình hoàn thành. 

Văn hóa công vụ được hiểu là một hệ thống những giá trị về đạo đức, 
trách nhiệm, kỷ luật, truyền thống, phong cách, biểu trưng, ngôn ngữ… 
hình thành và chi phối cách ứng xử và giao tiếp trong quá trình xây dựng 
và phát triển nền công vụ, có khả năng lưu truyền và có tác động tới tâm 
lý, hành vi của người thực thi công vụ. Đó chính là các hoạt động hằng 
ngày, các cách làm, thói quen, nếp nghĩ được lặp đi lặp lại trong thực thi 
quyền lực công của cán bộ, công chức, viên chức. Vì thế, Đề án Văn 
hóa công vụ được coi là cơ sở quan trọng để hình thành phong cách 
ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức hiện nay. Thiếu trách nhiệm, làm chưa hết trách nhiệm, thậm chí 
thờ ơ, vô cảm dường như là căn bệnh kinh niên trong một bộ phận 
không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức cơ sở hiện nay. Vẫn còn rất 
nhiều lời phàn nàn đối với cán bộ, công chức trong giải quyết các thủ tục 
hành chính thiết thân đối với người dân, như: khai sinh, khai tử, hộ tịch, 
hộ khẩu, thủ tục nhà đất, xây dựng… Giám sát của HĐND thành phố Hà 
Nội cho thấy, vẫn còn tình trạng, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm 
quy tắc ứng xử hoặc thiếu tinh thần phục vụ nhân dân tại không ít các 
đơn vị, bộ phận như ở xã Thạch Thán (Quốc Oai); xã Di Trạch (Hoài 
Đức); xã Uy Nỗ (Đông Anh); phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy); bộ 
phận quản lý phương tiện và người lái (Sở Giao thông vận tải)... Dư luận 
đã từng phê phán nghiêm khắc vụ cán bộ phường Văn Miếu (Hà Nội) vô 
cảm, làm khó người dân khi xin giấy chứng tử cho người thân hồi tháng 
7-2017, thế mà, mới đây, sự việc tương tự lại tái diễn (cuối tháng 12-
2018) ở một phường tại tỉnh Bình Dương... 



Đề án Văn hóa công vụ quy định cán bộ, công chức, viên chức không 
được gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc 
của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách 
nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân; trong giao tiếp với 
người dân, cán bộ, công chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng 
dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của 
người dân,... được kỳ vọng sẽ “chữa” triệt để được “căn bệnh” cửa 
quyền, hách dịch, thờ ơ, vô cảm, “hành” dân là “chính” của công chức 
cơ sở khiến dư luận xã hội bức xúc lâu nay. 

Một trong các giải pháp đầu tiên của Đề án là nghiên cứu, đề xuất hoàn 
thiện quy định về văn hóa công vụ trong Luật Cán bộ, công chức, Luật 
Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; sửa đổi các quy định, nội 
quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức nhằm tạo cơ sở pháp lý 
ngăn ngừa một cách căn cơ bài bản những vi phạm về văn hóa công vụ. 
Theo đó, trong năm 2019, Bộ Nội vụ phải hoàn thành nhiệm vụ này. 
Năm 2020, các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải 
hoàn thành rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến văn hóa công vụ 
trong phạm vi thẩm quyền. Cùng với đó, trong tổ chức thực hiện Đề án, 
Chính phủ yêu cầu phải triển khai đồng bộ các quy định về văn hóa công 
vụ trong tất cả các ngành và lĩnh vực, các cơ quan hành chính nhà nước 
từ Trung ương đến địa phương. Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, 
tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử. Các cơ quan công quyền phải 
cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng 
cho người dân và doanh nghiệp; niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính 
tại trụ sở nhằm minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt 
hơn. Đồng thời, thanh tra công vụ phải tăng cường thanh tra, kiểm tra 
việc thực hiện văn hóa công vụ; cán bộ, công chức, viên chức có hành vi 
vi phạm quy định về văn hóa công vụ phải chịu hình thức kỷ luật theo 
quy định của pháp luật. Có như vậy mới thực hiện được các giá trị cơ 
bản, cốt lõi của văn hóa công vụ là: chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh 
bạch, trung thực, khách quan, hiệu quả và phục vụ. 

Có thể thấy, việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công 
vụ đã thêm một chỉ dấu về quyết tâm và nỗ lực của Chính phủ trong việc 
xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ. 

Theo nhandan.com.vn 

 

 

 



8. Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế: Tiếp tục đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính 
Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm 
2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Tiếp tục đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin..., qua đó rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục cho 
người dân, doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 
được đơn vị này đề ra. 

Sở TN&MT Thừa Thiên Huế vừa tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm 
vụ công tác năm 2019 

Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu 

Ông Phan Văn Thông - Giám đốc Sở TN&MT cho biết, dưới sự chỉ đạo 
quyết liệt của UBND tỉnh và Bộ TN&MT, năm 2018, Sở đã phát huy 
nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết khắc phục khó khăn, tổ chức 
phát động và thực hiện tốt phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế 
- xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, phòng chống tham 
nhũng. Các chỉ tiêu nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi 
trường cơ bản được hoàn thành; các kế hoạch, chương trình, dự án 
trọng điểm Sở được phân công triển khai thực hiện tốt, hoàn thành tốt kế 
hoạch… 

Theo đó năm vừa qua, Sở TN&MT Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận, giải 
quyết hơn 9.800 văn bản đến và phát hành 3.870 văn bản đi. Bộ phận 
tiếp nhận và hoàn trả kết quả của Sở tiếp nhận và giải quyết hơn 800 hồ 



sơ, giải quyết đúng hạn 100%. Trình UBND tỉnh quyết định giao đất 18 
dự án với tổng diện tích 21,7 ha và thuê đất 48 dự án với diện tích 
142,8ha. 

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 81 tổ chức, cơ sở 
tôn giáo, với diện tích đất 195,22ha. Cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất lần đầu hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư… được 4.382 
giấy, với diện tích 844,63ha. Sở TN&MT cũng ký cấp đổi giấy cho 
11.369 trường hợp. 

Việc tham mưu cho UBND tỉnh trình Bộ TN&MT thẩm định, trình Thủ 
tướng ban hành “Khung chính sách di dời dân cư tại khu vực I di tích 
Kinh thành Huế” là việc quan trọng mà Sở TNMT Thừa Thiên Huế đã 
hoàn thành… 

Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Sở đã hoàn thiện, đưa 
phần mềm Hệ thống thông tin bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vào vận 
hành; tham mưu UBND tỉnh 35 văn bản để giải quyết các vướng mắc về 
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện các dự án trên địa bàn 
tỉnh. Phối hợp với UBND TP. Huế và Văn phòng UBND tỉnh xây dựng và 
tham mưu UBND tỉnh trình Bộ TN&MT thẩm định, trình Thủ tướng Chính 
phủ ban hành “Khung chính sách di dời dân cư tại khu vực I di tích Kinh 
thành Huế” và đã được Thủ tướng phê duyệt. Tham mưu phê duyệt giá 
đất để tính tiền bồi thường, bố trí tái định cư khi thu hồi đất thực hiện 
đầu tư, xây dựng 165 công trình, dự án của các huyện, thị xã, TP. Huế. 



Số tiền thu được từ công tác đấu giá sử dụng đất năm 2018 là 1.325 tỷ 
đồng, đạt 195% kế hoạch năm, trong đó cấp tỉnh 480 tỷ đồng, đạt 171%, 
cấp huyện là 845 tỷ đồng, đạt 211%. 

Năm 2018, Sở TN&MT trình UBND tỉnh cấp mới 2 giấy phép khai thác 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, 4 giấy phép gia hạn 
khoáng sản, 1 hồ sơ trả lại giấy phép khai thác khoáng sản, 1 hồ sơ thu 
hồi giấy phép khai thác khoáng sản. Trình UBND tỉnh phê duyệt 4 quyết 
định thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với số tiền 1,94 tỷ đồng. 

Về lĩnh mực môi trường, năm 2018, công tác thẩm định, phê duyệt báo 
cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) tiếp tục được thực hiện đúng 
quy định và từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương. Sở 
đã tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt 25 hồ sơ Dự án báo cáo ĐTM, 2 đề 
án bảo vệ môi trường, thực hiện phê duyệt ký quỹ cải tạo phục hồi ĐTM 
của 3 hồ sơ dự án… 

Đẩy mạnh cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng 
mà Sở TN&MT Thừa Thiên Huế đề ra trong năm 2019 

Sở TN&MT cũng đã thực hiện 21 cuộc thanh, kiểm tra về lĩnh vực tài 
nguyên môi trường và phòng chống tham nhũng đối với 81 tổ chức và 
141 cá nhân. Qua đó lập 48 biên bản vi phạm hành chính, ban hành 37 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 tổ chức và 37 cá nhân, 
với tổng số tiền phạt hơn 596 triệu đồng; chuyển hồ sơ đề nghị UBND 
tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 tổ chức, 
số tiền hơn 2.725 triệu đồng. 



Cũng trong năm vừa qua, Sở TN&MT Thừa Thiên Huế đã được UBND 
tỉnh cho thành lập Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin tài nguyên 
và môi trường trực thuộc Sở. Triển khai dự án “Điều tra, đánh giá tài 
nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh” và dự án “Điều tra, khảo sát tài 
nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2”. Phối hợp với 
trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức 2 lớp đào tạo nghiệp vụ bảo 
vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu và dầu khí mỏ hóa lỏng cho 
243 cá nhân; phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức 18 lớp tập huấn 
về công tác bảo vệ môi trường, với sự tham gia của gần 2.000 người. Tổ 
chức 4 đợt truyền thông, tuyên truyền về biến đổi khí hậu và làm vệ sinh 
bảo vệ môi trường, thu hút hàng ngàn người tham gia. 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 

Sở TN&MT Thừa Thiên Huế cho biết, trong năm 2019 này, đơn vị sẽ 
đưa cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; 
tập trung thực hiện CCHC toàn diện, thực chất, nâng cao tính sẵn sàng 
phục vụ; chuyển mạnh sang cơ chế “phục vụ” trong điều hành, giải quyết 
công việc cho người dân, doanh nghiệp góp phần xây dựng hình ảnh 
“chính quyền thân thiện, phục vụ”. Đảm bảo 100% văn bản quy phạm 
pháp luật tham mưu ban hành đúng quy định của pháp luật; quy trình 
giải quyết thủ tục hành chính được cải cách cơ bản theo hướng đơn 
giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, cắt giảm thời gian. Cung cấp các dịch vụ 
công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 với số lượng cao hơn. Duy trì việc áp 
dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động 
quản lý hành chính của Sở và các đơn vị trực thuộc. 

Ngoài ra, Sở TN&MT cũng sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 
trong hoạt động của Sở gắn với hoạt động CCHC; tập trung tháo gỡ khó 
khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai. 
Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho bảo vệ môi trường, 
phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Tiếp tục đẩy mạnh sắp 
xếp tổ chức, bộ máy; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng 
cao chất lượng thực thi công vụ trong công chức, viên chức và người lao 
động trong toàn Sở…. 

 “Trong năm nay, Sở TN&MT Thừa Thiên Huế cũng phấn đấu tỷ lệ diện 
tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản gắn liền với đất cho cá nhân đạt 98,56%, cho tổ chức đạt 
99,5%. Thu tiền sử dụng đất 730 tỷ đồng. Góp phần tích cực vào việc 
hoàn một số chỉ tiêu như tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 51,9%; tỷ lê 
dân số nông thôn sử dụng nước sạch trên 85%; ổn định tỷ lệ che phủ 
rừng 57,3%; tỷ lệ rác thải rắn ở đô thị được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn, 



quy chuẩn theo quy định là 96%... Đặc biệt, trong lĩnh vực môi trường 
cần phải xử lý kịp thời và kiểm soát được những cơ sở gây ô nhiễm, 
tránh không để phát sinh các điểm nóng về môi trường, góp phần hoàn 
thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành được giao năm 2019…”- 
ông Thông chia sẻ. 

Khen thưởng cho các cá nhân, tập thể xuất sắc trong ngành TN&MT 
Thừa Thiên Huế năm 2018 

Tại hội nghị, đại diện các phòng ban, lãnh đạo các huyện, thị xã… đã 
tham mưu, góp ý, trao đổi thẳng thắn những khó khăn, vướng mắc đang 
tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời đề nghị, đề xuất Sở 
TN&MT và UBND tỉnh quan tâm một số nội dung liên quan như công tác 
giải phóng mặt bằng tại sân bay quốc tế Phú Bài, cấp đất cho các cơ sở 
tôn giáo ở thị xã Hương Thủy, lấn chiếm đất đai, đất thủy điện tại A 
Lưới, khai thác khoáng sản, cát sỏi lòng sông Hương, sông Bồ… 

Ông Phan Thiên Định- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã biểu 
dương những thành tích mà Sở TN&MT đã đạt được, đồng thời yêu cầu 
Sở TN&MT cần cố gắng nhiều mặt hơn nữa để thúc đẩy mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh… 

“Tôi yêu cầu cán bộ, nhân viên ngành TNMT cần nâng cao hơn nữa thái 
độ, tinh thần phục vụ. Tăng cường chất lượng tham mưu về mặt nghiệp 
vụ cho lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành liên quan. Không được thụ động 
mà phải mạnh tay xử lý sai phạm, không nên đợi tỉnh vào cuộc. Sở cần 
hạn chế rườm rà trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Nên đẩy 
nhanh hơn nữa cơ sở dữ liệu địa chính. Theo dõi, giám sát tiến độ giải 



phóng mặt bằng các dự án, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các 
dự án chậm tiến độ. Nâng cao chất lượng báo cáo ĐTM để thẩm định 
một cách tốt nhất, an toàn nhất. Tỉnh cũng sẽ cố gắng nghiêm cấm việc 
khai thác cát, sỏi trên lòng sông, qua đó hạn chế tình trạng sạt lở sông, 
suối đang rất phức tạp trên địa bàn…”- ông Định nhấn mạnh. 

Theo baotainguyenmoitruong.vn 

 

9. Nghi Xuân dẫn đầu toàn tỉnh về giải quyết TTHC 
trước và đúng hạn 
Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp về con người, cơ sở vật chất 
và kỷ luật, kỷ cương hành chính nên năm 2018, tỷ lệ hồ sơ giải 
quyết trước và đúng hạn của Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đạt trên 99,97%, 
dẫn đầu 13 huyện, thị, thành phố. 

Ngày 29/1/2018, Nghi Xuân chính thức khai trương, đưa vào vận hành 
Trung tâm Hành chính công (HCC) huyện, là đầu mối tiếp nhận, hướng 
dẫn giải quyết trả kết quả xử lý các hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) liên 
quan đến tổ chức, cá nhân. 

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết và đúng hạn của Nghi Xuân cao nhất trong 13 
huyện, thị, thành phố năm 2018 

Anh Hồ Văn Chương - Giám đốc Trung tâm cho biết: Trung tâm ra đời 
mang theo kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá trong công tác cải cách 



hành chính (CCHC), mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh 
nghiệp. Năm qua, trung tâm đã đáp ứng được những mong mỏi, đòi hỏi 
khắt khe nhất của người dân và doanh nghiệp trong giao dịch hành 
chính. 

Theo số liệu thống kê, năm 2018, tổng số hồ sơ được tiếp nhận qua dịch 
vụ công trực tuyến cấp huyện và cấp xã của Nghi Xuân đạt 58.009 hồ 
sơ, tổng số hồ sơ đã giải quyết 57.230, trong đó giải quyết đúng và 
trước hạn là 57.210 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,97%), quá hạn 20 hồ sơ (chiếm 
tỷ lệ 0,03%)). Còn lại 605 hồ sơ đang giải quyết. Trung bình mỗi ngày, 
Trung tâm HCC Nghi Xuân tiếp nhận trên 300 hồ sơ thuộc các lĩnh vực 
của các ngành. 

Điều đặc biệt, trong khi các địa phương khác có tỉ lệ hồ sơ quá hạn, 
chậm trễ ở cấp xã lớn thì Nghi Xuân lại rất thấp. Năm 2018, tổng số hồ 
sơ cấp xã đã giải quyết: 46.472, trong đó trước và đúng hạn là 46.467 
hồ sơ, chỉ có 5 hồ sơ quá hạn. 

Trung tâm HCC huyện Nghi Xuân được đầu tư xây dựng khang trang, 
đồng bộ 

Trao đổi về những kết quả đạt được, anh Hồ Văn Chương cho rằng, con 
người là yếu tố quan trọng đầu tiên. Việc lựa chọn nhân sự để thực hiện 
nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC từ cấp huyện 
đến các xã, thị trấn được huyện đặc biệt quan tâm. Những người được 
chọn làm việc tại Trung tâm HCC và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp 



xã thực sự phải có kinh nghiệm, trình độ, năng lực về chuyên môn, am 
hiểu CNTT và đặc biệt là có phẩm chất đạo đức, tận tụy, trách nhiệm 
trong công việc. 

"Từ khi ra nhận nhiệm vụ tại Trung tâm HCC, hàng ngày được trực tiếp 
giao dịch với người dân càng giúp tôi nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn. 
Để đảm bảo hồ sơ, thủ tục được giải quyết đúng hạn, đảm bảo quyền lợi 
cho người dân, đòi hỏi phải nỗ lực hơn, chịu khó học hỏi hơn nhờ đó 
chuyên môn, nghiệp vụ bản thân cũng được nâng lên rõ rệt", anh Phan 
Khắc Duyệt- chuyên viên tại trung tâm chia sẻ. 

Đội ngũ cán bộ, chuyên viên tại Trung tâm HCC và Bộ phận tiếp nhận, 
trả kết quả cấp xã của Nghi Xuân được chọn lọc, tập huấn bài bản, tạo 

sự hài lòng cho người dân khi đến giao dịch 

Cùng với con người, Nghi Xuân cũng dành sự đầu tư thỏa đáng để xây 
dựng, trang bị cơ sở vật chất, hạ tầng, CNTT cho Trung tâm HCC huyện 
và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 19 xã, thị trấn. Đẩy mạnh ứng 
dụng các phầm mềm tiện ích trong tra cứu, giải quyết hồ sơ như: zalo, 
camScaner ... góp phần hỗ trợ hiệu quả trong giải quyết TTHC. 

Đặc biệt, Nghi Xuân tập trung siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, 
nhất là đối với bộ phận tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ tại cấp 
xã. Thông qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến, lãnh đạo huyện phát hiện 
kịp thời và đôn đốc những đơn vị, cán bộ, công chức liên quan có hồ sơ 
sắp đến hạn hoặc quá hạn giải quyết… Đồng thời yêu cầu thực hiện quy 



chế xin lỗi đối với người dân và có giải trình cụ thể theo quy định khi để 
xảy ra chậm trễ… 

UBND huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ chủ trì tổ chức hàng chục đoàn kiểm 
tra, xác minh tận địa phương để làm rõ và chấn chỉnh kịp thời những cán 
bộ, công chức có hành vi, dấu hiệu gây phiền hà, nhũng nhiễu cho nhân 
dân trong giải quyết TTHC. Huyện còn lấy tiêu chí giải quyết TTHC làm 
cơ sở để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hàng năm. 

Theo baohatinh.vn 

 

10. Siết chặt kỷ cương, nền nếp công vụ 
Những ngày đầu năm 2019, Sở Nội vụ liên tiếp tổ chức các cuộc 
kiểm tra đột xuất việc thực hiện nền nếp công vụ từ cấp huyện 
xuống cấp xã. Từ những cuộc kiểm tra không báo trước đã cho 
thấy tình hình thực hiện nền nếp công vụ tại các địa phương cần 
được chấn chỉnh. 

 

Cán bộ Sở Nội vụ hướng dẫn lại quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ cho 
cán bộ của UBND xã An Viễn (huyện Trảng Bom, thứ hai từ phải qua). 

Ảnh: C.Nghĩa 



Lỗi vi phạm nhiều tại các địa phương là: cán bộ đi làm không đúng giờ, 
vị trí làm việc bị khuyết người nhưng không có người trực thay, quá trình 
tiếp nhận xử lý hồ sơ không đúng quy định, tỷ lệ trễ hẹn hồ sơ còn cao. 

* Bất ngờ từ những cuộc kiểm tra 

Từ sáng sớm, 
đoàn kiểm tra 
thực hiện nền 
nếp công vụ của 
Sở Nội vụ xuất 
phát tại Trụ sở 
khối Nhà nước 

tỉnh đi xuống các địa phương nhưng không ai biết điểm đến cụ thể, 
ngoài trưởng đoàn. Trưởng đoàn kiểm tra, ông Thái Bình Dương, Chánh 
thanh tra Sở Nội vụ là người quyết định nơi đoàn sẽ đến kiểm tra, kế 
hoạch kiểm tra và kế hoạch này được giữ bí mật với tất cả các thành 
viên. 

Bất ngờ có mặt tại trụ sở UBND huyện Vĩnh Cửu và bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả hồ sơ một cửa của huyện, các thành viên trong đoàn 
nhanh chóng kiểm tra tại các phòng, ban và bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả một cửa để “chốt” danh sách cán bộ, công chức, viên chức có mặt 
tại cơ quan khi đến giờ làm việc. Tại thời điểm này mới chỉ có 9/14 vị trí 
làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ một cửa có cán bộ 
công chức đến làm việc đúng giờ. Khi thấy đoàn kiểm tra xuất hiện, một 
số cán bộ, công chức lập tức điện thoại gọi cho những người còn vắng 
nhưng cũng phải 20-25 phút sau các vị trí làm việc mới có mặt đầy đủ. 

Theo một cán bộ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ một cửa 
huyện Vĩnh Cửu, chỉ có một số vị trí tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc 
các lĩnh vực như: đất đai, cấp đổi giấy chứng minh nhân dân mới có 
người dân đến sớm, còn các vị trí khác thường phải sau 8 giờ mới có 
người dân đến làm việc nên một số cán bộ trực ở các vị trí này thường 
đến trễ từ 15-20 phút so với quy định. 

Tại các đơn vị, đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ không chỉ kiểm tra nội dung 
chấp hành quy định về giờ giấc làm việc mà còn kiểm tra các nội dung 
khác như: việc ghi chép, nhập dữ liệu trong quá trình tiếp nhận hồ sơ 
của người dân và doanh nghiệp, tỷ lệ hồ sơ được trả đúng hẹn, sai hẹn 
ở tất cả các lĩnh vực… 

Trong một cuộc kiểm tra đột xuất khác ở xã Xuân Thiện (huyện Thống 
Nhất), tại thời điểm kiểm tra các cán bộ chủ chốt của xã đều không có 

Để tiếp nhận và xử lý thông tin bức xúc của người 
dân về thủ tục hành chính, nhất là thái độ của cán 
bộ, công chức, Sở Nội vụ đã có số điện thoại đường 
dây nóng: 02513.941.833, được niêm yết tại tất cả 
các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và 
xã. 



mặt ngoại trừ một phó chủ tịch UBND xã. Còn tại bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả hồ sơ một cửa của xã vắng 2 cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ 
lĩnh vực địa chính và hộ tịch tư pháp. Lý do nhiều cán bộ không có mặt 
trong giờ làm việc là phải lên tỉnh dự bỏ phiếu xét công nhận xã đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao. Khi được hỏi “cán bộ trực lĩnh vực địa 
chính và tư pháp vắng mặt, người dân đến nộp hồ sơ thì việc tiếp nhận 
sẽ như thế nào” - một cán bộ trực tại bộ phận một cửa của xã cho biết: 
“Cán bộ vắng thì không tiếp nhận mà hẹn người dân buổi khác đến”. 

Quá trình kiểm tra việc thống kê, ghi chép, nhập hồ sơ vào hệ thống tại 
bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ một cửa tại UBND xã Xuân 
Thiện, đoàn kiểm tra Sở Nội vụ còn chỉ rõ nhiều nội dung thực hiện chưa 
đúng như: chưa công bố niêm yết bộ thủ tục hành chính mới, một số hồ 
sơ khi tiếp nhận nhưng không nhập lên hệ thống phần mềm liên thông, 
viết biên nhận tay, thời gian hẹn trả kết quả hồ sơ không cụ thể ngày giờ 
theo quy định của bộ thủ tục hành chính, chưa lưu phiếu biên nhận vào 
hồ sơ…  

* Người dân còn bức xúc 

Nhờ công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ảnh của 
người dân liên quan đến lĩnh vực cải cách hành chính mà trong thời gian 
qua, Sở Nội vụ đã tiếp nhận được khá nhiều cuộc gọi của người dân. Từ 
những phản ảnh này, chiều 10-1 đoàn kiểm tra thực hiện nền nếp công 
vụ Sở Nội vụ có mặt tại trụ sở UBND xã An Viễn (huyện Trảng Bom). 
Đây là xã mà trước đó Sở Nội vụ đã phát hiện tình trạng cán bộ, công 
chức bỏ trực tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ một cửa. 

Tại thời điểm kiểm tra, dù đã là 13 giờ 50 nhưng phần lớn các phòng 
làm việc của lãnh đạo UBND xã An Viễn đến các phòng, ban chuyên 
môn vẫn “cửa đóng then cài”. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ 
một cửa của UBND xã thiếu vắng nhiều vị trí trực tiếp nhận và trả hồ sơ 
theo quy định. Phải đến hơn 14 giờ các vị trí làm việc tại UBND xã An 
Viễn và bộ phận một cửa mới cơ bản có mặt đầy đủ cán bộ đến làm việc 
nhưng cả chủ tịch và phó chủ tịch UBND xã đều không có mặt. 

Theo giải trình của cán bộ UBND xã An Viễn, cả chủ tịch và phó chủ tịch 
UBND xã có lịch lên tỉnh họp. Tuy nhiên theo cán bộ Sở Nội vụ, cuộc 
họp có nội dung liên quan tới lãnh đạo xã An Viễn diễn ra và kết thúc 
trong buổi sáng cùng ngày, đầu giờ chiều nếu không có lịch công tác 
nào khác thì cả chủ tịch và phó chủ tịch UBND xã phải có mặt tại UBND 
xã làm việc bình thường.  



Cũng giống như nhiều đơn vị khác, việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ 
một cửa xã An Viễn chưa được thực hiện theo đúng quy trình. Có những 
nội dung dù được thành viên đoàn kiểm tra chỉ rõ điểm chưa đúng 
nhưng cán bộ xã vẫn một mực “bảo vệ” quan điểm, sau nhiều lần giải 
thích mới chịu thừa nhận chưa làm đúng. 

Ông Nguyễn Quốc Phương, thành viên đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ cho 
biết, người dân xã An Viễn từng gọi điện đến đường dây nóng của sở 
phản ảnh cán bộ xã bỏ trụ sở đi nhậu trong giờ làm việc. Qua truy xuất 
hệ thống camera, Sở Nội vụ phát hiện vào thời điểm người dân phản 
ảnh tại bộ phận một cửa của UBND xã An Viễn không có cán bộ trực.  

Trước đó, một loạt xã khác của huyện Trảng Bom như: Giang Điền, 
Đông Hòa, Thanh Bình, Bình Minh, người dân phản ảnh về tình trạng 
không có công chức trực giải quyết thủ tục hành chính cho người dân 
theo quy định. Trích xuất camera cho thấy phản ảnh của người dân là 
đúng. Sở Nội vụ đã có công văn gửi Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom 
đề nghị kiểm tra, xử lý cán bộ vi phạm bỏ vị trí trực trong giờ hành chính 
khiến người dân bức xúc. 

Báo chí vào cuộc giám sát cán bộ thực hiện nề nếp công vụ 

Để lập lại kỷ cương, kỷ luật công vụ, vừa qua Chủ tịch UBND tỉnh Đinh 
Quốc Thái có công văn chỉ đạo thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương 
hành chính, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. Chủ tịch 
UBND tỉnh đề nghị phải thực hiện nghiêm quy chế, nội quy cơ quan, 
lịch trực và các ngày làm bù theo quy định. Đảm bảo tiếp nhận và xử 
lý hồ sơ thông suốt, không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi 
lâu, chậm trễ trong việc trả kết quả. Thực hiện nghiêm quy định không 
sử dụng bia rượu, chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu đi đầu, đồng thời 
chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi có phản ảnh. Đặc biệt, 
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan báo, đài của tỉnh áp dụng các 
biện pháp nghiệp vụ ghi hình, xác minh để xử lý các trường hợp vi 
phạm, nhất là trong thời gian trước và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 
2019. 
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11. Không dễ dãi, bao che vi phạm 
Kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ là vấn đề luôn 
được Đồng Nai quan tâm chỉ đạo, nghiêm túc thực hiện và thường 
xuyên kiểm tra, giám sát nhằm đạt hiệu quả một cách cao nhất. 

Đánh giá của Sở Nội vụ cho thấy, công tác thực hiện kỷ luật, kỷ cương 
hành chính và đạo đức công vụ  thời gian qua đã được thực hiện đồng 
bộ với nhiều cách làm đa dạng. Trong đó, một số đơn vị, địa phương đã 
tổ chức bình chọn gương tiêu biểu trong tháng có hình thức khen 
thưởng xứng đáng, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức chấp 
hành tốt. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương là tiêu chí đánh giá phân loại 
cuối năm, bình xét thi đua hằng tháng. 

 Nhiều đơn vị thực hiện lắp máy chấm công bằng dấu vân tay để theo 
dõi giờ giấc làm việc, lắp đặt camera tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả để quan sát việc thi hành nhiệm vụ của công chức, viên chức; 
chỉ đạo nghiêm túc việc xử lý công việc qua hệ thống quản lý văn bản 
điện tử kịp thời nhanh chóng, bảo đảm thời gian hoàn thành công việc... 

Ý thức chấp hành thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, 
viên chức được nâng cao rõ nét. Dễ nhận thấy nhất là thái độ  tôn trọng 
người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến liên hệ, giải quyết hồ sơ, thủ 
tục hành chính có nhiều thay đổi, làm gia tăng sự hài lòng. Việc chấp 
hành thời gian, giờ giấc, chấp hành đeo thẻ khi làm việc của cán bộ, 
công chức, viên chức đã đi vào nề nếp góp phần nâng cao hiệu quả 
công tác cải cách hành chính và chất lượng hoạt động của bộ máy nhà 
nước trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên chưa phải địa phương, đơn vị nào cũng đã thực hiện tốt kỷ 
luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ. Một trong những nguyên 
nhân được xác định là công tác chỉ đạo thực hiện của người đứng đầu 
chưa thật sự quyết liệt; một số đơn vị, địa phương thực hiện còn hình 
thức, chưa có bộ phận theo dõi, kiểm tra giám sát cụ thể hoặc bộ phận 
tham mưu chưa chủ động nên chưa phát huy hiệu quả tích cực; một số 
trường hợp người dân phản ảnh nhưng chưa được xử lý kịp thời, gây 
bức xúc cho người dân... 

Công tác kiểm tra, giám sát gặp khó khăn khi tình trạng cán bộ, công 
chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương tìm cách đối phó 
khi có kiểm tra, còn bao che, thông báo khi có đoàn kiểm tra. Tình trạng 
cán bộ, công chức, viên chức đầu giờ vào điểm danh cho có mặt, sau đó 
bỏ vị trí để làm việc riêng còn xảy ra, thậm chí “trộm” giờ làm việc đi 
uống cà phê, nhậu nhẹt... 



Lập lại kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ sẽ rất khó xử lý 
nếu như còn tình trạng nể nang, bao che và xử lý không nghiêm khắc 
của người đứng đầu các địa phương, đơn vị. 

Theo baodongnai.com.vn 

 

12. Người dân chờ sự chuyên nghiệp 
Công tác thực hiện nền nếp công vụ và cải cách hành chính thời 
gian qua đã được tỉnh chỉ đạo thực hiện rất quyết liệt, từ đó tạo ra 
được nhiều chuyển biến tích cực. 

 

Dù đã đến giờ làm việc nhưng người dân vẫn phải đứng chờ cán bộ đất 
đai đến giải quyết thủ tục tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một 

cửa ở UBND huyện Vĩnh Cửu 

Điều này được thể hiện bằng những đánh giá cụ thể khi Đồng Nai liên 
tục có sự thăng hạng và nhiều năm liền ở vị trí cao về năng lực cạnh 
tranh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. 

* Hạn chế sai phạm 



Theo Sở Nội vụ, 
trong năm 2018 
UBND tỉnh và Sở 
Nội vụ đã tăng 
cường công tác 
thanh tra, kiểm 
tra thực hiện nền 
nếp công vụ tại 
các sở, ngành, 

địa phương với 388 lượt kiểm tra. Qua kiểm tra có 231 trường hợp bị 
phê bình, nhắc nhở, kiểm điểm (21 tập thể và 210 cá nhân). Căn cứ 
phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức, các đơn vị, 
địa phương đã thi hành kỷ luật 92 trường hợp vi phạm quy định trong thi 
hành nhiệm vụ, công vụ. 

Vi phạm thường gặp trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và 
đạo đức công vụ là việc chấp hành chưa nghiêm giờ giấc làm việc. Còn 
nhiều đơn vị xảy ra tình trạng cán bộ, công chức đi trễ về sớm khiến 
người dân phải chờ đợi. Như trường hợp chị Nguyễn Thị L. (ngụ xã 
Xuân Thiện, huyện Thống Nhất) mới đây khi đến UBND xã làm giấy khai 
sinh cho con phải ra về vì cán bộ xã... bận lên tỉnh họp.  Chị L. nhận xét: 
“Nếu cán bộ hộ tịch tư pháp vắng thì xã nên bố trí cán bộ trực thay để 
người dân đỡ mất công đi lại nhiều lần, vì một buổi làm việc đâu chỉ có 
mình cá nhân tôi đến giải quyết thủ tục khai sinh”. 

* Cần chế tài mạnh 

Theo Phó giám đốc Sở Nội vụ Tạ Quang Trường, sở dĩ còn tình trạng 
nền nếp công vụ chưa được thực hiện nghiêm  là do một số cơ quan, 
đơn vị, địa phương chưa quan tâm đôn đốc, theo dõi, chưa quyết tâm 
chỉ đạo thường xuyên, liên tục; khi xảy ra vi phạm lại chưa kiên quyết xử 
lý đảm bảo tính răn đe. Lãnh đạo một số cơ quan đơn vị cũng chưa thể 
hiện hết vai trò gương mẫu chấp hành dẫn đến cấp dưới cùng sai phạm, 
thậm chí có trường hợp vi phạm nhiều lần. Bên cạnh đó, việc thực hiện 
kiểm tra, giám sát tại một số đơn vị, địa phương còn hình thức, qua loa, 
ngại va chạm, kiêng nể, có tâm lý sợ đấu tranh, né tránh trách nhiệm. 

Chủ tịch UBND TX.Long Khánh Hồ Văn Nam cho biết: “Việc thực hiện 
nghiêm nền nếp công vụ phản ánh được ý thức xây dựng văn hóa công 
sở, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng 
đầu trong phục vụ người dân. Khi thực hiện nền nếp công vụ không tốt 
có thể ảnh hưởng tới nhiệm vụ cải cách hành chính, làm giảm sút niềm 
tin của người dân và chính quyền”. 

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 
(khóa X) mới đây, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh lưu ý: “Không được để xảy ra tình trạng 
cán bộ, công chức mải mê vui xuân đón tết mà quên 
đi nhiệm vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp. 
Phải thực hiện nghiêm túc giờ giấc trực, tiếp dân, 
sau tết thì bắt tay ngay vào nhiệm vụ”. 



Do đó, trong thời gian tới UBND TX.Long Khánh sẽ tiếp tục đẩy mạnh 
kiểm tra đột xuất tại các cơ quan đơn vị, đặc biệt là cấp xã, phường. 
“Qua kiểm tra hoặc qua kênh người dân phản ảnh, nếu phát hiện cơ 
quan, đơn vị nào vi phạm kỷ cương nền nếp công vụ chúng tôi sẽ cương 
quyết xử lý, trước hết với người đứng đầu để xảy ra vi phạm” - ông Hồ 
Văn Nam nhấn mạnh. 

Phó giám đốc Sở Nội vụ Tạ Quang Trường cho biết, thời gian tới, đặc 
biệt là trước và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Sở Nội vụ sẽ liên tục 
chỉ đạo các đoàn kiểm tra công vụ đột xuất xuống các địa phương. Nếu 
phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm khắc, nhất là với những trường hợp 
cán bộ, công chức, viên chức sử dụng bia rượu trong giờ làm việc.  
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13. Thấy gì từ bữa tiệc đầy thị phi tại UBND xã Lý Trạch? 
Người ta sẵn sàng bất chấp quy định, sẵn sàng bỏ qua mọi ràng 
buộc, sẵn sàng bỏ ngoài tai mọi quy chế làm việc chỉ để thoả mãn ý 
muốn cá nhân. 

 

Trụ sở UBND xã Lý Trạch - nơi diễn ra tiệc cưới đầy tai tiếng. 

Những ngày qua, trên nhiều trang báo mạng đồng loạt đưa tin về việc 
một cán bộ của xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tổ chức 



đám cưới vô cùng rình rang ngay tại sân UBND xã trong ngày làm việc. 
Điều này không chỉ dẫn đến việc mọi hoạt động của Ủy ban xã bị tê liệt, 
mà dư luận cũng thấy “chướng tai gai mắt”. 

Dù rằng, ngày 18/1, UBND huyện Bố Trạch cho biết vừa tạm đình chỉ 
công tác ông Lê Xuân Duẫn – Chủ tịch UBND xã Lý Trạch để kiểm điểm 
rõ trách nhiệm vì đã cho phép người dân dùng sân trụ sở UBND xã để 
dựng rạp tổ chức đám cưới. Song song, UBND huyện Bố Trạch cũng đề 
nghị Huyện ủy Bố Trạch có hình thức xử lý kỷ luật đúng mức đối với tập 
thể Ban thường vụ Đảng ủy xã và cá nhân ông Lê Xuân Hùng – Bí thư 
Đảng ủy xã Lý Trạch. 

Thế nhưng, sự việc này cho thấy, những câu chuyện không mấy tốt đẹp, 
thể hiện sự yếu kém về ý thức của cán bộ vẫn liên tiếp xảy ra. Khi thì 
cán bộ cả một xã rủ nhau đi nghỉ mát trong giờ hành chính, lúc thì cán 
bộ lại bỏ trụ sở để đi ăn cưới. Đến vụ việc lần này, cán bộ còn táo tợn 
hơn khi lập hẳn rạp cưới, thoải mái rượu chè, ăn uống no nê trong sân 
trụ sở uỷ ban. Thậm chí, người ta không chỉ lập rạp một ngày mà còn lập 
rạp cưới ở đó vài ba ngày. 

Hiển nhiên, hệ quả là hoạt động của cả cơ quan bị ngưng trệ, người dân 
đến liên hệ làm việc thì gặp rất nhiều phiền toái. Trong khi, trụ sở cơ 
quan nhà nước vốn dĩ là trung tâm hành chính, là nơi trang nghiêm, là 
chỗ để các vị “công bộc” làm việc phục vụ nhân dân. Nói thẳng, nếu 
người nào cũng tổ chức đám cưới tại Ủy ban xã thì Ủy ban sẽ chẳng 
mấy chốc mà trở thành cái chợ. 

Đáng chú ý ở chỗ, UBND huyện đã chỉ đạo phải di chuyển rạp cưới sang 
một địa điểm khác nhưng xã vẫn không nghe mà cố tình thực hiện, với 
nhiều lý do biện hộ được đưa ra, trong đó “có sự thống nhất cao của 
thường vụ đảng ủy xã”. Vậy vị cán bộ xã là ai, địa vị ra sao mà có thể 
phớt lờ cả ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện? 

Truy ra mới biết người đứng đằng sau bữa tiệc này là Chủ tịch hội liên 
hiệp phụ nữ xã. Suy cho cùng lãnh đạo cả xã Lý Trạch cùng đều có 
những sai sót. Mà sai sót đó rất nguy hiểm khi nó thành hệ thống, khi nó 
thể hiện sự “đoàn kết” của tập thể lãnh đạo địa phương. Đó là sự thiếu 
kỷ luật! 

Quan ngại hơn, nó cho thấy lấp “tư duy tiểu nông” và tưởng “coi trời 
bằng vung” tồn tại trong đội ngũ cán bộ, công chức ở địa phương này. 
Người ta sẵn sàng bất chấp quy định, sẵn sàng bỏ qua mọi ràng buộc, 
sẵn sàng bỏ ngoài tai mọi quy chế làm việc chỉ để thoả mãn ý muốn cá 



nhân. Đồng thời, đó cũng chính là sự phô trương thái quá, một kiểu 
“trưởng giả học làm sang”, mà chúng ta cần phải lên án. 

Bởi vì, gia đình muốn hạnh phúc thì cha mẹ phải làm gương cho con cái. 
Nhà trường muốn tiến bộ thì thầy/cô phải làm gương cho học sinh. Tổ 
chức, cơ quan, đơn vị muốn vững mạnh thì tập thể lãnh đạo và cá nhân 
người đứng đầu phải làm gương cho nhân viên và cấp dưới. Đất nước 
muốn phát triển văn minh thì nhất thiết phải có đội ngũ tinh hoa giữ vai 
trò lãnh đạo, dẫn dắt xã hội là những tấm gương tốt đẹp soi chiếu đến 
muôn người, muôn nhà. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “một tấm gương sống có giá trị hơn cả 
trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Người cũng chỉ dạy rằng: “Đảng viên đi 
trước, làng nước theo sau… Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ 
viết lên trán chữ ‘cộng sản' mà ta được họ yêu mến. Muốn hướng dẫn 
nhân dân mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.  

Điều này cũng có nghĩa, khi khẳng định cán bộ là cái gốc của mọi công 
việc, thì tấm gương của cán bộ chính là “chất keo” gắn kết bảo đảm cho 
“cái gốc” ấy được trụ vững để phát triển ổn định, lâu dài. Do đó, bữa tiệc 
cưới này quả thật bữa tiệc đầy thị phi! 
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