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1. Thủ tướng phân công soạn thảo 3 dự án luật
Thủ tướng Chính phủ vừa phân công một số cơ quan chủ trì soạn
thảo, trình các dự án luật được điều chỉnh bổ sung vào Chương
trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.
Theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, trong tháng 2/2019, Bộ Nội
vụ soạn thảo và trình: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ
chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo Luật Đầu tư theo hình thức đối tác
công tư, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2019.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ được giao chủ
trì soạn thảo các dự án luật được điều chỉnh, bổ sung trong Chương
trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.
Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ có liên
quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các nhiệm vụ được quy định
tại Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 28/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được
điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, các
dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.
Theo baochinhphu.vn

2. 100% thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa
quốc gia sẽ thu phí bằng phương thức điện tử
Theo Tổng cục Hải quan, trong 2 năm tới, 100% các thủ tục hành
chính thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) sẽ thu
phí, lệ phí bằng phương thức điện tử.

Ảnh minh họa: Internet
Theo thông tin từ cổng thông tin Tổng cục Hải quan, tính riêng 5 tháng
cuối năm 2018, các Bộ, ngành đã triển khai thêm được gần 100 thủ tục
mới trên Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), gấp 2 lần tổng số thủ tục
hành chính trong hơn ba năm đầu triển khai hệ thống này.
Như vậy, tính đến hết năm 2018 đã có 150 thủ tục được triển khai qua
Cơ chế một cửa quốc gia. Số lượng hồ sơ hành chính đã được xử lý
trên Cổng thông tin một cửa quốc gia trên 1,8 triệu bộ hồ sơ và xấp xỉ
26.000 doanh nghiệp tham gia.
Theo kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhiều bộ, ngành đã
cơ bản hoàn thành kế hoạch kết nối của năm 2018. Trong đó, Bộ GTVT,
đơn vị có số lượng thủ tục nhiều nhất (65 thủ tục và 10 thủ tục liên
ngành) cũng là Bộ đầu tiên hoàn thành kết nối 100% thủ tục vào NSW từ
ngày 1/12/2018. Các đơn vị như Bộ Công Thương, Ngân hàng nhà
nước cũng đã hoàn thành kế hoạch.
Đáng chú ý, ngoài các thủ tục hành chính đã được triển khai nêu trên,
hiện còn có 22 thủ tục mới đã được kết nối và sẵn sàng triển khai trong
tháng 1/2019.
Theo đánh giá, số lượng thủ tục kết nối nhiều nhưng so với kế hoạch
của năm 2018, vẫn còn 21 thủ tục đang trong giai đoạn triển khai. Số
lượng thủ tục phải triển khai trong giai đoạn 2019 - 2020 còn nhiều.

Đặc biệt, hai năm tới việc triển khai không chỉ dừng ở số lượng thủ tục
hành chính mà còn được nâng cấp triển khai dưới hình thức dịch vụ
công trực tuyến cấp độ 4.
100% các thủ tục hành chính thực hiện thông qua NSW thu phí, lệ phí
bằng phương thức điện tử. Các chứng từ điện tử (giấy phép điện tử,
giấy chứng nhận điện tử và các giấy tờ điện tử tương đương) được cấp
thông qua NSW được sử dụng khi thực hiện các thủ tục hành chính
khác có liên quan.
Theo ictnews.vn

3. Luật An ninh mạng: Tin giả ... trách nhiệm thật
Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ
nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6
năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.
Trong Luật có Chương I - Những quy định chung, Điều 8 - Các hành vi
bị nghiêm cấm về an ninh mạng, mục d - Thông tin sai sự thật gây
hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế, xã hội,
gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành
công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá
nhân khác.
Tại sao việc tung ra và lan truyền thông tin sai sự thật lại được Luật An
ninh mạng của Việt Nam cũng như các điều luật tương tự của nhiều
quốc gia trên thế giới lưu ý? Đó là do tính chất cũng như mức độ nguy
hiểm mà tin giả có thể gây ra cho an ninh quốc gia, nền kinh tế cũng như
an toàn, trật tự xã hội.

Ảnh: AFP/TTXVN
Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ đã dành 11 năm để
nghiên cứu 126.000 tin đồn và tin giả trên mạng Twitter và nhận thấy
rằng tin bịa đặt lan truyền nhanh hơn tin thật, được đăng tải nhiều hơn.
Lý do là tin giả “nóng hơn” và chủ đề phổ biến là chính trị, tiếp đó là tin
liên quan đến kinh tế, khủng bố, khoa học, thiên tai…
Kết quả nghiên cứu của MIT đăng trên tạp chí Science (Khoa học) cho
biết: tin giả được đăng lại nhiều hơn 70% so với tin thật; tin thật mất thời
gian lâu hơn 6 lần so với tin giả để đến với 1.500 người dùng mạng; tin
thật ít khi có trên 1.000 lượt chia sẻ, trong khi không ít tin giả có tới
100.000 lượt chia sẻ.
Người dùng mạng bị tính chất giật gân của tin bịa đặt chi phối mà không
quan tâm tới việc chúng có bao nhiêu phần trăm sự thật hay không có
một tí sự thật nào. Do chúng ta đang sống trong thời đại bão hòa thông
tin nên tin tức càng độc, lạ, rùng rợn, bạo lực càng thu hút người dùng
mạng.
Mạng xã hội phát triển như vũ bão với sự kết nối của nhiều trăm triệu
người trên hành tinh có mặt tích cực và tiêu cực. Mặt tiêu cực bộc lộ rõ
khi tin giả không được kiểm soát và người “sáng tác”, người lan truyền
tin giả không phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
Không gian mạng ngày càng bị các nhóm tội phạm, khủng bố, chống
phá, cực đoan lợi dụng để gây nhiễu loạn xã hội, bôi nhọ các cá nhân, tổ
chức, thậm chí là cả một quốc gia. Ủy ban Phòng, chống tội phạm thành

phố Chicago (Mỹ) cho biết, hơn 50 nhóm tội phạm ở đây dùng các mạng
xã hội – Facebook, Instagram, Twitter… để buôn ma túy và thực hiện
các hoạt động vi phạm pháp luật khác.
Thông tin từ Công ty công nghệ Google cho thấy, tại Đông Nam Á, trong
đó có Việt Nam, internet phát triển với nhịp độ nhanh nhất Trái Đất với
cộng đồng mạng hơn 400 triệu người. Điều này cũng kéo theo những
“góc khuất” từ mạng xã hội.
Bộ Nghiên cứu, Công nghệ và Giáo dục đại học Indonesia đã kêu gọi
các cơ quan chức năng giám sát nghiêm ngặt các trang mạng xã hội để
ngăn chặn sự phát tán tư tưởng cực đoan trong giới trẻ, đặc biệt là sinh
viên. Điều này diễn ra sau khi cảnh sát vào tháng 6/2018 phát hiện một
nhóm cựu sinh viên dùng mạng xã hội để lên kế hoạch đánh bom
Trường Đại học Aras Mulyadi.
Chính phủ Thái Lan đã dự trù chi hàng triệu USD để triển khai hệ thống
lưu trữ, phân tích dữ liệu mạng xã hội nhằm tránh sự lan truyền tin giả
độc hại trên internet. Còn tại Malaysia luật chống tin giả áp mức phạt tù
sáu năm cho những đối tượng tung tin giả lên mạng…
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, cơ quan này đã cấp giấy
phép hoạt động cho 436 mạng xã hội có nhiều người dùng, trong đó có
Facebook, Youtube, FB Mesenger, Zalo, Google+… Còn báo cáo năm
2018 của We are Social cho biết, Facebook có trên 55 triệu thành viên
tại nước ta, chiếm 57% dân số.
Việt Nam cũng xếp thứ 7/10 quốc gia có số người sử dụng Facebook
nhiều nhất thế giới với nhóm tuổi 25 - 34 chiếm đa số. Chương trình
nghiên cứu Internet và xã hội (VPIS) của Trường Đại học Khoa học Xã
hội và Nhân văn cho thấy, các phát ngôn gây thù ghét của người sử
dụng mạng xã hội tại Việt Nam thể hiện ở việc nói xấu, phỉ báng (chiếm
61,7%), vu khống, bịa đặt (46,6%), kỳ thị dân tộc (37,01%), kỳ thị giới
tính (29,03%), kỳ thị khuyết tật (21,76%), kỳ thị tôn giáo (15,09%)…
Một bộ phận không nhỏ trong cư dân mạng ở Việt Nam cho rằng trong
môi trường ảo như mạng xã hội thì không ai phải chịu trách nhiệm về
những phát ngôn của mình. Hơn nữa, việc xử lý từ phía các cơ quan
chức năng trong nước gặp rào cản pháp lý vì hầu hết các mạng xã hội
đều đặt máy chủ ở nước ngoài.
Trong không ít trường hợp mạng xã hội lấn át các phương tiện truyền
thông chính thống về việc dẫn dắt dư luận xã hội ở những vụ việc nhạy
cảm. Chúng ta đã có bài học đắt giá khi tin giả, tin bóp méo, xuyên tạc
sự thật lan truyền trên mạng xã hội kích động những đối tượng bất mãn,

cực đoan, thiếu hiểu biết nổi loạn, chống phá như trong các vụ lợi dụng
vấn đề môi trường tại Formusa Hà Tĩnh, phản đối Dự thảo Luật về Đơn
vị hành chính - đặc khu kinh tế, Luật An ninh mạng…
Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Minh (TTXVN) trong các bài thuyết
trình trước các nhà báo ở Việt Nam đã nhiều lần khẳng định: Đừng coi
thường tin giả và phải có ý thức phòng ngừa từ sớm. Tin giả đã âm thầm
xuất hiện ở Việt Nam từ lâu nhưng ít người để ý. Ngay cả khi tin giả trở
thành "khủng hoảng toàn cầu" sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ thì nhiều
người ở trong nước vẫn chưa coi đây là vấn đề nghiêm trọng.
Nhưng có thể khẳng định rằng tin giả đang thực sự là một mối đe dọa
cho xã hội. Trên thế giới, tin giả tràn lan và Việt Nam cũng không nằm
ngoài xu thế này. Chúng ta đã chứng kiến có rất nhiều nội dung vô
thưởng vô phạt, thậm chí sai lệch, đã được người dùng mạng xã hội góp
phần phát tán rộng rãi.
Trong số những người chia sẻ các thông tin thất thiệt như vậy trên mạng
xã hội có cả những nhân vật có uy tín, có ảnh hưởng, thậm chí được
cho là "thạo tin" hơn nhiều người dùng khác, ví dụ như các nhà báo.
Theo chuyên gia Lê Quốc Minh, người dùng mạng phải cận trọng, cân
nhắc, kiểm chứng thông tin trước khi “nhập tâm” hay chia sẻ với người
khác những thông tin lan tràn trên mạng, đặc biệt là về những vấn đề
nhạy cảm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, kinh tế đất nước và trật tự
xã hội.
Trước khi Luật An ninh mạng có hiệu lực thì chế tài trong Bộ luật Hình
sự 2017 chưa đủ sức răn đe đối với những hành vi vu khống, xúc phạm
bôi nhọ hình ảnh đất nước, uy tín của các tổ chức và cá nhân. Đã xảy ra
hiện tượng nhờn luật.
Theo nhận thức chung trong cộng đồng mạng ở Việt Nam, việc “thông
tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân…”, nói theo cách khác là
“tin giả”, không phải hành vi vi phạm pháp luật nặng nề, thậm chí chỉ là
hành động “đùa tếu, mua vui”, cùng lắm chỉ bị “nhắc nhở”.
Tuy nhiên, Luật An ninh mạng quy định rất rõ ràng trong Điều 9 - Xử lý vi
phạm pháp luật về an ninh mạng: “Người nào có hành vi vi phạm quy
định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ
luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự,
nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật”.
Như vậy, Luật An ninh mạng ra đời là quyết định kịp thời và cần thiết để
bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự xã hội và cũng là bảo vệ chính người

dùng mạng, đồng thời xây dựng một môi trường mạng lành mạnh, an
toàn.
Người dùng mạng đã đến lúc phải có ý thức cao đối với hành vi của
mình trên mạng xã hội nếu không muốn gánh chịu trách nhiệm dân sự
và thậm chí là hình sự.
Theo baotintuc.vn

4. Quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính
nhà nước
Chính phủ ban hành Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ
báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.
Nghị định quy định về nguyên tắc, thẩm quyền ban hành, nội dung chế
độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện công
tác báo cáo giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và giữa cơ
quan hành chính nhà nước với các tổ chức, cá nhân liên quan; các yêu
cầu đối với việc ban hành chế độ báo cáo; ứng dụng công nghệ thông
tin trong việc thực hiện chế độ báo cáo và xây dựng Hệ thống thông tin
báo cáo quốc gia; quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân
trong việc thực hiện chế độ báo cáo.
Nguyên tắc chung về việc ban hành chế độ báo cáo của cơ quan hành
chính nhà nước là bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy
đủ phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ
quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền; đồng thời, phục vụ
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện chế độ
báo cáo đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng
nhân dân cùng cấp.
Nội dung chế độ báo cáo phù hợp với quy định tại các văn bản do Quốc
hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ
quan, người có thẩm quyền thuộc hệ thống hành chính nhà nước ban
hành.
Chế độ báo cáo chỉ được ban hành khi thật sự cần thiết để phục vụ mục
tiêu quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước,
người có thẩm quyền.
Chế độ báo cáo phải phù hợp về thẩm quyền ban hành và đối tượng yêu
cầu báo cáo, bảo đảm rõ ràng, thống nhất, đồng bộ, khả thi, không trùng

lắp với chế độ báo cáo khác. Giảm tối đa yêu cầu về tần suất báo cáo
nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực trong thực hiện chế độ báo
cáo.
Các số liệu yêu cầu báo cáo phải đồng bộ, thống nhất về khái niệm,
phương pháp tính và đơn vị tính để bảo đảm thuận lợi cho việc tổng
hợp, chia sẻ thông tin báo cáo.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo
cáo, chuyển dần từ báo cáo bằng văn bản giấy sang báo cáo điện tử.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện chế độ báo cáo và công
tác phối hợp, chia sẻ thông tin báo cáo.
Thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo
Nghị định cũng quy định cụ thể thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo
của các cơ quan hành chính nhà nước. Theo đó, Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ ban hành chế độ báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất yêu
cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân
dân các cấp và tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện trong phạm vi cả
nước.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành chế độ báo cáo định
kỳ, chuyên đề, đột xuất thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý yêu cầu
các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân
các cấp và tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện trong phạm vi cả nước.
Cơ quan thuộc Chính phủ ban hành chế độ báo cáo chuyên đề, đột xuất
yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện trong phạm
vi cả nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan
thuộc Chính phủ theo quy định pháp luật. Đối với chế độ báo cáo định
kỳ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ
quan ngang bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành.
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (UBND cấp tỉnh) ban hành
chế độ báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất yêu cầu các cơ quan hành
chính nhà nước cấp dưới và tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi
địa bàn quản lý của cấp tỉnh thực hiện.
UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành
phố trực thuộc trung ương (UBND cấp huyện) ban hành chế độ báo cáo
chuyên đề, đột xuất yêu cầu các cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới
và tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi địa bàn quản lý của cấp
huyện thực hiện.

UBND xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) ban hành chế độ báo cáo đột
xuất yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi địa bàn quản
lý của cấp xã thực hiện.
Chủ tịch UBND các cấp ban hành chế độ báo cáo đột xuất yêu cầu các
cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới và tổ chức, cá nhân có liên
quan trong phạm vi địa bàn quản lý thực hiện.
Nghị định có hiệu lực từ 12/3/2019.
Theo baotintuc.vn

5. Cải cách phải thấm xuống từng cán bộ, công chức
Cải cách dù đã được tiến hành nhưng chưa đồng đều giữa các bộ,
ngành và địa phương.
Năm 2018, nhiều cải cách của Chính phủ tiếp tục phát huy hiệu quả.
Những mệnh lệnh hành chính đã bớt đi, nguyên tắc thị trường đã được
tuân thủ nhiều hơn. Bởi vậy, tăng trưởng GDP năm 2018 đạt mức
7,08%, theo TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản
lý kinh tế Trung ương, đã thể hiện những cải thiện về chất lượng.
“Trước đây thúc đẩy tăng trưởng là tăng tín dụng, tăng chi tiêu Chính
phủ để thúc đẩy đầu tư, tiêu dùng, hay khai thác thêm dầu, than. Điều
này gây lạm phát, bất ổn. Nhưng Chính phủ những năm gần đây đã
chuyển trọng tâm và tìm những động lực tăng trưởng khác” - TS Nguyễn
Đình Cung nói.
Hãy chủ động giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp
. Phóng viên: Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Chính phủ cho đến nay,
theo ông là gì?

TS Nguyễn Đình Cung
+ TS Nguyễn Đình Cung (ảnh): Đó là việc cải thiện môi trường kinh
doanh. Điều này đã được các tổ chức quốc tế đánh giá và ghi nhận. Cải
cách có thể nhìn thấy được và mạnh mẽ. Đơn cử như việc Thủ tướng
yêu cầu và có nhiều bộ cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh (ĐKKD) và
thủ tục kiểm tra chuyên ngành.
Tuy vậy, cần phải lưu ý rằng môi trường kinh doanh chưa hẳn đã hết
những khó khăn. Những rào cản từ các quy định không phù hợp, tạo cớ
cho nhũng nhiễu, tham nhũng vặt, gây khó cho doanh nghiệp (DN) vẫn
còn không ít. Cải cách dù đã được tiến hành nhưng chưa đồng đều giữa
các bộ, ngành và địa phương.
. Cũng có những bộ rất tích cực, thậm chí là những kế hoạch cắt
giảm ĐKKD rất hoành tráng đấy chứ, thưa ông?
+ Nhưng nhìn chung số bộ và bộ trưởng tích cực chưa nhiều lắm. Một
số bộ làm theo kiểu bị ép buộc phải làm chứ chưa ở thế tích cực chủ
động sáng tạo, làm để giải quyết vấn đề của DN. Khi ở thế buộc phải
làm thì không xuất phát từ yêu cầu giải quyết khó khăn cho DN nên sẽ
có sự đối phó, biến tướng. Bởi thế mới có sự nửa vời, duy trì những vị
thế, chức năng, nhiệm vụ của nhiều ngành. Trong khi đó, tâm thế cần
phải có là chủ động giải quyết khó khăn cho DN. Các địa phương cũng
có tình trạng như vậy.
Cán bộ tùy nghi, tùy ý sẽ khiến những cải cách tắc tị
. Có nghĩa là việc kiến tạo không gian phát triển cho DN vẫn còn hạn chế
ở đâu đó?

+ Quan niệm cơ quan nhà nước sinh ra để quản lý vẫn chi phối. Bởi vậy
nhiều cơ quan vẫn muốn giữ vị thế của mình khi ban hành các quy định
thiên về quản lý hơn là thúc đẩy phát triển. Tư duy vẫn trì trệ.
Cụ thể là cơ quan quản lý nhà nước thì ban hành văn bản nửa vời, tạo
điều kiện cho địa phương tùy nghi, tùy ý. Mà DN và người dân sợ nhất
sự tùy nghi, tùy ý vì nó làm cho môi trường kinh doanh không thể tiên
lượng. Đi làm thủ tục DN và người dân không thể biết bằng ấy giấy tờ đã
đủ chưa, bao giờ xong... Nhiều khi kết quả công việc lại còn tùy thuộc
vào mối quan hệ, thái độ, tâm trạng của cán bộ, công chức trực tiếp.
. Vậy tức là những cải cách của Chính phủ vẫn chưa thấm sâu xuống tận
từng cán bộ, công chức thừa hành?
+ Có thể nói như vậy. Điều ấy còn gây ra một hệ quả khác là những cải
cách của Chính phủ không đến được với DN. Công chức, cán bộ tùy
nghi, tùy ý sẽ khiến những cải cách tắc tị. Bởi có một nguyên lý rằng chỉ
có bỏ các ĐKKD vô lý thì DN, người dân mới thấy được hiệu quả. Còn
việc “đơn giản hóa” hay bổ sung, sửa đổi sẽ rất khó thúc đẩy cải cách.
Đơn giản là vì việc này sẽ bị biến tướng, gây ra những méo mó, cản trở.
50% ĐKKD được cho là cắt giảm vừa qua chủ yếu là sửa đổi chứ thực
chất tỉ lệ các ĐKKD được bãi bỏ không cao.
Nhưng dù sao nó cũng hơn việc bãi bỏ các thủ tục kiểm tra chuyên
ngành. Những quy định về kiểm tra an toàn thực phẩm là cải cách mạnh
nhất, bãi bỏ tới hơn 90% thủ tục. Thế nhưng những quy định về
formaldehyte, kiểm tra dán nhãn năng lượng… vẫn chưa được tiến
hành triệt để như yêu cầu. Trong khi đó, chi phí cho thủ tục này rất lớn.
Đơn cử như May 10, lợi nhuận khoảng 60 tỉ đồng mà riêng chi phí kiểm
tra hàm lượng formaldehyte đã mất vài tỉ… Nhìn chung mục tiêu của cải
cách môi trường kinh doanh để phát triển vẫn chưa kiểm soát được.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ doanh nghiệp năm 2018.
Đã định ra đường ray, phải nhanh chóng tăng tốc
. Vâng, đó là những chuyện năm cũ. Năm mới, theo ông cần phải làm gì
để tiếp tục duy trì và thúc đẩy cải cách?
+ Thực tế là chúng ta đang cải cách hệ thống nhưng việc cải cách này
lại phụ thuộc vào hành động của từng cá nhân nên khó khăn mới nhiều
như vậy.
Vậy chìa khóa cho thay đổi, cải cách tiếp tục duy trì, tôi nghĩ chỉ là thay
đổi hệ thống động lực. Phải có một hệ thống động lực tốt để bất kể ai
trong hệ thống cũng có thể làm tốt vai trò của mình, lấy công việc làm
mục tiêu. Nếu không thay đổi điều này thì bất kể ai ngồi vào ghế nào
hiện nay cũng sẽ không thể giải quyết tận gốc vấn đề.
Cụ thể như việc ai làm tốt thì lương cao chứ không phải ông có sáng
kiến nhiều thì lại chịu nhiều rủi ro hơn ông không làm gì. Cần có hệ
thống động lực để người ta vào tham gia công việc cải cách chứ không
phải là để kiếm chức vụ.
. Tinh thần cải cách, bứt phá năm 2019 đã được người đứng đầu Chính
phủ “phất cờ”. Theo ông, liệu sẽ có sự đổi thay tích cực trong các năm
tới?

+ Tâm điểm của các nghị quyết Chính phủ đưa ra từ đầu năm, đặc biệt
là Nghị quyết 02/2019 chính là giao cụ thể cho từng bộ trưởng phụ trách
những lĩnh vực cụ thể theo định hướng đề cao trách nhiệm, khuyến
khích sáng tạo.
Các bộ trưởng chắc chắn sẽ cảm nhận nhiều hơn sức nóng của cải cách
để chủ động hơn, tận dụng tốt hơn áp lực. Đơn cử như việc cắt giảm
ĐKKD, thủ tục kiểm tra chuyên ngành, chúng ta đã có ba năm tiến hành,
đã định ra được một “đường ray” và điều cần thiết bây giờ là tăng tốc.
Nếu bộ, ngành nào cũng quyết liệt như việc “cắt phăng” ngay 90% thủ
tục kiểm tra chuyên ngành đối với an toàn thực phẩm của Bộ Y tế thì
chắc chắn cải cách sẽ rất nhanh đạt mục tiêu.
Thực tế còn quá nhiều dư địa để công chức có thể làm sai, gây khó cho
DN và người dân.
. Xin cám ơn ông.
Muốn cải cách thành công, người đứng đầu phải bản lĩnh
Trong việc cắt giảm ĐKKD, nhiều người bảo Bộ Công Thương “làm màu
làm mè”. Tôi nghĩ là họ có làm thực chất, dù chưa được như mong
muốn nhưng vẫn cao hơn các bộ khác. Họ làm, họ nói có độ tự tin của
họ. Tôi soi Bộ Công Thương nhiều hơn vì họ là bộ đầu tiên tuyên bố cắt
giảm ĐKKD. Tôi có nói chỗ này cắt, chỗ này gộp lại… thì họ có tiếp thu.
Có thứ trưởng bên đó nói với tôi: “Anh có biết chúng tôi đau thế nào khi
bị ép phải cắt bỏ điều kiện nọ, điều kiện kia không?”.
Có những bộ có làm nhưng không dám khoe, vì họ biết trong nội bộ của
họ có lực cản. Nếu nói ra có thể họ sẽ “bật” ngay ra khỏi vị trí. Bởi vậy tôi
cho rằng trong cải cách thì trách nhiệm và bản lĩnh của người đứng đầu
rất quan trọng. Đơn cử như cần phải có bản lĩnh để bất kể chỗ nào
người dân, DN phản ánh, kêu ca nhiều thì phải cho kiểm tra ngay, có
giải pháp ngay. Cần thì thay thế ngay cán bộ để tránh tình trạng bao che
nhau.
TS NGUYỄN ĐÌNH CUNG
Theo plo.vn

6. Tạo áp lực cải cách

Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
(CIEM) Nguyễn Đình Cung, tăng trưởng trong năm 2018 đã có
những cải thiện về chất lượng; mô hình tăng trưởng có thay đổi
tích cực. Song, để duy trì đà tăng trưởng này, cần tiếp tục tạo áp
lực cải cách. Đồng thời, phải tạo động lực để những người thực thi
công vụ thấy rằng, nếu làm đúng thay đổi thì hưởng lợi thay vì tìm
kiếm lợi ích bằng việc gây cản trở cho người dân và doanh nghiệp.
Quan trọng là thay đổi cách thức tăng trưởng
Phóng viên: Năm 2018 khép lại với nhiều kết quả tích cực. Vậy dưới góc
nhìn của ông thì thế nào?

Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung

Ông Nguyễn Đình Cung: Tăng trưởng năm 2018 đạt 7,08%, cao nhất
trong 10 năm qua là một mức rất quan trọng. Nhưng tôi muốn nhấn
mạnh ở đây là sự thay đổi cách thức tăng trưởng. Điều đó quan trọng
hơn mức tăng trưởng.
Thứ nhất, khác biệt đầu tiên cần phải nhấn mạnh là tăng trưởng của
chúng ta không dựa vào gia tăng tín dụng, mà bắt đầu dựa nhiều vào
khu vực kinh tế tư nhân trong nước. Thực tế, đầu tư của khu vực này
cũng gia tăng nhiều hơn, chiếm tới 43% tổng đầu tư xã hội. Đồng thời
tăng trưởng đầu tư của khu vực này cũng là mức tăng trưởng cao nhất.
Hàng loạt doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn đã xuất hiện, không chỉ ở
ngành nghề truyền thống mà đã chuyển sang ngành nghề công nghệ,
công nghiệp chế tác chế tạo và rất nhiều doanh nghiệp thành công trong

đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Thêm vào đó, tăng trưởng cũng dựa
nhiều hơn vào yếu tố tăng năng suất, tăng hiệu quả, giảm chi phí cho
doanh nghiệp bởi chúng ta đã thực hiện những cải cách để cải thiện môi
trường kinh doanh. Đó là mức tăng trưởng cao, bền vững hơn, chất
lượng hơn so với việc thúc đẩy cầu của nền kinh tế bằng việc gia tăng
tín dụng, kích thích đầu tư như những năm trước.
Thứ hai, tăng trưởng dựa nhiều vào phần cung và các ngành nghề lợi
thế. Cụ thể là dựa vào khai thác nhiều hơn những cơ hội phát triển của
khu vực nông lâm ngư nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất
lượng sản phẩm, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, thay đổi cách thức sản
xuất, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm. Đây là ngành thực sự lợi thế và
tới đây cần tiếp tục phát huy.
Thứ ba, khác biệt trong tăng trưởng của năm nay so với các năm trước
là kim ngạch xuất khẩu có thặng dư thương mại lớn nhất từ tước tới
nay. Thặng dư này có ý nghĩa hơn nhờ sự đóng góp nhiều hơn của khu
vực kinh tế trong nước.
Tóm lại, những khác biệt nói trên cho thấy tăng trưởng của chúng ta đã
có những cải thiện về chất lượng; mô hình tăng trưởng có thay đổi tích
cực; năng lực, khả năng chống chịu của nền kinh tế đã được cải thiện
hơn so với trước. Khu vực kinh tế trong nước đã lớn mạnh hơn. Đó là
những điểm cần được bổ sung thêm về tăng trưởng của năm qua.
Nếu coi những khác biệt đó chính là nền tảng tăng trưởng, ông có cảm
thấy yên tâm về nền tảng này?
Chúng ta liên tục phải củng cố các nền tảng đó. Với xu hướng cải cách
như hiện nay và cách thức Chính phủ điều hành cũng như cách thức mà
những Nghị quyết của Đảng đã ban hành, với thay đổi tư duy dần dần
trong hệ thống thì tôi tin những nền tảng đó sẽ tiếp tục được củng cố và
phải được xây dựng thêm. Tôi kỳ vọng tăng trưởng phải đạt 10%.
Hưởng lợi từ cải cách thay vì từ cản trở
Một trong những nền tảng được ông nhắc đến ở trên là cải cách để cải
thiện môi trường kinh doanh. Vậy nhưng chính trong báo cáo của CIEM
cho thấy chỉ có khoảng 30% điều kiện kinh doanh được bãi bỏ, sửa đổi
mang tính thực chất. Vậy trong thời gian tới, cải cách cần được thực hiện
thế nào để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng?
Đầu tiên phải khẳng định cải cách để cải thiện kinh tế năm 2018 đã tạo
sự khác biệt đột biến so với trước đây. Khác biệt đầu tiên xét về mặt văn
bản là đã bãi bỏ, đơn giản hóa hơn 50% điều kiện kinh doanh và thủ tục

kiểm tra chuyên ngành, nhưng chúng tôi đánh giá có hiệu lực thực tế chỉ
khoảng 30%. Tất nhiên, so với kỳ vọng và thực tiễn cần giải quyết thì
vẫn còn khoảng cách rất xa.
Thứ nữa, việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh phần lớn được thực hiện
trong quý IV.2018. Nghĩa là, những nghị định đó chưa có hiệu lực hoặc
chưa có tác động trên thực tế nên chưa cảm nhận được. Việc bãi bỏ chỉ
là một phần của cải cách, phần lớn trong số đó là đơn giản hóa. Muốn
thay đổi thì phải thay đổi cách thức thực hiện trên thực tế.
Điều này đồng nghĩa phải chờ hướng dẫn của các bộ, ngành rằng đã bãi
bỏ cái gì, đơn giản hóa ở nội dung nào, cách thức thực hiện ra sao. Sau
khi có hướng dẫn sẽ triển khai thực hiện, đòi hỏi phải thay đổi thái độ và
cách thức thực hiện cũng như thay đổi về cách thức tiếp nhận sự thay
đổi đó trên thực tế. Song, nhiều người có liên quan không sẵn sàng thay
đổi. Họ chỉ thay đổi khi bắt buộc.
Vậy cách nào để thay đổi điều này, thưa ông?
Phải yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thộc Trung ương
chỉ đạo, “gây sức ép” đối với giám đốc các sở, từ đó gây sức ép và giám
sát cán bộ, nhân viên dưới quyền thực hiện cải cách. Nhưng sức ép
hành chính chưa đủ mà cần cả sức ép của xã hội và cộng đồng doanh
nghiệp. Các hiệp hội và doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc
này vì đó là lợi ích của họ, để buộc những người có liên quan phải thực
hiện cải cách.
Đồng thời, phải thực hiện cải cách bên trong thông qua tạo động lực
mạnh để cán bộ thi hành thấy rằng: Nếu làm đúng thay đổi thì hưởng lợi
thay vì tìm kiếm lợi ích bằng việc gây cản trở cho người dân và doanh
nghiệp. Chỉ khi đó, chúng ta mới kỳ vọng thay đổi trên giấy tờ có đầy đủ
hiệu lực thực tế, thậm chí chính những người này sẽ “dội” lại rằng cái gì
vướng mắc và cần thay đổi.
Theo ông, trở lực lớn nhất đối với tăng trưởng hiện nay là gì?
Đó là thay đổi tư duy.
Xin cảm ơn ông!
Theo tapchitaichinh.vn

7. Doanh nghiệp sẽ được bảo vệ tốt hơn trước các
hành vi phiền nhiễu

Trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo SGGP, Bộ trưởng Bộ Kế
hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã nhấn mạnh, trong bối cảnh
các tổ chức quốc tế đều dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2019 ở
mức khiêm tốn, chậm lại so với 2018, các doanh nghiệp cần được
hỗ trợ để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng
- Phóng viên: Trên cơ sở những thành tựu đạt được năm 2018, Quốc hội
đã thông qua chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 với Tổng sản phẩm
trong nước (GDP) tăng 6,6%-6,8%. Theo Bộ trưởng, đâu là động lực
tăng trưởng trong năm 2019? Để đạt mục tiêu đề ra, Việt Nam cần phải
làm gì?
* Bộ trưởng NGUYỄN CHÍ DŨNG: Năm 2019 là thời điểm mà chúng ta
phải tăng tốc để về đích, hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ của kế
hoạch 5 năm, từ đó xây dựng nền tảng cơ sở cho 10 năm tới. Đúng theo
tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là “năm 2019 phải hơn
năm 2018”, Bộ KH-ĐT đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết
01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước
(NSNN) năm 2019. Nghị quyết là một văn kiện thể hiện toàn diện các
giải pháp cần thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch năm 2019 với
phương châm hành động là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo,
hiệu quả, bứt phá”.
Các chính sách được ban hành hướng đến việc nâng cao năng lực nội
tại, củng cố nền tảng vĩ mô, duy trì và khơi thông các động lực tăng

trưởng. Bên cạnh đó là tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi
thông qua việc hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng và
thực thi pháp luật; chú trọng cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ
điện tử gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu
quả. Tất nhiên, không thể quên nhiệm vụ phát triển toàn diện, hài hòa
các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; tăng
cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai,
ứng phó với biến đổi khí hậu; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…
Tôi đặt nhiều hy vọng vào khu vực kinh tế tư nhân như một động lực
tăng trưởng quan trọng. Để phát huy tốt nhất tiềm năng của khu vực
này, dĩ nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, rào cản phải tháo gỡ, tạo sân chơi
bình đẳng cho mọi loại hình doanh nghiệp trong tiếp cận nguồn lực, vận
hành cuộc chơi một cách công bằng, minh bạch theo cơ chế thị trường.
Đổi mới về khoa học công nghệ - đây là nhu cầu bức thiết với nền kinh
tế, không phải đến bây giờ mới xác định được vấn đề này, nhưng cần có
quyết sách hành động mạnh mẽ, nhanh chóng, cụ thể hơn, để ứng dụng
khoa học, công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, đem lại lợi ích thiết
thực cho doanh nghiệp. Đặc biệt, bằng mọi cách, phải nâng cao năng
lực của nền kinh tế, của từng doanh nghiệp để tận dụng các cơ hội mà
hội nhập mang lại.
- Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết 139
về cắt giảm chi phí cho cộng đồng doanh nghiệp. Ông kỳ vọng như thế
nào về tác động của nghị quyết này?
* Thực hiện chủ trương đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường
kinh doanh và chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ KH-ĐT đã tham mưu Thủ
tướng ban hành Nghị quyết 139. Đây là một hoạt động tiếp nối chuỗi các
hoạt động cải cách của Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cắt giảm
chi phí kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh
tranh. Các giải pháp chính sách trong Nghị quyết 139 bổ sung cho các
giải pháp Chính phủ đã ban hành trong các Nghị quyết 19, Nghị quyết 35
và nhiều văn bản chính sách khác. Tôi tin tưởng rằng việc thực hiện
Nghị quyết 139 sẽ giúp doanh nghiệp có một môi trường pháp lý thuận
lợi hơn, chi phí thấp hơn. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng có cơ hội
được bảo vệ tốt hơn trước các hành vi phiền nhiễu, vô cảm của một bộ
phận cá nhân thi hành pháp luật.
- Cho đến bây giờ vẫn còn những ý kiến khác nhau về vị trí, vai trò của
khối doanh nghiệp FDI… Năm 2018, vốn đăng ký FDI giảm, vốn giải
ngân tăng, nên nhìn nhận tình hình như thế nào, thưa bộ trưởng?

* Trong thu hút đầu tư, con số giải ngân thực tế luôn có ý nghĩa nhiều
hơn. Đó là nguồn lực vật chất chảy vào nền kinh tế, bổ sung năng lực
sản xuất, kinh doanh mới, đóng góp cho tăng trưởng. Việc vốn giải ngân
tăng có thể xem là dấu hiệu cho thấy các vướng mắc, rào cản của
doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp FDI, đã được tháo gỡ nhiều,
niềm tin của doanh nghiệp được củng cố nên họ mới đầu tư tiền thực
sự.
Sau 30 năm thực hiện chính sách mở cửa và hội nhập, khu vực đầu tư
nước ngoài đã trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, là khu
vực phát triển năng động, đóng góp đáng kể trong sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Tất nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất
định về tính liên kết và hiệu ứng lan tỏa năng suất; tỷ lệ nội địa hóa; mức
độ chuyển giao công nghệ; tình trạng một số doanh nghiệp có hành vi
chuyển giá, thiếu trung thực… nhưng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý
là định hướng, kiểm tra, đấu tranh với những hành vi tiêu cực.
- Bộ trưởng có thể cho biết định hướng thu hút FDI trong giai đoạn tới sẽ
tập trung vào những dự án và đối tác nào?
* Sau 30 năm thu hút FDI, chúng ta đang ở vào thời điểm tốt để điều
chỉnh chiến lược trong thu hút đầu tư. Với nhiều lợi thế so sánh, Việt
Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư. Cùng với đó, sự
cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đang tạo ra làn sóng chuyển
dịch đầu tư mới, từ các nước sang Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Đây là lúc chúng ta có quyền sàng lọc đầu tư nước ngoài, lựa chọn công
nghệ cao, công nghệ tiên tiến, không ảnh hưởng đến môi trường, thông
qua những rào cản kỹ thuật hợp lý, được thế giới chấp nhận. Đối với các
địa phương, nếu có khả năng thu hút đầu tư cao hơn, điều kiện tốt hơn
như Hà Nội, TPHCM thì không nên thu hút những dự án sử dụng nhiều
lao động nữa. Các địa phương có điều kiện khó khăn hơn thì vẫn có thể
thu hút những dự án thế mạnh như dệt may, da giày... nhưng phải chú ý
yêu cầu bảo vệ môi trường…
Theo sggp.org.vn

8. Đề xuất sửa Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ
chức chính quyền địa phương
Bộ Nội vụ đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ảnh minh họa
Theo đó, đối với Luật Tổ chức Chính phủ, dự thảo bổ sung nhiệm vụ và
quyền hạn của Chính phủ là: Quy định tiêu chí thành lập đối với các tổ
chức sau: a. Vụ, cục, tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, vụ thuộc cơ
quan thuộc Chính phủ, phòng thuộc vụ, cục và chi cục thuộc cục thuộc
bộ; b. Vụ, cục và tổ chức quản lý liên tỉnh thuộc tổng cục thuộc bộ,
phòng, chi cục và tổ chức quản lý liên huyện thuộc cục thuộc tổng cục
thuộc bộ; c. Cơ quan chuyên môn đặc thù thuộc UBND cấp tỉnh, cấp
huyện; d. Phòng, chi cục và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn
thuộc UBND cấp tỉnh.
Dự thảo cũng bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ là quy định
số lượng biên chế tối thiểu của các tổ chức sau: a. Vụ, cục thuộc bộ, vụ
thuộc cơ quan thuộc Chính phủ, phòng thuộc vụ, cục và chi cục thuộc
cục thuộc bộ; b. Vụ, cục và tổ chức quản lý liên tỉnh thuộc tổng cục thuộc
bộ, phòng, chi cục và tổ chức quản lý liên huyện thuộc cục, tổ chức quản
lý liên tỉnh thuộc tổng cục thuộc bộ; c. Phòng, chi cục thuộc cơ quan
chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, phòng thuộc chi cục thuộc cơ quan
chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.
Sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13
Dự thảo bổ sung nội dung “Phân quyền cho chính quyền địa phương”.
Cụ thể, việc phân quyền cho các cấp chính quyền địa phương phải được
quy định trong các luật.
Những vấn đề quy định thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ sẽ
không thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương. Những

vấn đề quy định thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền
phương cấp này sẽ không thuộc nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm
chính quyền địa phương cấp khác. Bảo đảm sự quản lý thống nhất
Chính phủ về thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, thanh
kiểm tra.

địa
của
của
tra,

Đồng thời dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung quy định về “Ủy quyền cho
chính quyền địa phương” như sau: Trong trường hợp cần thiết, cơ quan
hành chính nhà nước cấp trên có thể ủy quyền bằng văn bản cho UBND
cấp dưới; UBND, Chủ tịch UBND có thể ủy quyền bằng văn bản cho Chủ
tịch UBND cấp dưới trực tiếp, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng
cấp hoặc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thực hiện một hoặc một
số nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong khoảng thời gian xác định kèm
theo các điều kiện cụ thể…
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9. Đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế đốt vàng mã
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao các tỉnh,
thành phố đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế đốt vàng mã; kiến
nghị với Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh kiểm soát, khuyến nghị
các cơ sở kinh doanh đồ mã hạn chế kinh doanh những mặt hàng
đồ mã không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Ảnh minh họa - Internet
Để hoạt động lễ hội năm 2019 được diễn ra an toàn, lành mạnh, thiết
thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách, Cục Văn
hóa cơ sở đã có văn bản đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở
Văn hóa, Thể thao tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương các giải pháp thực hiện có hiệu quả nội dung chỉ đạo tại Công văn
số 323/BVHTTDL-VHCS ngày 23/1/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019.
Rà soát, thống kê, phân loại lễ hội: lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ
hội ngành nghề và lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài.
Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế đốt đồ mã, vàng mã;
kiến nghị với Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh kiểm soát, khuyến nghị các
cơ sở kinh doanh đồ mã hạn chế kinh doanh những mặt hàng đồ mã
không phù hợp với thuần phong mỹ tục (như quần áo tắm, áo lót, quần
lót…); và việc đốt các mặt hàng đồ mã nêu trên tại các cơ sở thờ tự, di
tích, lễ hội, trong sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của nhân dân...
Các cơ quan, đơn vị hướng dẫn nghiệp vụ, rà soát, tổng hợp, phối hợp
với chính quyền địa phương về trình tự đăng ký, thông báo tổ chức lễ
hội theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy trình tại Nghị định số
110/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, tăng cường công tác thanh
tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động lễ hội.
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10. BHXH Ninh Thuận: Phấn đấu 100% đơn vị thực
hiện giao dịch điện tử
Phấn đấu 100% đơn vị thực hiện giao dịch điện tử là một trong
những nhiệm vụ trọng tâm của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Ninh
Thuận đặt ra tại Hội nghị tổng kết BHXH năm 2018 và triển khai
nhiệm vụ năm 2019.

Ông Nguyễn Mạnh Tú, Giám đốc BHXH Ninh Thuận đặt chỉ tiêu phấn
đấu năm 2019
Năm 2018, dưới sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Ninh Thuận cùng với nỗ lực, phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, cấp
ủy chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp để thực hiện
nhiệm vụ được giao trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách về
BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tạo điều
kiện để BHXH Ninh Thuận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ
nổi bật trong năm 2018 của BHXH Ninh Thuận là hoàn thiện cơ sở dữ
liệu tập trung, cấp mã số BHXH để quản lý người tham gia BHXH, BHYT
trên cơ sở dữ liệu hộ gia đình; rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người

lao động theo quy định của Luật BHXH; ứng dụng có hiệu quả công
nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ; tăng cường kiểm tra liên
ngành, thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị nợ đọng; từng bước
kiểm soát được mức chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT bất hợp lý...
Đến nay đã có 546.062 tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tỷ lệ bao phủ
BHYT toàn tỉnh đạt 89,3%, tăng 2,7% so với năm 2017; thu BHXH,
BHYT, BHTN được 974,2 tỉ đồng, đạt 101,4% kế hoạch BHXH Việt Nam
giao, tăng 66,7 tỉ đồng so với năm 2017; giải quyết 4.844 lượt người
hưởng chế độ BHXH, BHTN và 13.235 lượt người hưởng chế độ ốm
đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe; phối hợp với các cơ
sở KCB để đảm bảo quyền lợi KCB BHYT cho hơn 1,4 triệu lượt người;
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin
trong quản lý, kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, tổ chức bộ
máy được kiện toàn; các phong trào thi đua được phát động có trọng
tâm, trọng điểm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

Hội nghị tổng kết BHXH Ninh Thuận năm 2018
Ông Nguyễn Mạnh Tú, Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Thuận, cho biết trên
cơ sở những thành quả đã đạt được, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 là
công tác giảm nợ đọng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc
biệt là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cận
nghèo, học sinh sinh viên, phấn đấu đạt 100% đơn vị thực hiện giao dịch
điện tử BHXH, BHYT. Để hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra, ngoài việc

tranh thủ chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận,
BHXH Ninh Thuận tập trung phối hợp với các sở, ngành địa phương
triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm 2019. Bên cạnh đó,
tập hợp tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, người
lao động của toàn thể cán bộ, viên chức ngành BHXH Ninh Thuận phấn
đấu vượt chỉ tiêu được giao.
Để động viện cán bộ, viên chức ngành, Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Thuận
đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 53 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ
năm 2018; công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 21 cá nhân,
tặng giấy khen cho các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong phong trào
thi đua nước rút năm 2018.
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11. Xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo: Cải cách hành
chính gắn với xây dựng “Chính quyền, công sở thân
thiện”
Xã Tân Hiệp cùng với xã Vĩnh Hòa được UBND huyện Phú Giáo
chọn triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện
của dân, do dân và vì dân”, “Công sở thân thiện vì nhân dân phục
vụ”, gắn với việc cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Sau hơn 2
năm thực hiện, mô hình đã tạo bước đột phá mạnh mẽ trong nhận
thức, hành động, tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, tạo
niềm tin tưởng lớn của nhân dân vào bộ máy cơ quan công quyền
ở địa phương.

Cán bộ tại bộ phận “một cửa” xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo tiếp nhận và
hướng dẫn người dân làm hồ sơ, thủ tục hành chính
Người dân đồng tình
Anh Nguyễn Đức Tình, người dân ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo là
một trong những người thường xuyên đến liên hệ với UBND xã để giải
quyết TTHC. Anh Tình cho biết anh nhận thấy rất rõ những chuyển biến
trong thái độ, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức
của xã, nhất là cán bộ tại bộ phận “một cửa”. Anh Tình nói: “Bây giờ là
thời đại công nghệ 4.0, cán bộ xã cũng có chuyển biến tích cực, đặc biệt
là việc áp dụng công nghệ thông tin và trong tinh thần, thái độ, trách
nhiệm phục vụ người dân chúng tôi khi đến liên hệ công việc”.
Anh Tình kể, TTHC cái nào người dân không biết thì được cán bộ viết
nháp ra một tờ giấy sau đó đưa cho người dân điền vào, chỗ nào khó
hiểu, hỏi lại thì được cán bộ ghi giùm luôn. Trong quá trình giải quyết hồ
sơ, ngoài cán bộ tiếp nhận hồ sơ, còn có một cán bộ khác ở khu vực
này hướng dẫn người dân, nhắc nhở cán bộ giải quyết hồ sơ nghiêm
túc. “Điều làm chúng tôi thấy hài lòng nhất là có những hồ sơ hẹn ngày
mai, thậm chí 2 ngày sau mới nhận được, nhưng chỉ đến chiều cán bộ
đã điện thoại mời tôi lên lấy. Đúng là chính quyền của dân, phục vụ nhân
dân chu đáo”, anh Tình cho hay.
Cán bộ “xắn tay” làm việc
Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo
cho biết, không phải đến khi UBND huyện chọn xã Tân Hiệp thực hiện
thí điểm xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân, vì

dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” xã mới siết chặt
nghiêm kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ hành chính đối với đội ngũ
cán bộ, công chức. Nhưng do nhiều yếu tố từ chủ quan đến khách quan
nên trước kia vẫn còn để xảy ra sự phiền lòng của người dân. Đặc biệt
là tại các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp, xã luôn nhận
được những ý kiến phản ánh của cử tri về tinh thần, thái độ phục vụ của
đội ngũ cán bộ, công chức xã, nhất là cán bộ làm TTHC cho dân. Sau
khi tiếp thu ý kiến cử tri, xã đã kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh đội ngũ cán
bộ, đồng thời tìm tòi, học hỏi cách thức, mô hình của các địa phương
khác trong tỉnh.
Chị Phan Thị Hải Vân, cán bộ tư pháp xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo,
cho biết thực hiện sự chỉ đạo của UBND xã về đẩy mạnh công tác cải
cách TTHC, gắn với việc xây dựng mô hình, “Chính quyền thân thiện
của dân, do dân và vì dân”, “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”,
mỗi cán bộ tại bộ phận “một cửa” luôn ý thức việc phục vụ nhân dân là
trách nhiệm của người cán bộ, công chức và lấy việc phục vụ nhân dân
là niềm vinh dự. “Chúng tôi thường hay nhắc nhở nhau phải thực hiện
nghiêm túc, đúng trách nhiệm và đạo đức của người cán bộ của nhân
dân. Ai chưa thực hiện tốt thì chúng tôi nhắc nhở với nhau, một lần, hai
lần nếu còn chưa tốt thì sẽ báo cáo với lãnh đạo xã chấn chỉnh”, chị Vân
nói.
Thực hiện công tác cải cách TTHC, đến nay UBND xã đã tổ chức công
khai 130/130 TTHC tại bộ phận “một cửa” cho người dân tiện làm TTHC;
đồng thời áp dụng quy trình ISO:9001-2008 trong giải quyết TTHC, nên
hiệu quả công việc bảo đảm đúng yêu cầu. Trong năm 2018, Bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả của xã đã tiếp nhận và giải quyết hơn 11.780 hồ
sơ của nhân dân, đạt 100% và không có hồ sơ trễ hẹn; trong đó có hơn
9.140 hồ sơ chứng thực, gần 2.280 hồ sơ về lĩnh vực đất đai và môi
trường.
Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, cho biết: “Trong quá
trình thực hiện cải cách TTHC, gắn với xây dựng mô hình “Chính quyền
thân thiện của dân, do dân và vì dân”, “Công sở thân thiện vì nhân dân
phục vụ”, điều làm cho lãnh đạo UBND xã vui nhất là sự đánh giá về
mức độ của người dân ngày càng được nâng lên. Do đó, lãnh đạo xã
luôn quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức xã phải lấy sự hài lòng
của nhân dân để phục vụ, làm thước đo cho tinh thần phục vụ của mình,
đưa công tác cải cách hành chính của địa phương ngày càng nề nếp, có
hiệu quả hơn nữa”.

Cũng theo ông Việt, trong thời gian tới UBND xã tiếp tục thực đẩy mạnh
thực hiện chương trình cải cách hành chính; duy trì và nâng cao chất
lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đặc biệt là tăng
cường công tác kiểm soát TTHC; thường xuyên rà soát hệ thống TTHC
theo quy định mới của pháp luật, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ
sung, điều chính hoặc bãi bỏ những thủ tục không còn phù hợp, nhằm
hướng tới phục vụ nhân dân tốt hơn. “Xã xác định lấy sự hài lòng của
người dân làm thước đo trong việc đánh giá cán bộ, công chức cuối
năm; kịp thời khen thưởng cá nhân làm tốt cải cách TTHC, kiên quyết xử
lý nghiêm cán bộ có thái độ nhũng nhiễu nhân dân…”, ông Việt cho biết
thêm.
Thực hiện công tác cải cách TTHC, đến nay UBND xã đã tổ chức công
khai 130/130 TTHC tại bộ phận “một cửa” cho người dân tiện làm TTHC;
đồng thời áp dụng quy trình ISO:9001-2008 trong giải quyết TTHC, nên
hiệu quả công việc bảo đảm đúng yêu cầu. Trong năm 2018, Bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả của xã đã tiếp nhận và giải quyết hơn 11.780 hồ
sơ của nhân dân, đạt 100% và không có hồ sơ trễ hẹn; trong đó có hơn
9.140 hồ sơ chứng thực, gần 2.280 hồ sơ về lĩnh vực đất đai và môi
trường.
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