


 
  

 1 

TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Để triển khai thực hiện thật tốt các Kết luận và Quy định m i n y      h nh trị đ  s m 
  y  ựn  v   an h nh Kế ho ch t  chức thực hiện  v  h m nay  t  chức H i n hị cán    to n 
quốc trực tuyến ph   iến  quán triệt nhữn  n i  un  cốt lõi của H i n hị Trun  ươn  4 khoá 
XIII v  Kế ho ch triển khai thực hiện nhằm t o sự thốn  nhất cao về nhận thức v  h nh đ n  
tron  to n Đản . Sự có mặt đ n  đủ các đồn  ch      h nh trị   an    thư  các đồn  ch  Uỷ 
viên  an  hấp h nh Trun  ươn   các đồn  ch  l nh đ o chủ chốt các ban, B   n  nh Trun  
ươn  v  các tỉnh  th nh phố tron  cả nư c đ  thể hiện tinh thần n hiêm túc v  quyết t m cao 
của to n Đản  ta n ay từ kh u mở đầu tron  to n    kế ho ch triển khai thực hiện Kết 
luận và Quy định của Trun  ươn . Thay mặt     h nh trị   an    thư v  v i tình cảm cá 
nh n  t i  in nhiệt liệt hoan n hênh v  ch o mừn  tất cả các đồn  ch  tham  ự H i n hị ở 
trun  t m H  N i cũn  như t i các điểm cầu tron  cả nư c.  húc các đồn  ch  m nh khoẻ  
tiếp thu s u sắc v  t  chức thực hiện thật tốt Kết luận, Quy định m i của Trun  ươn   đáp ứn  
yêu cầu  nhiệm vụ đ  đề ra. 

Thưa các đồn  ch   
 an T  chức H i n hị đ   áo cáo  ph   iến đầy đủ v i các đồn  ch  về chươn  trình  n i 

 un   cách thức tiến h nh H i n hị. Kết luận, Quy định của Trun  ươn  cũn  đ  được  ửi t i 
các đồn  ch  v  c n   ố trên các phươn  tiện th n  tin đ i chún ; n i  un  rất n ắn  ọn  rõ 
r n    ễ hiểu; các đồn  ch  cần n hiên cứu trực tiếp  kỹ lưỡn . Để  iúp các đồn  ch  hiểu rõ 
hơn  s u hơn  t i chỉ  in nhấn m nh v  l m rõ thêm m t số vấn đề sau đ y; v  cũn  chỉ tập 
trun  v o trả lời 3 c u hỏi: (1) L u nay  chún  ta đ  từn    n nhiều  l m nhiều về c n  tác 
  y  ựn   chỉnh đốn Đản ; vì sao lần n y Trun  ươn  l i tiếp tục   n v  ra N hị quyết về vấn 
đề n y? (2) Nhữn  tinh thần m i  n i  un  m i của lần n y l   ì? v  (3)  hún  ta phải l m  ì 
v  l m như thế n o để thực hiện có kết quả N hị quyết H i n hị Trun  ươn  4 lần n y   iến 
N hị quyết th nh hiện thực sinh đ n ?. 

1. Vì sao Hội nghị Trung ƣơng 4 lần này lại tiếp tục bàn về việc đẩy mạnh xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng? 

 hún  ta đều đ   iết  sự l nh đ o của Đản  l  nh n tố h n  đầu quyết định mọi thắn  lợi 
của cách m n  nư c ta; v  c n  tác   y  ựn  Đản  lu n lu n l  nhiệm vụ then chốt của 
Đản   có ý n hĩa cực kỳ quan trọn  đối v i sự n hiệp cách m n  nư c ta. N ay từ nhữn  
n  y đầu cách m n  v  sản ở nư c N a  Lênin đ  nói: "H y cho t i m t t  chức nhữn  n ười 
cách m n   t i sẽ l m đảo l n cả nư c N a!" v  tron  học thuyết về Đản  kiểu m i  Lênin đ  
nêu ra  chỉ rõ tư tưởn : X y  ựn  Đản  phải lu n lu n đi đ i v i chấn chỉnh  củn  cố Đản ; 
để l m tròn vai trò l nh tụ ch nh trị     tham mưu chiến đấu v  đ i tiên phon  của cách m n   
Đản  phải lu n lu n tron  s ch  vữn  m nh về ch nh trị  tư tưởn  v  t  chức.  hủ tịch Hồ 
Chí Minh muôn vàn kính yêu của chún  ta trư c lúc về v i Thế  i i n ười hiền  tron  Di 
chúc thiên  liên   N ười đ  căn  ặn: Sau khi  iải phón  được miền Nam  thốn  nhất đất 
nư c thì việc l m đầu tiên l  phải chỉnh đốn  củn  cố l i Đản . Đản  có m nh thì cách m n  
m i th nh c n  cũn  như n ười cầm lái có vữn  thì thuyền m i ch y. 

Suốt hơn 90 năm qua  Đản  ta đ   ác lập  củn  cố v  n  y c n  n n  cao vai trò l nh 
đ o  sức m nh v  uy t n của Đản   ằn  ch nh  ản lĩnh  n hị lực  tr  tuệ  lý luận tiên phon ; 
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 ằn  đườn  lối đún  đắn man  l i lợi  ch thiết th n cho nh n   n  cho đất nư c;  ằn  sự nêu 
 ươn   hy sinh quên mình  phấn đấu kh n  mệt mỏi của đ i n ũ cán     đản  viên;  ằn  m t 
t  chức đo n kết  thốn  nhất chặt chẽ  vữn  chắc;  ằn  mối liên hệ máu thịt v i Nhân dân, 
được Nhân dân hết lòn  tin yêu  ủn  h  v   ảo vệ. Thực tế từ n  y có Đản   Nh n   n ta đ  
có n ười l nh đ o đún  đắn  sán  suốt v  nhờ thế chún  ta đ   i nh được hết thắn  lợi n y 
đến thắn  lợi khác  lập nên nhữn  kỳ t ch tron  thế kỷ XX. 

Tron  thời kỳ đ i m i  Đản  ta đ  l nh đ o Nh n   n ta vượt qua mọi khó khăn  thách 
thức v  đ t được nhữn  th nh tựu to l n  có ý n hĩa lịch sử. Đất nư c ta chưa  ao  iờ có 
được cơ đồ  tiềm lực  vị thế v  uy t n quốc tế như n  y nay.  hún  ta ho n to n có quyền tự 
h o về  ản chất tốt đẹp  truyền thốn  anh hùn  v  lịch sử vẻ van  của Đản  ta - Đản   o  hủ 
tịch Hồ  h  Minh vĩ đ i sán  lập v  rèn luyện  đ i  iểu của   n t c Việt Nam anh hùn . 
Tron  lịch sử Đản  ta  hầu như kh n  có Đ i h i n o v  kh n  mấy H i n hị Trun  ươn  
kh n  đề cập đến c n  tác   y  ựn  Đản . Từ khi  ư c v o c n  cu c Đ i m i năm 1986  
Đản  ta đ   an h nh nhiều n hị quyết về   y  ựn   chỉnh đốn Đản   như: H i n hị Trun  
ươn  3 (khoá VII) năm 1992 về m t số nhiệm vụ đ i m i v  chỉnh đốn Đản ; H i n hị Trun  
ươn  6 lần 2 (khoá VIII) năm 1999 "M t số vấn đề cơ  ản v  cấp  ách về c n  tác   y  ựn  
Đản  hiện nay" ...  hỉ t nh riên  10 năm  ần đ y  n ay từ đầu mỗi nhiệm kỳ  các H i n hị 
lần thứ tư  an  hấp h nh Trun  ươn  đều   n v   an h nh nhữn  n hị quyết  kết luận  quy 
định hết sức quan trọn  về c n  tác   y  ựn   chỉnh đốn Đản ; lần sau s u sắc  to n  iện v  
cụ thể  rõ r n  hơn so v i lần trư c. 

Nếu như H i n hị Trun  ươn  4 khoá XI m i chỉ tập trun    n v  ra N hị quyết "M t số 
vấn đề cấp  ách về   y  ựn  Đản " thì đến H i n hị Trun  ươn  4 khoá XII đ  có sự    
sun   đ i m i rất căn  ản về ph m vi v  n i  un    ao  ồm to n    các vấn đề "Về tăn  
cườn    y  ựn   chỉnh đốn Đản ; n ăn chặn  đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởn  ch nh trị  đ o 
đức  lối sốn   nhữn   iểu hiện "tự  iễn  iến"  "tự chuyển hoá" tron  n i   ". Việc thực hiện 
N hị quyết Trun  ươn  4 khoá XI v  khoá XII  ắn v i việc thực hiện  hỉ thị số 05-

CT/TW "Về đẩy m nh học tập v  l m theo tư tưởn   đ o đức  phon  cách Hồ  h  Minh"; 
Quy định số 08-QĐ/TW "Về trách nhiệm nêu  ươn  của cán     đản  viên  trư c hết l  Uỷ 
viên     h nh trị  Uỷ viên  an    thư  Uỷ viên  an  hấp h nh Trun  ươn "; Quy định số 
47-QĐ/TW "Về 19 điều đản  viên kh n  được l m"; v  đặc  iệt l  việc th nh lập     sun   
ho n thiện chức năn   nhiệm vụ v  đi v o ho t đ n  rất có hiệu quả của  an  hỉ đ o Trun  
ươn  về phòn   chốn  tham nhũn  đ  t o sự chuyển  iến t ch cực  rõ rệt tron  c n  tác   y 
 ựn   chỉnh đốn Đản  v  hệ thốn  ch nh trị tron  s ch  vữn  m nh  được nh n   n tin yêu  
đồn  tình  ủn  h    óp phần rất quan trọn  v o việc thực hiện nhiệm vụ ch nh trị nói chun   
thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế  văn hoá     h i   ảo đảm quốc phòn   an ninh v  
h i nhập quốc tế nói riên  của Đất nư c. 

Tuy nhiên   ên c nh nhữn  kết quả  th nh t ch đ  đ t được  việc thực hiện N hị quyết 
Trun  ươn  4 khoá XII của Đản  cũn  còn nhữn  h n chế  khuyết điểm: M t    phận cán     
đản  viên  tron  đó có cả cán    l nh đ o  quản lý nhận thức chưa đầy đủ ý n hĩa  tầm quan 
trọn  của c n  tác   y  ựn   chỉnh đốn Đản ; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm  thiếu 
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 ươn  mẫu, phai nh t lý tưởn    iảm sút ý ch  chiến đấu  đặc  iệt l  sa v o chủ n hĩa cá nh n  
nói kh n  đi đ i v i l m  vi ph m kỷ luật Đản   vi ph m pháp luật của Nh  nư c. Năn  lực 
l nh đ o  sức chiến đấu  tự phê  ình v  phê  ình; c n  tác kiểm tra   iám sát của nhiều t  
chức đản  v  cán     đản  viên còn h n chế. Hệ thốn  ch nh trị ở nư c ta chưa thực sự tron  
s ch  vữn  m nh như mon  muốn; kh n   t cán     đản  viên  nhất l  nhữn  n ười có chức  
có quyền  l m việc ở nhữn  n  nh  lĩnh vực  ễ phát sinh tham nhũn   tiêu cực vẫn thiếu tu 
 ưỡn  v  rèn luyện  vẫn sa v o chủ n hĩa cá nh n  vi ph m các quy định của Đản   pháp luật 
của Nh  nư c   ị  ử lý kỷ luật của Đản  v   ử lý hình sự.  ơ chế kiểm soát quyền lực v  chế 
t i  ử lý vi ph m ở nhiều lĩnh vực chưa có  hoặc có nhưn  chưa cụ thể  thực hiện chưa 
n hiêm. Ho t đ n   iám sát của Mặt trận T  quốc  các t  chức ch nh trị -    h i v  Nhân dân 

đối v i việc tu  ưỡn   rèn luyện của cán     đản  viên chưa hiệu quả; chưa phát huy đầy đủ 
sức m nh t n  hợp của cả hệ thốn  ch nh trị tron  việc  ảo vệ nền tản  tư tưởn  của Đản   
đấu tranh phản  ác các quan điểm sai trái  thù địch... 

 ó nhiều n uyên nh n  ẫn đến nhữn  h n chế  khuyết điểm nêu trên  nhưn  n uyên nh n 
chủ yếu l   o kh u t  chức thực hiện chưa tốt  như: M t số cấp uỷ  t  chức đản   cán    l nh 
đ o  quản lý  nhất l  n ười đứn  đầu  chưa nhận  iện đầy đủ mức đ  suy thoái  "tự  iễn  iến"  
"tự chuyển hoá" t i địa phươn   cơ quan  đơn vị mình; chưa quyết t m v  có  iện pháp chỉ 
đ o đủ m nh  còn thụ đ n   tr n  chờ v o sự chỉ đ o  hư n   ẫn của cấp trên; kh n  thực 
hiện n hiêm n uyên tắc tập trun    n chủ  chưa  ươn  mẫu  thẳn  thắn phê  ình  tự phê 
 ình  đấu tranh v i nhữn   iểu hiện suy thoái  "tự  iễn  iến"  "tự chuyển hoá"  thậm ch  còn 
mắc v o chủ n hĩa cá nh n  cục     lợi  ch nhóm   ị cám  ỗ  ởi lợi  ch vật chất; thờ ơ  v  
cảm trư c khó khăn   ức  úc của nh n   n. 

Đ i h i đ i  iểu to n quốc lần thứ XIII của Đản  đ   ác định mục tiêu t n  quát 
là: "N n  cao năn  lực l nh đ o  năn  lực cầm quyền v  sức chiến đấu của Đản ;   y  ựn  
Đản  v  hệ thốn  ch nh trị tron  s ch  vữn  m nh to n  iện; củn  cố  tăn  cườn  niềm tin 
của nh n   n đối v i Đản   Nh  nư c  chế đ     h i chủ n hĩa; khơi  ậy khát vọn  phát triển 
đất nư c phồn vinh  h nh phúc  phát huy ý ch  v  sức m nh đ i đo n kết to n   n t c  kết hợp 
v i sức m nh thời đ i; đẩy m nh to n  iện  đồn     c n  cu c đ i m i  c n  n hiệp hoá  
hiện đ i hoá;   y  ựn  v   ảo vệ vữn  chắc T  quốc   iữ vữn  m i trườn  ho   ình   n định; 
phấn đấu đến  iữa thế kỷ XXI  nư c ta trở th nh m t nư c phát triển  theo định hư n     h i 
chủ n hĩa". Để thực hiện được mục tiêu to l n  cao cả đó  cùn  v i việc khẩn trươn   n hiêm 
túc quán triệt  t  chức thực hiện  a đ t phá chiến lược v  các nhiệm vụ   iải pháp m  Đ i h i 
XIII của Đản  đ  đề ra  chún  ta còn phải tiếp tục nắm vữn  v   ử lý tốt các mối quan hệ l n: 
Giữa đ i m i   n định v  phát triển;  iữa đ i m i kinh tế v  đ i m i ch nh trị;  iữa tu n theo 
các quy luật thị trườn  v   ảo đảm định hư n     h i chủ n hĩa;  iữa phát triển lực lượn  sản 
 uất v    y  ựn   ho n thiện từn   ư c quan hệ sản  uất    h i chủ n hĩa;  iữa Nh  nư c  
thị trườn  v     h i;  iữa tăn  trưởn  kinh tế v  phát triển văn hoá  thực hiện tiến    v  c n  
 ằn     h i   ảo vệ m i trườn ;  iữa   y  ựn  v   ảo vệ T  quốc Việt Nam    h i chủ 
n hĩa;  iữa đ c lập  tự chủ và h i nhập quốc tế;  iữa Đản  l nh đ o  Nh  nư c quản lý v  
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nh n   n l m chủ; v  đặc  iệt  mối quan hệ m i được    sun  t i Đ i h i lần n y l  mối quan 
hệ  iữa thực h nh   n chủ v  tăn  cườn  pháp chế   ảo đảm kỷ cươn     h i. 

 hún  ta triển khai thực hiện nhữn  mục tiêu  nhiệm vụ hết sức to l n  nặn  nề nêu trên 
tron   ối cảnh tình hình thế  i i v  khu vực tiếp tục có nhiều thay đ i rất nhanh  phức t p  
khó lườn . Ho   ình  hợp tác v  phát triển vẫn l   u thế l n  son  cũn  đứn  trư c nhiều trở 
n  i  khó khăn  thách thức. To n cầu hoá v  h i nhập quốc tế tiếp tục tiến triển  nhưn  cũn  
đan   ị đe  o   ởi sự trỗi  ậy của chủ n hĩa   n t c cực đoan; c nh tranh chiến lược  c nh 
tranh kinh tế  chiến tranh thươn  m i  iễn ra  ay  ắt. Do tác đ n  của đ i  ịch  OVID-19, 

thế  i i rơi v o khủn  hoản  n hiêm trọn  nhiều mặt.  u c  ách m n  c n  n hiệp lần thứ 
tư phát triển m nh mẽ  t o đ t phá trên nhiều lĩnh vực  man  đến cả thời cơ v  thách thức đối 
v i mọi quốc  ia. Tranh chấp chủ quyền trên  iển Đ n  còn  iễn  iến phức t p.  iến đ i kh  
hậu    nhiễm m i trườn   thiên tai   ịch  ệnh v  các vấn đề an ninh phi truyền thốn  khác  
nhất l  an ninh m n   n  y c n  tác đ n  m nh  nhiều mặt  đe  o  n hiêm trọn  đến sự phát 
triển  n định   ền vữn  của thế  i i  khu vực v  đất nư c ta. Ở tron  nư c   ù đ t được 
nhữn  th nh tựu rất quan trọn   rất đán  tự h o  nhưn  đất nư c ta vẫn đứn  trư c nhiều khó 
khăn  thách thức v  h n chế  yếu kém.  ác thế lực thù địch  phản đ n   cơ h i ch nh trị vẫn 
tiếp tục điên cuồn  chốn  phá chún  ta  ằn  nhữn   m mưu  thủ đo n hết sức th m đ c  tinh 
vi  n uy hiểm   ảo quyệt. 

Tình hình trên đ y đòi hỏi Đản  ta phải tiếp tục n n  cao hơn nữa  ản lĩnh v  tr  tuệ  thực 
sự "l  đ o đức l  văn minh"; chún  ta phải nỗ lực hơn nữa tron  c n  tác   y  ựn   chỉnh 
đốn Đản     y  ựn  Đản  ta v  hệ thốn  ch nh trị nư c ta n  y c n  tron  s ch  vữn  m nh  
n an  tầm nhiệm vụ  đủ sức để l nh đ o   y  ựn   phát triển đất nư c nhanh v   ền vữn  
hơn  tron  đó có việc phát huy nhữn  tác đ n  t ch cực  khắc phục nhữn  tác đ n  tiêu cực  
mặt trái của kinh tế thị trườn   mở cửa  h i nhập quốc tế. Kết luận của H i n hị Trun  ươn  4 
lần n y về   y  ựn   chỉnh đốn Đản  đ   ám sát N hị quyết Đ i h i đ i  iểu to n quốc lần 
thứ XIII của Đản  để kế thừa     sun   phát triển nhiều n i  un  quan trọn  của các N hị 
quyết Trun  ươn  trư c đ y  đặc  iệt l  N hị quyết Trun  ươn  4 khoá XII về   y  ựn   
chỉnh đốn Đản . 

2. Những tinh thần mới, nội dung mới của Hội nghị Trung ƣơng 4 lần này là gì? 
 ó 4 điểm đán  chú ý như sau: 
M t l   s u r n  hơn về n i  un  v  ph m vi; chủ đ n  tiến c n  m nh mẽ hơn về tư 

tưởn  chỉ đ o: Kết luận của Trun  ươn  đ  mở r n   kh n  chỉ tron    y  ựn   chỉnh đốn 
Đảng mà còn bao  ồm cả tron    y  ựn  hệ thốn  ch nh trị; kh n  chỉ đối v i đản  viên và 
các cấp uỷ  t  chức đản  m  còn mở r n  ra cả đối v i cán     c n  chức  viên chức  các cấp 
ch nh quyền  các cơ quan  đơn vị tron  to n hệ thốn  ch nh trị  nhất l  ở các cơ quan thực thi 
pháp luật  nhữn  đối tượn  có chức  có quyền  nhữn  nơi có nhiều đặc quyền  đặc lợi  kể cả 
các cơ quan có chức năn  phòn   chốn  tham nhũn   tiêu cực  đún  theo tinh thần N hị quyết 
Đ i h i đ i  iểu to n quốc lần thứ XIII của Đản  l :   y  ựn  Đản  v  hệ thốn  ch nh trị 
tron  s ch  vữn  m nh to n  iện.  ùn  v i n ăn chặn  đẩy lùi còn phải chủ đ n  phòn  
n ừa  kiên quyết đấu tranh   ử lý n hiêm sự suy thoái về tư tưởn  ch nh trị  đ o đức  lối sốn  
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và nhữn  h nh vi tham nhũn   tiêu cực... Đồn  thời     sun   l m rõ hơn hệ thốn  nhữn   iểu 
hiện của sự suy thoái về tư tưởn  ch nh trị v  đ o đức  lối sốn   "tự  iễn  iến"  "tự chuyển 
hoá"  "tiêu cực" sát hợp v i tình hình m i. Tron  đó nhấn m nh  n uy hiểm nhất l  sự phai 
nh t lý tưởn  cách m n   kh n  kiên định con đườn     h i chủ n hĩa  mơ hồ   ao đ n   
thiếu niềm tin; nói trái  l m trái quan điểm  đườn  lối của Đản ; sa sút về ý ch  chiến đấu  
thấy đún  kh n   ám  ảo vệ  thấy sai kh n   ám đấu tranh; thậm ch  còn phụ ho  theo 
nhữn  nhận thức  quan điểm sai trái  lệch l c; kh n  còn ý thức hết lòn  vì nư c  vì   n  
kh n  l m tròn   n phận  chức trách được  iao; kh n  thực hiện đún  các n uyên tắc   y 
 ựn  Đản  v  t  chức sinh ho t đản . Sự suy thoái về đ o đức  lối sốn  thể hiện ở chỗ: Sốn  
ích kỷ  thực  ụn   cơ h i  vụ lợi  hám  anh  hám quyền lực  tham nhũn   tiêu cực;  è phái  
cục     mất đo n kết; quan liêu   a   n  v  cảm trư c nhữn  khó khăn   ức  úc của   n. Từ 
sự suy thoái về tư tưởn  ch nh trị  đ o đức  lối sốn   ẫn t i "tự  iễn  iến"  "tự chuyển hoá" 
chỉ l  m t  ư c n ắn  thậm ch  rất n ắn  n uy hiểm kh n lườn   có thể  ẫn t i tiếp tay hoặc 
cấu kết v i các thế lực  ấu  thù địch  cơ h i  phản   i l i lý tưởn  v  sự n hiệp cách m n  
của Đản  v  D n t c. 

Kết luận của H i n hị Trun  ươn  4 khẳn  định  sự suy thoái về tư tưởn  ch nh trị  đ o 
đức  lối sốn   tham nhũn   tiêu cực  "tự  iễn  iến"  "tự chuyển hoá" tron  n i    có cả 
n uyên nh n khách quan v  chủ quan  tron  đó n uyên nh n chủ quan l  chủ yếu   ắt n uồn 
từ việc  ản th n cán     đản  viên thiếu tu  ưỡn   rèn luyện; lập trườn  tư tưởn  kh n  vữn  
v n ; sa v o chủ n hĩa cá nh n  quên mất trách nhiệm    n phận trư c Đản   trư c   n. 
N uyên tắc tập trun    n chủ  ị  u n  lỏn   n uyên tắc tự phê  ình v  phê  ình thực hiện 
kh n  n hiêm. Việc n hiên cứu  sửa đ i   an h nh cơ chế  ch nh sách  luật pháp th ch ứn  
v i nền kinh tế thị trườn  định hư n     h i chủ n hĩa có nhiều điểm chưa kịp thời; nhiều 
văn  ản quy định thiếu chế t i cụ thể  thực hiện kh n  n hiêm. Quản lý cán     đản  viên còn 
lỏn  lẻo. Đánh  iá  sử  ụn    ố tr  cán    nhiều trườn  hợp còn nể nan   cục   .   n  tác 
 iáo  ục ch nh trị  tư tưởn  cho cán     đản  viên chưa được coi trọn  đún  mức  chậm đ i 
m i  kém hiệu quả.   n  tác kiểm tra   iám sát   iữ  ìn kỷ cươn   kỷ luật ở nhiều nơi chưa 
thườn   uyên  chưa n hiêm túc.  hưa phát huy đầy đủ  hiệu quả vai trò của nh n   n tron  
việc  iám sát  phản  iện   óp ý kiến   y  ựn  Đản     y  ựn  ch nh quyền th n  qua Mặt 
trận T  quốc  các t  chức ch nh trị -    h i v  các hình thức khác. 

Hai l   mục tiêu được  ác định lần n y cao hơn v  sát hợp hơn v i tình hình m i: Để đáp 
ứn  yêu cầu  nhiệm vụ m i tron   ối cảnh tình hình tron  nư c  quốc tế đ  có nhiều thay đ i 
như nêu ở trên; v  kế thừa  phát huy nhữn  kết quả  th nh tựu có ý n hĩa lịch sử m  to n 
Đản   to n   n  to n qu n ta đ  đ t được qua 35 năm đ i m i  tron  đó có nhữn  kết quả  
th nh t ch rất quan trọn  v  nhữn  kinh n hiệm    i học đ  đ t được tron  10 năm thực hiện 
N hị quyết Trun  ươn  4 khoá XI v  5 năm thực hiện N hị quyết Trun  ươn  4 khoá XII về 
  y  ựn   chỉnh đốn Đản   Kết luận lần n y đ  quán triệt s u sắc tinh thần N hị quyết Đ i 
h i đ i  iểu to n quốc lần thứ XIII của Đản  để  ác định mục tiêu m i l : Đẩy m nh c n  tác 
  y  ựn   chỉnh đốn Đản  v  hệ thốn  ch nh trị nhằm n n  cao năn  lực l nh đ o  năn  lực 
cầm quyền  sức chiến đấu của Đản ; hiệu lực  hiệu quả quản lý của Nh  nư c; đ i m i n i 
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 un   phươn  thức v  n n  cao chất lượn  ho t đ n  của Mặt trận T  quốc Việt Nam v  các 
t  chức ch nh trị - xã h i. Kiên quyết đấu tranh chốn  chủ n hĩa cá nh n  n ăn chặn  đẩy lùi  
 ử lý n hiêm nhữn  cán     đản  viên suy thoái về tư tưởn  ch nh trị  đ o đức  lối sốn   có 
 iểu hiện "tự  iễn  iến"  "tự chuyển hoá"; kết hợp chặt chẽ  h i ho   iữa "  y" v  "chốn "  
  y l  nhiệm vụ cơ  ản  chiến lược  l u   i; chốn  l  nhiệm vụ quan trọn   thườn   uyên  cấp 
 ách. T o  ư c phát triển m i của Đản  về tr  tuệ   ản lĩnh ch nh trị  thực sự l  đ o đức  l  
văn minh   ắn  ó mật thiết v i nh n   n  được nh n   n tin yêu; đủ uy t n v  năn  lực l nh 
đ o thực hiện thắn  lợi N hị quyết Đ i h i đ i  iểu to n quốc lần thứ XIII của Đản  v  sự 
n hiệp   y  ựn  v   ảo vệ T  quốc. 

 a l      sun   l m rõ  đồn     v  sắc  én hơn m t số nhiệm vụ   iện pháp tron  thời 
 ian t i: Kết luận đ  kế thừa     sun   l m rõ hơn v  yêu cầu phải tiến h nh đồn     v  quyết 
liệt hơn nữa nhiều c n  việc cụ thể  thiết thực  tập trun  v o 4 nhóm nhiệm vụ   iải pháp m  
H i n hị Trun  ươn  4 khoá XII đ  đề ra về c n  tác ch nh trị  tư tưởn   tự phê  ình v  phê 
 ình; về cơ chế  ch nh sách; về kiểm tra   iám sát  kỷ luật đản ; về phát huy vai trò của nh n 
  n v  Mặt trận T  quốc  các đo n thể ch nh trị -    h i. Đồn  thời    sun   nhấn m nh thêm 
nhóm nhiệm vụ   iải pháp về "Tập trun    y  ựn  đ i n ũ cán    các cấp  nhất l  cấp chiến 

lược v  n ười đứn  đầu  ắn v i đ i m i  sắp  ếp t  chức     máy của hệ thốn  ch nh trị tinh 
 ọn  ho t đ n  hiệu lực  hiệu quả".  ảo đảm n uyên tắc Đản  thốn  nhất l nh đ o c n  tác 
cán    v  quản lý đ i n ũ cán   ; quán triệt s u sắc vai trò của c n  tác cán    l  "then chốt 
của then chốt"  có ý n hĩa quyết định mọi th nh c n  của cách m n  nư c ta  cả trư c mắt v  
l u   i.   n  tác cán    phải  ắn v i việc thực hiện chủ trươn  của Đản  về t  chức    máy 
của hệ thốn  ch nh trị   iữ vữn  vị thế cầm quyền v   ảo đảm vai trò l nh đ o trực tiếp  to n 
 iện của Đản   hiệu lực  hiệu quả ho t đ n  của Nh  nư c; đ i m i n i  un   phươn  thức v  
n n  cao chất lượn  ho t đ n  của Mặt trận T  quốc  các t  chức ch nh trị -    h i. Tiếp tục 
thực hiện n hiêm túc  có hiệu quả N hị quyết số 26-NQ/TW của  an  hấp h nh Trun  ươn  
khoá XII về   y  ựn  đ i n ũ cán    các cấp có  ản lĩnh ch nh trị vữn  v n   đ o đức cách 
m n  tron  sán   hết lòn   hết sức phụn  sự T  quốc  phục vụ Nh n   n  có năn  lực  trình 
đ  đáp ứn  yêu cầu nhiệm vụ.  án     ù ở vị tr  n o cũn  phải lu n lu n có ý thức đầy đủ về 
trách nhiệm của mình  l m "đún  vai  thu c   i"  thật sự có chất lượn   ho n th nh tốt nhiệm 
vụ được  iao;  ắn  ó mật thiết v i nh n   n  được nh n   n tin yêu  quý trọn . Thực hiện tốt 

chủ trươn  khuyến kh ch   ảo vệ nhữn  cán    năn  đ n   sán  t o   ám n hĩ   ám nói   ám 
l m  lu n nỗ lực h nh đ n  vì lợi  ch chun . Quan t m   y  ựn  đ i n ũ cán    khoa học  
cán    quản lý  cán    nữ  cán    trẻ  cán    l  n ười   n t c thiểu số. 

Thực hiện n hiêm n uyên tắc tập trun    n chủ  phát huy   n chủ  ắn liền v i tăn  
cườn  trách nhiệm của cấp uỷ v  n ười đứn  đầu tron  c n  tác cán   . Tăn  cườn  kiểm 
soát quyền lực tron  c n  tác cán    m t cách thực chất v  hiệu quả;  ảo đảm đún  quy định  
quy trình  c n  t m  khách quan  chặt chẽ  thận trọn  tron  từn  kh u của c n  tác cán   ; 
kh n  để lọt nhữn  n ười kh n  đủ tiêu chuẩn  có  iểu hiện cơ h i ch nh trị  tham vọn  
quyền lực v o đ i n ũ cán    l nh đ o  quản lý các cấp. 



 
  

 7 

TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 Thực hiện th  điểm m t số chủ trươn  như: N ười đứn  đầu được lựa chọn   i i thiệu v  
phải chịu trách nhiệm về việc  i i thiệu cán    tron  quy ho ch để thực hiện quy trình  ầu 
cử     nhiệm cấp phó của mình;    thư cấp uỷ  i i thiệu để  ầu uỷ viên  an thườn  vụ v  
phải chịu trách nhiệm về việc  i i thiệu của mình;  iao quyền cho n ười đứn  đầu    nhiệm 
cán    tron  quy ho ch  miễn nhiệm đối v i cấp trưởn  cấp  ư i trực tiếp v  chịu trách 
nhiệm về quyết định của mình. T n  kết việc th  điểm thi tuyển     nhiệm cán    l nh đ o  
quản lý cấp vụ  sở  phòn ,... 

N n  cao chất lượn  c n  tác đánh  iá cán    theo hư n  thật sự c n  t m  khách quan  
có tiêu ch  rõ r n  v  th n  qua sản phẩm cụ thể;  ắn việc đánh  iá cá nh n v i đánh  iá tập 
thể  v i kết quả thực tế thực hiện nhiệm vụ của địa phươn   cơ quan  đơn vị. Kịp thời miễn 
nhiệm  cho từ chức  thay thế nhữn  cán    năn  lực h n chế  uy t n thấp  mắc sai ph m; m  
kh n  chờ đến hết nhiệm kỳ  hết thời h n    nhiệm. Tuyệt đối chốn  tư tưởn  cục      è 
phái  "lợi  ch nhóm"  tiêu cực. 

Đ i m i  n n  cao hiệu quả c n  tác quy ho ch v  lu n chuyển cán   .  hủ đ n  phát 
hiện n uồn cán    l nh đ o  quản lý các cấp  nhất l  cán    cấp chiến lược nhiệm kỳ 2025 - 
2030 v  chuẩn  ị cho các nhiệm kỳ tiếp theo   ảo đảm t nh kế thừa   n định  đ i m i v  phát 

triển theo hư n  n n  cao chất lượn    ảo đảm số lượn  v  cơ cấu hợp lý.   n  tác lu n 
chuyển cán    phải phù hợp v i chức  anh quy ho ch;  ảo đảm c n đối  h i ho   iữa lu n 
chuyển cán    v i phát triển n uồn cán    t i chỗ; lu n chuyển n an  v   ọc  lu n chuyển 
cán    Mặt trận T  quốc v  các t  chức ch nh trị -    h i san  các lĩnh vực khác  v  n ược 
l i; tăn  cườn  cán    có  ản lĩnh  trình đ   năn  lực cho địa   n trọn  điểm  lĩnh vực khó 
khăn  phức t p; khắc phục tình tr n  khép k n tron  c n  tác cán   . Tiếp tục thực hiện có 
hiệu quả chủ trươn   ố tr  chức  anh l nh đ o chủ chốt kh n  phải l  n ười địa phươn . 

- ốn l      sun   ho n thiện to n  iện hơn các thể chế  thiết chế về   y  ựn   chỉnh đốn 
Đản  v  hệ thốn  ch nh trị  đấu tranh phòn   chốn  tham nhũn   tiêu cực: Kết luận và Quy 
định m i được Trun  ươn   em  ét   an h nh t i H i n hị lần n y l  nhằm  óp phần quan 
trọn  v o việc kế thừa     sun   phát triển các quy định của Đản  về   y  ựn   chỉnh đốn 
Đản  v  hệ thốn  ch nh trị  đấu tranh phòn   chốn  tham nhũn   tiêu cực theo đún  tinh thần 
kết hợp nhuần nhuyễn  iữa   y v  chốn ;  iữa   y  ựn  đ o đức cách m n  v  chốn  chủ 
n hĩa cá nh n. Để   y  ựn  đ o đức cách m n   cùn  v i N hị quyết Trun  ươn  4 khoá XII 
về   y  ựn   chỉnh đốn Đản   chún  ta đ  có:  hỉ thị số 05-CT/TW n  y 15/5/2016 v  Kết 
luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 "Về đẩy m nh học tập v  l m theo tư tưởn   đ o đức  
phon  cách Hồ  h  Minh"; Quy định số 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu  ươn  của cán     
đản  viên  trư c hết l  Uỷ viên     h nh trị  Uỷ viên  an    thư  Uỷ viên  an  hấp h nh 
Trun  ươn  Đản ... 

Để chốn  chủ n hĩa cá nh n  cùn  v i N hị quyết Trun  ươn  4 khoá XII về   y  ựn   
chỉnh đốn Đản  v  Kết luận của H i n hị Trun  ươn  lần n y  chún  ta có thêm Quy định 
m i về nhữn  điều đản  viên kh n  được l m - m t căn cứ  cơ sở quan trọn  để  em  ét   ử lý 
các vi ph m của cán     đản  viên v  đấu tranh phòn   chốn  tham nhũn   tiêu cực. Tập trun  
v o hai nhóm vấn đề: (1) Nhóm quy định về nhữn  h nh vi suy thoái tư tưởn  ch nh trị  đ o 
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đức  lối sốn   nhữn   iểu hiện "tự  iễn  iến"  "tự chuyển hoá"  như: Xuyên t c  phủ nhận  phản 
 ác  hủ n hĩa Mác - Lênin  tư tưởn  Hồ  h  Minh; kh n  chấp h nh các n uyên tắc t  chức 
v  ho t đ n  của Đản ; kh n  thực hiện trách nhiệm nêu  ươn ; sa v o chủ n hĩa cá nh n  cơ 
h i  vụ lợi; "tư  uy nhiệm kỳ"  đo n kết  u i chiều    n chủ hình thức  thấy đún  kh n   ảo vệ  
thấy sai kh n  đấu tranh; đ c đoán  chuyên quyền  quan liêu   a rời quần chún . (2) Nhóm quy 
định về nhữn  việc l m sai trái tron  c n  tác cán     như:  h y chức  ch y quyền   ao che  
tiếp tay  can thiệp  tác đ n  đến t  chức  cá nh n để  ản th n hoặc "n ười th n"  "cánh hẩu" 
được tiếp nhận  tuyển  ụn   quy ho ch  lu n chuyển     nhiệm  đề cử  ứn  cử  khen thưởn   
phon  tặn   anh hiệu  đi học  đi nư c n o i; thực hiện chế đ   ch nh sách cán    trái quy định; 
can thiệp  tác đ n  v o các ho t đ n  kiểm tra   iám sát  thanh tra  kiểm toán  điều tra  truy tố  
 ét  ử  thi h nh án   ét đặc  á   ao che  tiếp tay cho các h nh vi vi ph m quy định của Đản   
pháp luật của Nh  nư c; tác đ n   ép  u c  mua chu c t  chức  cá nh n để  iảm trách nhiệm  
hình ph t cho n ười khác; lợi  ụn  chức vụ  quyền h n  vị tr  c n  tác để vụ lợi  tham    hối l   
l n  ph   tiêu cực (cụ thể l  can thiệp  tác đ n  để vợ (chồn ) v  n ười khác lợi  ụn  chức vụ  
vị tr  c n  tác của mình để ch y chọt  được l m  ự án  c n  trình  mua sắm thiết  ị...);  ao che 
cho các h nh vi vụ lợi  tham nhũn   tiêu cực  "lợi  ch nhóm"   è phái  cục    ... N o i ra  còn 
   sun  nhữn  quy định m i về c n  tác  iám sát việc chứn  nhận  c n  nhận  ằn  cấp  quốc 
tịch  thu nhập  chuyển tiền  mua t i sản ở nư c n o i ... Đ y l  nhữn  quy định được v  như 
nhữn  " iệt  ược"  iúp chún  ta phòn   chốn   n ăn n ừa v  đặc trị các lo i  ệnh tật phát sinh 
trong cơ thể của Đản  v  hệ thốn  ch nh trị   iúp cho cán     đản  viên tăn  cườn  sức đề 
khán   kh n   ị tha hoá   iến chất về tư tưởn  ch nh trị  phẩm chất đ o đức  tư cách  lối sốn   
 óp phần n ăn n ừa v  khắc phục m t cách m nh mẽ hơn v  quyết liệt hơn nhữn   iểu hiện 
suy thoái  tiêu cực;  iữ n hiêm kỷ luật  kỷ cươn  của Đản . Đặc  iệt l   n  y 03/11/2021 m i 
đ y      h nh trị đ   an h nh Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm  cho từ chức đối v i 
nhữn  n ười có sai ph m  kh n  còn đủ uy t n  năn  lực l m việc; kh n  cần đợi đến hết nhiệm 
kỳ hoặc đến thời h n    nhiệm l i. 

V i việc mở r n  n i  un  v  ph m vi ra to n hệ thốn  ch nh trị  thể chế về   y  ựn   
chỉnh đốn Đản   đấu tranh phòn   chốn  tham nhũn   tiêu cực    y  ựn  Đản  v  hệ thốn  
ch nh trị tron  s ch  vữn  m nh cũn  trở nên to n  iện v  đồn     hơn.  ùn  v i các quy định 
của Đản   chún  ta còn có hệ thốn  pháp luật của Nh  nư c đan  từn   ư c được ho n thiện  
nhất l  pháp luật về cán     c n  chức; về thi đua khen thưởn ; đấu tranh phòn   chốn  tham 
nhũn   tiêu cực; khuyến kh ch   ảo vệ nhữn  n ười  ám n hĩ   ám nói   ám l m   ám chịu 
trách nhiệm v i đ n  cơ tron  sán   vì lợi  ch chun ...  ác thiết chế để tiếp tục đẩy m nh thực 
hiện N hị quyết Trun  ươn  4 khoá XII v  Kết luận  Quy định của H i n hị Trun  ươn  lần 
n y cũn  được mở r n  to n  iện v  đồn     hơn.  ùn  v i các cấp uỷ v  t  chức đản  từ 
Trun  ươn  đến cơ sở  chún  ta có sự v o cu c của các cấp ch nh quyền  Mặt trận T  quốc 
Việt Nam  các t  chức ch nh trị -    h i  các cơ quan  đơn vị thu c hệ thốn  ch nh trị. Đặc  iệt 
l   để đẩy m nh đấu tranh phòn   chốn  tham nhũn   tiêu cực có hiệu lực  hiệu quả hơn   ên 
c nh  an  hỉ đ o Trun  ươn  về phòn   chốn   tham nhũn   tiêu cực v  các  an   y  ựn  



 
  

 9 

TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Đản   chún  ta còn có hệ thốn  các cơ quan của Nh  nư c  nhất l  các cơ quan tư pháp như 
To  án  Viện Kiểm sát  Thanh tra  Kiểm toán  Tư pháp    n  an  Qu n đ i... 

3. Chúng ta phải làm gì và làm nhƣ thế nào để thực hiện có kết quả Nghị quyết của 
Hội nghị Trung ƣơng 4 lần này về xây dựng, chỉnh đốn Đảng? 

Vấn đề rất quan trọn  có ý n hĩa quyết định vẫn l  l m thế n o để t  chức thực hiện thật 
tốt  có kết quả thiết thực Kết luận và Quy định m i của H i n hị Trun  ươn  lần n y  ắn v i 
việc tiếp tục đẩy m nh thực hiện N hị quyết Trun  ươn  4 khoá XII về   y  ựn   chỉnh đốn 
Đản . Từ nhữn  kinh n hiệm v    i học th nh c n  cũn  như chưa th nh c n  tron  việc 
thực hiện N hị quyết Trun  ươn  4 khoá XI  XII vừa qua  v  để có sự thốn  nhất cao hơn nữa 
về nhận thức v  t  chức thực hiện có hiệu quả Kết luận, Quy định của Trun  ươn  lần n y  t i 
 in nhấn m nh thêm m t số vấn đề sau: 

Phải nhận thức thật đầy đủ v  s u sắc mục đ ch  ý n hĩa  yêu cầu  n i  un  của Kết 
luận và Quy định  nắm vữn  nhữn  tư tưởn  chỉ đ o  nhữn  c n  việc phải l m  trên cơ sở đó 
có sự thốn  nhất cao về ý ch   quyết t m  thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để  ươn  mẫu  tự 
 iác thực hiện v  chỉ đ o  t  chức thực hiện Kết luận và Quy định trên mỗi cươn  vị c n  tác 
t i địa   n  lĩnh vực  o mình phụ trách; mở đợt sinh ho t ch nh trị s u r n  về   y  ựn   
chỉnh đốn Đản  v  hệ thốn  ch nh trị tron  s ch  vữn  m nh to n  iện. 

N ay sau H i n hị n y  căn cứ v o Kết luận, Quy định của Trun  ươn  v  Kế ho ch của 
    h nh trị  sự chỉ đ o hư n   ẫn của các  an đản  Trun  ươn  v  các cơ quan cấp trên  các 
cấp uỷ v  t  chức đản  các cấp  các n  nh  các cơ quan  đơn vị tron  to n hệ thốn  ch nh trị 
cần khẩn trươn    y  ựn  kế ho ch h nh đ n   chươn  trình học tập  quán triệt v  triển khai 
thực hiện Kết luận, Quy định  ắn v i tiếp tục đẩy m nh thực hiện N hị quyết Trun  ươn  4 
khoá XII phù hợp v i điều kiện cụ thể của địa phươn   n  nh  cơ quan  đơn vị mình. Phải l m 
rất n hiêm túc  thiết thực; có sự ph n c n  trách nhiệm l nh đ o  chỉ đ o cụ thể  rõ r n   chặt 
chẽ; tránh hời hợt  hình thức. 

Phải thực hiện các nhiệm vụ v   iải pháp m t cách đồn      to n  iện  đồn  thời có trọn  
t m  trọn  điểm;  ao  ồm cả việc thực hiện 10 nhiệm vụ nêu tron  N hị quyết Đ i h i đ i 
 iểu to n quốc lần thứ XIII của Đản   các n hị quyết  kết luận  chỉ thị  các quy định khác của 
Đản  v  pháp luật của Nh  nư c; kết hợp chặt chẽ  iữa "xây và chốn ", "chốn  và xây". Đẩy 
m nh việc học tập v  l m theo tư tưởn   đ o đức  phon  cách Hồ  h  Minh; nêu  ươn  
nhữn  n ười tốt  việc tốt; n ăn n ừa  cảnh  áo  phê phán v   ử lý n hiêm nhữn  việc l m sai 
trái; đấu tranh m nh mẽ chốn  tham nhũn   hư hỏn   tiêu cực; nhữn  h nh vi vi ph m kỷ luật 
Đản   pháp luật của Nh  nư c. Tăn  cườn  c n  tác  iáo  ục  rèn luyện  quản lý đản  viên  
cán     c n  chức  viên chức; l m m nh hơn nữa  quyết liệt hơn nữa các c n  tác kiểm tra  
thanh tra   iám sát  kiểm toán  điều tra  khởi tố  truy tố   ét  ử... của các cơ quan chức năn ; 
n n  cao sức chiến đấu của các t  chức cơ sở đản ; phát huy vai trò  iám sát của nh n   n  
các đo n thể  của  áo ch  v  c n  luận. 

Mỗi cán     đản  viên  trư c hết l  cán    l nh đ o  quản lý các cấp  đặc  iệt l  n ười 
đứn  đầu  n ười chủ trì phải  ươn  mẫu  tự  iác l m trư c (n ay sau H i n hị n y  kh n  
phải chờ đợi  ì cả); căn cứ v o N hị quyết, Kết luận và Quy định lần n y  n hiêm túc tự phê 
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 ình  kiểm điểm  tự soi l i mình  đơn vị mình   ia đình mình  cái  ì tốt thì phát huy  cái  ì 
khiếm khuyết thì tự điều chỉnh  cái  ì  ấu thì tự   t rửa  tự sửa mình. Mọi đản  viên đều phải 
l m như vậy  chứ kh n  phải chỉ đứn  n o i m  "phán"  hoặc "chờ  em"  coi như mình v  
can. Việc kiểm điểm  tự phê  ình v  phê  ình cần được chuẩn  ị thật chu đáo  chỉ đ o tỉ mỉ  
chặt chẽ; tiến h nh n hiêm túc  thận trọn ; l m đến đ u chắc đến đó  đ t kết quả cụ thể  thực 
chất. Hết sức tránh l m lư t  l m qua loa  hình thức  chiếu lệ. Khắc phục tình tr n   uê  oa  
nể nan   thậm ch   iến cu c họp tự phê  ình v  phê  ình th nh nơi vuốt ve  ca tụn  lẫn nhau; 
đồn  thời cũn  n ăn chặn  tránh tình tr n  lợi  ụn   ịp n y để "đấu đá"  "h   ệ" nhau v i 
nhữn  đ n  cơ kh n  tron  sán . N hiêm khắc  ử lý nhữn  trườn  hợp trù  ập phê  ình v  
vu cáo n ười khác. Kinh n hiệm cho thấy  muốn tự phê  ình v  phê  ình có kết quả tốt  điều 
quan trọn  l  phải  iữ vữn  n uyên tắc của Đản   thật sự phát huy   n chủ tron  Đản ; n ười 
đứn  đầu phải  ươn  mẫu l m trư c v  phải có các hình thức   n chủ để quần chún  đón  
 óp  phê  ình cán     đản  viên v  phải n hiêm túc tiếp thu nhữn  ý kiến phê  ình đún  đắn. 
Nhữn  trườn  hợp sai ph m n hiêm trọn  m  kh n  th nh khẩn  kh n  tự  iác  tập thể  iúp 
đỡ m  kh n  tiếp thu thì phải  ử lý th ch đán . Mọi thái đ  nể nan   né tránh  hữu khuynh  
"n ậm miện  ăn tiền" hoặc cực đoan  muốn lợi  ụn  phê  ình để đả k ch n ười khác    y rối 
n i     đều l  kh n  đún . Tự phê  ình v  phê  ình đòi hỏi mỗi n ười phải có tinh thần tự 
 iác  trách nhiệm rất cao  có tình thươn  yêu đồn  ch  thật sự  v  phải có  ũn  kh  đấu tranh 
thẳn  thắn  ch n tình. Đ y cũn  l   ịp để hiểu thêm cán     có cơ sở để đánh  iá cán      em 
 ét kết hợp chuẩn  ị quy ho ch cán    cho thời  ian t i. 

Phải đặt việc thực hiện Kết luận, Quy định của H i n hị Trun  ươn  lần n y v  N hị 
quyết Trun  ươn  4 khoá XII về   y  ựn   chỉnh đốn Đản  tron  t n  thể thực hiện các n hị 
quyết khác của Trun  ươn   của Quốc h i  của  h nh phủ...  nói r n  ra l  tron  việc thực 
hiện nhiệm vụ ch nh trị thườn   uyên của cả hệ thốn  ch nh trị   ảo đảm thúc đẩy việc ho n 
th nh các nhiệm vụ phát triển kinh tế  văn hoá     h i   iữ vữn   n định ch nh trị  an ninh - 
quốc phòn   đẩy m nh các ho t đ n  đối n o i ... chứ kh n  phải "đón  cửa" để chỉnh đốn 
Đản . X y  ựn   chỉnh đốn Đản  l  để l m cho Đản  ta n  y c n  m nh hơn; cán     đản  
viên  ươn  mẫu hơn; t  chức đản  có sức chiến đấu cao hơn; đo n kết n i    tốt hơn;  ắn  ó 
v i nh n   n mật thiết hơn; thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ ch nh trị đ t kết quả cao hơn; chứ 
kh n  phải n ược l i. Quán triệt   ử lý thật tốt mối quan hệ hữu cơ   ắn  ó v  hỗ trợ lẫn nhau 
 iữa phát triển kinh tế -    h i l  nhiệm vụ trun  t m;   y  ựn  Đản  l  nhiệm vụ then chốt; 
phát triển văn hoá l  nền tản  tinh thần của    h i. 

X y  ựn   chỉnh đốn Đản  l  c n  việc   y  ựn  t  chức    y  ựn  con n ười  l  công 
tác con n ười  rất  ễ đụn  ch m đến  anh  ự  lợi  ch  quan hệ của con n ười  đòi hỏi mỗi 
chún  ta phải tự phê  ình  ph n t ch  m   ẻ nhữn  ưu  khuyết điểm của ch nh  ản th n mình; 
phải nhận  ét  đánh  iá về n ười khác. Nếu kh n  thật tự  iác  ch n th nh  c n  t m  khách 
quan thì rất  ễ chủ quan  thườn  chỉ thấy ưu điểm  mặt m nh của mình nhiều hơn n ười khác; 
tron  khi chỉ thấy khuyết điểm  mặt yếu của n ười khác nhiều hơn mình. T i nh  nh  văn 
N a Mắc-xim Goóc-ky có nói: " on n ười - hai tiến  ấy van  lên kiêu h nh l m sao!". 
Nhưn  con n ười cũn  có kh n   t tật: "Kém m t miến  kh n  chịu được"  "Miến  ăn l  
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miến  tồi t n  mất ăn m t miến  thì l n  an lên đầu!". Vì vậy  thườn  rất khó  rất phức 
t p. Khó nhưn  kh n  thể kh n  l m  vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đản  v  sự tồn von  
của chế đ . Đản  ta đ  l m  l m nhiều  l m thườn   uyên v  đ  đ t được nhiều th nh tựu 
quan trọn . Nếu kh n  l m thì kh n  có được nhữn  th nh quả như n  y nay. Tuy nhiên  
trư c yêu cầu m i của nhiệm vụ cách m n   trư c thực tr n  m t số yếu kém  khuyết điểm 
như đ  nói ở các phần trên  hơn lúc n o hết  Đản  ta c n  phải đặc  iệt coi trọn  hơn nữa 
nhiệm vụ   y  ựn  Đản  như Đ i h i đ i  iểu to n quốc lần thứ XIII v  H i n hị Trun  
ươn  4 lần n y đ  chỉ ra  t o  ư c chuyển thật sự tron  c n  tác n y. Điều quan trọn  có ý 
n hĩa quyết định l : Tất cả chún  ta  từ trên  uốn   ư i  đều phải có quyết t m rất l n  có sự 
thốn  nhất rất cao  có  iện pháp thực hiện quyết liệt  khả thi  chỉ đ o chặt chẽ v i m t phươn  
pháp tư  uy đún  đắn  tỉnh táo   ình tĩnh  kh n  cực đoan  kh n  để các thế lực  ấu lợi  ụn   
 uyên t c  k ch đ n   phá ho i.  ó nhữn  việc kh n  thể chỉ l m m t lần l   on . N ược l i  
phải l m rất kiên quyết  kiên trì   ền  ỉ; l m thườn   uyên  liên tục; l m đi l m l i nhiều lần 
như đánh răn   rửa mặt hằn  n  y.  ó khi  iải quyết  on  vấn đề n y l i nảy sinh vấn đề 
khác  l m được việc n y l i  uất hiện việc khác. Nếu kh n   ác định như vậy thì mỗi khi thấy 
có sự việc tiêu cực tron  Đản  sẽ  ễ mất  ình tĩnh  nảy sinh tư tưởn   i quan  ho i n hi  hoặc 
mất niềm tin  phủ nhận mọi sự cố  ắn  v  kết quả chun . 

Thưa các đồn  ch   
Nhữn  n i  un  trình H i n hị cán    to n quốc h m nay l  nhữn  vấn đề rất cơ  ản v  

hệ trọn . Thời  ian H i n hị kh n  nhiều  đề n hị các đồn  ch  nêu cao tinh thần trách 
nhiệm  tập trun    nh thời  ian n hiên cứu  thảo luận   óp ý kiến để t o sự thốn  nhất cao 
tron  việc t  chức triển khai thực hiện N hị quyết  Kết luận v  Quy định của Trun  ươn . 

T i tin tưởn  rằn   v i truyền thốn  v   ản chất tốt đẹp của Đản  ta  v i quyết t m ch nh 
trị rất cao của to n Đản   to n hệ thốn  ch nh trị  l i được nh n   n đặt nhiều kỳ vọn   hưởn  
ứn   đồn  tình ủn  h   nhất định chún  ta sẽ vượt qua mọi khó khăn  thực hiện thắn  lợi Kết 
luận  Quy định của H i n hị Trun  ươn  4 khoá XIII v  các N hị quyết  Quyết định khác  
nhất l  N hị quyết Trun  ươn  4 khoá XII  t o  ư c chuyển  iến m i tron  c n  tác   y 
 ựn   chỉnh đốn Đản   l m cho Đản  ta n  y c n  tron  s ch  vữn  m nh to n  iện  thật sự 
l  đ o đức  l  văn minh   ứn  đán  l  đ i tiên phon  của  iai cấp c n  nh n  nh n   n lao 
đ n  v  của to n   n t c. 

M t lần nữa  in chúc các đồn  ch  sức khoẻ  h nh phúc  có nhiều niềm vui m i  niềm tin 
m i  kh  thế m i  v  thắn  lợi m i. 

T i  in tr n trọn  cảm ơn! 
Nguồn: baochinhphu.vn 
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THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ: 
BỐI CẢNH ĐẶC BIỆT CẦN TẦM NHÌN, HÀNH ĐỘNG, 

GIẢI PHÁP ĐẶC BIỆT, TẤT CẢ VÌ ẤM NO 
VÀ HẠNH PHÚC CỦA NHÂN DÂN 

 
Phát  iểu t i Phiên to n thể Diễn đ n cấp cao về Cách m n  c n  n hiệp lần thứ tư  Thủ 

tư n   h nh phủ Ph m Minh  h nh nhấn m nh việc th ch ứn  v  phát triển của mỗi quốc  ia 
 ư i tác đ n  của đ i  ịch  OVID-19 tron  kỷ n uyên số v  to n cầu hóa hiện nay l  vấn đề 
l n  vừa cấp  ách  vừa l u   i; tron   ối cảnh đặc  iệt  chún  ta cần có tầm nhìn  h nh đ n  
v   iải pháp đặc  iệt  phù hợp  linh ho t  tất cả vì h nh phúc  ấm no của Nhân dân. 

Sáng ngày 06/12  t i H  N i  Thủ tư n   h nh phủ Ph m Minh  h nh  ự  chủ trì v  có 
  i phát  iểu quan trọn  t i Phiên to n thể Diễn đ n cấp cao thườn  niên lần thứ 3 về Cách 

m n  c n  n hiệp lần thứ tư v i chủ đề “Phục hồi v  phát triển kinh tế -    h i  ền vữn  thời 
kỳ hậu  OVID-19 v  đẩy m nh c n  n hiệp hóa  hiện đ i hóa tron  kỷ n uyên số”. Diễn đ n 

 o  an Kinh tế Trun  ươn  phối hợp v i các B   cơ quan t  chức theo hình thức kết hợp trực 
tiếp v  trực tuyến t i 63 điểm cầu các tỉnh  th nh phố v  30 điểm cầu quốc tế. 

Được t  chức hằn  năm  đ y l  m t tron  nhữn   iễn đ n thườn  niên có quy m  l n 
nhất về c n  n hiệp 4.0 t i Việt Nam. Diễn đ n năm 2021 có ý n hĩa quan trọn  về ch nh trị  
kinh tế -    h i   óp phần triển khai thực hiện N hị quyết Đ i h i đ i  iểu to n quốc lần thứ 
XIII của Đản   Kết luận của H i n hị Trun  ươn  4 khóa XIII v  chỉ đ o của Thủ tư n  
 h nh phủ. 

V i chuỗi 10 phiên h i thảo chuyên đề  iễn ra từ đầu thán  11 t i nay  Diễn đ n  óp phần 
l m rõ thêm các căn cứ khoa học v  thực tiễn  kinh n hiệm quốc tế để đề  uất các  iải pháp 
phục hồi v  phát triển kinh tế -    h i  ền vữn   th ch ứn  an to n v i mọi  iễn  iến của  ịch 
 ệnh.  ên c nh đó  Diễn đ n còn  óp phần thúc đẩy v  n n  cao hiệu quả triển khai thực hiện 
N hị quyết số 52-NQ/TW n  y 27/9/2019 của     h nh trị về m t số chủ trươn   ch nh sách 
chủ đ n  tham  ia cu c Cách m n  c n  n hiệp lần thứ tư; N hị quyết số 23-NQ/TW ngày 
22/3/2018 của     h nh trị về định hư n    y  ựn  ch nh sách phát triển c n  n hiệp quốc 
 ia đến năm 2030  tầm nhìn đến năm 2045; đồn  thời,  ắn v i triển khai n hiên cứu    y 
 ựn  Đề án “ hủ trươn   ch nh sách c n  n hiệp hóa  hiện đ i hóa đến năm 2030  tầm nhìn 
đến năm 2045” trình H i n hị Trun  ươn  6 khóa XIII. 

T i Phiên to n thể  các đ i  iểu tron  v  n o i nư c đ  thảo luận   óp ý đối v i khun  
ch nh sách phục hồi v  phát triển kinh tế -    h i của Việt Nam  ắn v i phòn   chốn   ịch 
COVID-19  iai đo n 2021 - 2023. Nhiều ý kiến đánh  iá cao nhữn  nỗ lực của  h nh phủ v  
kết quả đ t được thời  ian qua tron  phòn  chốn   ịch  ệnh  tỷ lệ n ười   n được tiêm 
vaccine tăn  m nh tron  thời  ian n ắn  nền kinh tế khởi sắc  nhiều lĩnh vực phục hồi m nh. 
 ác đ i  iểu cũn  đề  uất  kiến n hị về m  hình  ch nh sách đẩy m nh c n  n hiệp hóa  hiện 
đ i hóa trên nền tản  khoa học  c n  n hệ v  đ i m i sán  t o để hiện thực hóa mục tiêu đến 
năm 2030  Việt Nam l  nư c đan  phát triển có c n  n hiệp hiện đ i  thu nhập trun   ình 
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cao; đến năm 2045 trở th nh nư c phát triển v  có thu nhập cao  trở th nh m t tron  nhữn  
trun  t m sản  uất v   ịch vụ th n  minh của khu vực ch u Á. 

Phát  iểu t i Diễn đ n  thay mặt l nh đ o Đản   Nh  nư c  Thủ tư n   h nh phủ ghi 
nhận  đánh  iá cao  an Kinh tế Trun  ươn  đ  phối hợp chặt chẽ  cùn  các B   cơ quan liên 
quan tron  việc chuẩn  ị  t  chức Diễn đ n. 

Thủ tư n   h nh phủ tr n trọn  cảm ơn sự tham  ia  đón   óp  ý kiến phát  iểu rất t m 
huyết  trách nhiệm của các đ i  iểu  chuyên  ia tron  nư c  quốc tế v  c n  đồn   oanh 
n hiệp  đ  chia sẻ các th n  tin  kinh n hiệm phát triển v i đ n  lực m i từ cu c Cách m n  
c n  n hiệp lần thứ tư  đ i m i sán  t o  chuyển đ i số; đưa ra nhiều khuyến n hị ch nh 
sách   iải pháp hỗ trợ phục hồi v  phát triển kinh tế -    h i cũn  như các vấn đề   i h n  
 uyên suốt về c n  n hiệp hóa  hiện đ i hóa của Việt Nam tron  kỷ n uyên số. 

Nh n  ịp n y  Thủ tư n   h nh phủ cảm ơn các nư c    n  è  đối tác quốc tế đ  hợp tác  
 iúp đỡ  chia sẻ v i Việt Nam tron  phát triển kinh tế -    h i nói chun  v  nhất l  tron  
phòn  chốn   ịch  OVID-19  đặc  iệt l  sự hỗ trợ về y tế. 

Thủ tư n   h nh phủ nêu rõ  đ i  ịch  OVID-19 đ    y ra nhữn  hậu quả hết sức nặn  nề 
kh n  chỉ v i Việt Nam m  đối v i cả thế  i i. Tron   ần 2 năm qua   ư i sự l nh đ o của 
Đản   sự quản lý của Nh  nư c  sự v o cu c của cả hệ thốn  ch nh trị  sự đo n kết  chun  sức  
đồn  lòn  của c n  đồn   oanh n hiệp v  n ười   n  sự hỗ trợ của c n  đồn  quốc tế  Việt 
Nam cơ  ản đ  kiểm soát được  ịch  ệnh  vượt qua được  iai đo n khó khăn nhất  chủ đ n  
chuyển tr n  thái  t o tiền đề quan trọn  để đẩy m nh phục hồi v  phát triển kinh tế -    h i. 

Thủ tư n   h nh phủ cho  iết  khi chưa có đủ vaccine v  thuốc  chưa hiểu rõ v   ự  áo 
được hết sự n uy hiểm của các  iến chủn  thì chún  ta kh n  có cách n o khác l  sử  ụn  
n hiêm n ặt các  iện pháp h nh ch nh để phòn  chốn   ịch  điều n y tác đ n  tiêu cực t i 
phát triển kinh tế -    h i. Vừa qua  khi đ t được đ   ao phủ nhất định về vaccine v  n n  
cao năn  lực y tế  đồn  thời đúc rút  t n  kết được các kinh n hiệm  lý thuyết  c n  thức 
phòn  chốn   ịch    y  ựn  kịch  ản ứn  phó v i các tình huốn   Việt Nam đ  chuyển 
hư n  thực hiện th ch ứn  an to n  linh ho t  kiểm soát hiệu quả  ịch  ệnh. 

Sau 2 thán  triển khai chủ trươn  chuyển hư n  nêu trên  tình hình kinh tế -    h i của 
Việt Nam đ  phục hồi trở l i v  có nhiều khởi sắc. Kinh tế vĩ m   n định  l m phát được kiểm 
soát  các c n đối l n được  ảo đảm. Xuất nhập khẩu tăn  cao   uất siêu trở l i  thu hút FDI 
tăn .  huỗi cun  ứn   sản  uất  chuỗi lao đ n   ần được nối l i. An sinh    h i được  ảo 
đảm; đời sốn  của n ười   n  ần  n định trở l i. 

Thủ tư n   h nh phủ nhấn m nh  điều n y cho thấy khó khăn hiện t i chỉ man  t nh nhất 
thời; nền tản  vĩ m   các c n đối l n của kinh tế Việt Nam vẫn  n định v  vữn  chắc; niềm 
tin của n ười   n v   oanh n hiệp  các nh  đầu tư    n  è quốc tế tiếp tục được  iữ vữn   
tăn  cườn  v  củn  cố.  ùn  v i đó   n định ch nh trị  an ninh quốc phòn  được  iữ vữn ; 
tinh thần đ i đo n kết to n   n t c được phát huy m nh mẽ. 

Theo N ười đứn  đầu  h nh phủ  việc th ch ứn  v  phát triển của mỗi quốc  ia  ư i tác 
đ n  của đ i  ịch  OVID-19 tron  kỷ n uyên số v  to n cầu hóa hiện nay l  vấn đề l n  vừa 
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cấp  ách  vừa l u   i; đặc  iệt l  tác đ n  của cu c Cách m n  c n  n hiệp lần thứ tư n  y 
c n  s u r n  t i mọi mặt của đời sốn  kinh tế     h i. 

 hia sẻ v i các đ i  iểu về m t số vấn đề như  iến đ i kh  hậu  nư c  iển   n    i  hóa 
  n số  c n kiệt t i n uyên    nhiễm m i trườn …  Thủ tư n   h nh phủ nêu rõ  cùn  v i 
 ịch  ệnh  OVID-19  đ y l  nhữn  vấn đề to n cầu  ảnh hưởn  t i mọi quốc  ia v  mọi 
n ười   n   o đó cần phải có tư  uy v  cách tiếp cận to n cầu  man  t nh  ao trùm  t n  thể  
phù hợp v i  ối cảnh v  yêu cầu phát triển m i; đồn  thời phải có tư  uy v  cách tiếp cận 
to n   n  lấy n ười   n l  trun  t m  l  chủ thể  l  mục tiêu v  l  đ n  lực. 

“Tình hình thế n o thì  iải pháp như thế  tron   ối cảnh đặc  iệt  chún  ta cần có tầm 
nhìn  h nh đ n  v  cách l m đặc  iệt  phù hợp  linh ho t”  Thủ tư n   h nh phủ nhấn m nh. 

 hia sẻ về nhữn  định hư n  tron  thời  ian t i  Thủ tư n   h nh phủ cho  iết   h nh 
phủ đan  tập trun  chỉ đ o ho n thiện v  trình cấp có thẩm quyền phê  uyệt  hươn  trình 
t n  thể phòn   chốn  đ i  ịch  OVID-19 v   hươn  trình phục hồi v  phát triển kinh tế - xã 
h i. Thủ tư n   h nh phủ nhấn m nh  hai nhiệm vụ n y có sự  ắn kết chặt chẽ  l  hai mặt của 
m t quá trình  phòn  chốn   kiểm soát hiệu quả  ịch  ệnh thì m i có thể phát triển kinh tế - 
   h i v  phát triển kinh tế -    h i thì m i có n uồn lực để phòn  chốn   ịch   ảo đảm an 
sinh    h i cho nh n   n. 

Dịch  ệnh đ  l m   c l  cả mặt yếu v  mặt m nh của hệ thốn  y tế Việt Nam. Thủ tư n  
 h nh phủ nêu m t số định hư n  l n tron   hươn  trình t n  thể phòn   chốn  đ i  ịch 
COVID-19 như tiếp tục ho n thiện thể chế  cơ chế  ch nh sách  n n  cao năn  lực y tế  nhất l  
y tế  ự phòn   y tế cơ sở v  đ o t o n uồn nh n lực  đầu tư cơ sở vật chất; có kế ho ch  ảo 
đảm vaccine v  thuốc điều trị. Việt Nam đặt mục tiêu chậm nhất tron  thán  12 phải cơ  ản 
ho n th nh việc tiêm vaccine mũi 2 cho n ười trên 18 tu i  t ch cực tiêm mũi 3 v  tiêm cho 
n ười từ 12 tu i  đồn  thời n hiên cứu   in ý kiến cấp có thẩm quyền về việc tiêm vaccine 
cho trẻ em từ 5 tu i. 

Về chươn  trình phục hồi v  phát triển kinh tế -    h i  Thủ tư n   h nh phủ cho  iết 
m t số trụ c t như tập trun  n n  cao năn  lực y tế;  ảo đảm an sinh    h i; hỗ trợ  oanh 
n hiệp  tháo  ỡ khó khăn cho sản  uất kinh  oanh;   y  ựn  h  tần  chiến lược  tron  đó có 
h  tần  chuyển đ i số;   y  ựn  v  ho n thiện thể chế; phát huy tối đa n uồn lực con n ười 
l  trun  t m  chủ thể  l  đ n  lực v  mục tiêu của sự phát triển… 

Theo Thủ tư n   h nh phủ   ù tron  quá trình hồi phục hay phát triển thì n i lực lu n l  
cơ  ản  chiến lược  l u   i  quyết định  n o i lực l  quan trọn  v  đ t phá. N i lực  ồm 3 trụ 
c t ch nh l  con n ười; thiên thiên; v  truyền thốn  văn hóa - lịch sử v i tinh thần tự lực  tự 
cườn   đo n kết  thốn  nhất của   n t c.  òn n o i lực  ao  ồm c n  n hệ  vốn  năn  lực 
quản trị v  đ o t o n uồn nh n lực… 

Thủ tư n   h nh phủ nhấn m nh m t số định hư n  như đẩy m nh chuyển đ i số  phát 
triển kinh tế số     h i số  t o đ n  lực đẩy m nh c n  n hiệp hóa  hiện đ i hóa  n n  cao 
năn  suất  chất lượn   hiệu quả v  sức c nh tranh của nền kinh tế. Kết hợp chặt chẽ  h i hòa  
linh ho t  hiệu quả  iữa các ch nh sách t i khóa  tiền tệ v i các c n  cụ về thuế  ph   lệ ph   
chi n  n sách Nh  nư c  l i suất  tỷ  iá  t n  ụn   chi ph  đầu v o... Thực hiện hiệu quả các 
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ch nh sách  ảo đảm an sinh    h i  ựa trên 3 trụ c t ch nh l   iảm thiểu  khắc phục v  phòn  
n ừa rủi ro để n ười lao đ n   n ười   n có c n  việc  thu nhập v  cu c sốn   n định. 

Về ho n thiện thể chế  nhữn  vấn đề đ  “ch n”  đ  rõ  được thực tiễn chứn  minh l  đún   
thực hiện có hiệu quả  được đa số đồn  tình thì tiếp tục thực hiện; nhữn  vấn đề chưa có quy 
định hoặc vượt quy định thì m nh   n th  điểm  vừa l m vừa rút kinh n hiệm  mở r n   ần  
kh n  cầu to n  kh n  nón  v i. 

 ùn  v i đó  đẩy m nh   y  ựn  v  ho n thiện hệ thốn  kết cấu h  tần   nhất l  h  tần  
chiến lược  tron  đó có h  tần   iao th n   viễn th n … “Việc  ảo đảm điện v  són  cho các 
vùn  s u  vùn   a  ù khó mấy cũn  phải l m v  kh n  chỉ l  trách nhiệm của  h nh phủ m  
còn cần sự v o cu c của các cơ quan  địa phươn   cùn  v i sự hỗ trợ của   n  è  đối tác quốc 
tế. Kh n  có điện v  són  thì kh n  có chuyển đ i số     h i số  kinh tế số  c n    n số…”  
Thủ tư n   h nh phủ nêu v   ụ.  ùn  v i đó  chú trọn  phát triển h  tần   iao th n   h  tần  
ứn  phó  iến đ i kh  hậu t i Đồn   ằn  s n   ửu Lon   T y N uyên  miền núi ph a  ắc… 

Nhấn m nh quan điểm phát triển kinh tế h i hòa v i phát triển văn hóa  Thủ tư n  Chính 

phủ cho  iết   h nh phủ đan    y  ựn  chươn  trình t n  thể để triển khai các nhiệm vụ   iải 
pháp được  ác định t i H i n hị văn hóa to n quốc vừa qua  tron  đó có việc phát triển c n  
n hiệp văn hóa tron   ối cảnh chuyển đ i số. 

M t nhiệm vụ quan trọn  khác l  kh n  n ừn  n n  cao đời sốn  vật chất  tinh thần của 
Nhân d n   iữ vữn   n định ch nh trị     h i  tăn  cườn  quốc phòn   an ninh  n n  cao hiệu 
quả đối n o i v  h i nhập quốc tế  t o m i trườn  v  điều kiện thuận lợi cho phát triển đất 
nư c. “Kh n  hy sinh an sinh    h i  m i trườn   tiến    v  c n   ằn  để ch y theo tăn  
trưởn  kinh tế đơn thuần; lo cho  ần 100 triệu   n ấm no v  h nh phúc    n chủ  có cu c 
sốn   ình yên  an ninh  an to n  an   n  đó l  điều quan trọn  nhất”  Thủ tư n   h nh phủ 
phát  iểu.  

Nguồn: baochinhphu.vn 

 

THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ: 
ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ CHĂM LO 

AN SINH XÃ HỘI TỐT HƠN CHO NGƢỜI DÂN 
  
Sáng ngày 08/12  t i trụ sở  h nh phủ  Thủ tư n   h nh phủ Ph m Minh  h nh l m việc 

v i  ảo hiểm    h i Việt Nam về tình hình thực hiện chức năn   nhiệm vụ  quyền h n tron  
thời  ian qua v  các định hư n  l n tron  thời  ian t i. 

 áo cáo của  ảo hiểm X  h i Việt Nam v  các ý kiến t i cu c họp nhận định  n  nh  ảo 
hiểm    h i đ  đ t nhữn  kết quả n i  ật tron  tham  ia   y  ựn  ch nh sách  pháp luật về 
 ảo hiểm;  iải quyết  chi trả chế đ   ch nh sách  ảo hiểm; quản lý t i ch nh  đầu tư quỹ; thanh 
tra  kiểm tra; cải cách h nh ch nh; chuyển đ i số… 

Đặc  iệt  số n ười tham  ia  ảo hiểm    h i đ  tăn  so v i kế ho ch Thủ tư n   h nh 
phủ  iao  nhất l   ảo hiểm    h i tự n uyện  vượt chỉ tiêu đề ra t i N hị quyết của Trun  
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ươn  (tron  2 năm  ần đ y tăn   ấp 3 lần so v i  iai đo n 10 năm từ 2008 - 2018);  ảo hiểm 
y tế cơ  ản ho n th nh mục tiêu  ao phủ to n   n  về đ ch trư c thời h n so v i mục tiêu đề 
ra t i N hị quyết của Trun  ươn . 

Đến hết thán  11/2021  số n ười tham  ia  ảo hiểm    h i tiếp tục tăn  trưởn  so v i 
năm 2020  đ t 16 202 triệu n ười (tăn  38 7 n hìn n ười)   ảo hiểm    h i tự n uyện đ t  ần 
1 3 triệu n ười  đ t 2 6% lực lượn  lao đ n  tron  đ  tu i l  n n    n v  lao đ n  khu vực 
phi chính thức (vượt 1 6% chỉ tiêu được  iao); 88 triệu n ười tham  ia  ảo hiểm y tế  đ t hơn 
90%   n số. 

  n  tác chuyển đ i số được đặc  iệt chú trọn    iúp n n  cao hiệu quả nhiều mặt ho t 
đ n  của  ảo hiểm X  h i Việt Nam. N  nh đ    y  ựn   ho n thiện kho cơ sở  ữ liệu hơn 
98 triệu   n  l  nền tản  cơ sở  ữ liệu quốc  ia về  ảo hiểm. 

Việc kết hợp  iữa thanh tra  kiểm tra   iám sát theo phươn  thức truyền thốn  v i thanh 
tra  kiểm tra   iám sát theo phươn  thức điện tử  iúp tăn  hiệu quả  chất lượn    iảm nh n 
lực  thời  ian thanh tra  kiểm tra   iảm số cu c thanh tra  kiểm tra  nhưn  phát hiện   ử lý 
được nhiều vi ph m hơn; từ năm 2017 t i nay đ  từ chối thanh toán   iảm chi quỹ  ảo hiểm y 
tế hơn 9.359 tỷ đồn . 

 ác thủ tục  iải quyết ch nh sách hỗ trợ n ười lao đ n   n ười sử  ụn  lao đ n  được rút 
n ắn thời  ian từ 05 n  y  uốn  chỉ còn 01 n  y l m việc. Đặc  iệt   ảo hiểm X  h i Việt 
Nam đ  có rất nhiều nỗ lực  cố  ắn  tron  hỗ trợ n ười   n v   oanh n hiệp tron   ối cảnh 
 ịch  ệnh. 

Nêu m t số kiến n hị  đề  uất t i cu c l m việc   ảo hiểm    h i đặt mục tiêu đến hết 
năm 2025  số n ười tham  ia  ảo hiểm    h i l  23 1 triệu  đ t 45% lực lượn  lao đ n  tron  
đ  tu i; tham  ia  ảo hiểm thất n hiệp l  18 triệu n ười  đ t 35% lực lượn  lao đ n  tron  đ  
tu i; tham gia  ảo hiểm y tế l  95 triệu n ười   ao phủ 95%   n số. 

Phát  iểu kết luận  u i l m việc  Thủ tư n   h nh phủ Ph m Minh  h nh đánh  iá  áo 
cáo của  ảo hiểm X  h i Việt Nam v  các ý kiến l  trách nhiệm  t m huyết  sát thực tế  các 
đề  uất  kiến n hị rất rõ t i cu c họp. Thốn  nhất cao v i các ý kiến  Thủ tư n   hi nhận  
 iểu  ươn   đánh  iá cao sự nỗ lực  cố  ắn  của  ảo hiểm    h i tron  thực hiện chức năn   
nhiệm vụ  quyền h n được  iao  nhất l  tron  thực hiện N hị quyết số 28-NQ/TW của Trun  
ươn  khóa XII về cải cách ch nh sách  ảo hiểm    h i. 

Thủ tư n   h nh phủ nhấn m nh m t số kết quả tron  mở r n  đ   ao phủ  ảo hiểm    
h i,  ảo hiểm y tế; hỗ trợ n ười   n v   oanh n hiệp  ị ảnh hưởn   ởi  ịch  ệnh  OVID-19, 

nhất l  tron  triển khai ch nh sách hỗ trợ từ Quỹ  ảo hiểm thất n hiệp - đ y l  vấn đề chưa 
được pháp luật quy định nhưn  các cơ quan chức năn  đ  đề  uất cấp có thẩm quyền  ử lý 
kịp thời   iải quyết yêu cầu cấp  ách phát sinh tron  thực tiễn.  ùn  v i đó  Quỹ  ảo hiểm    
h i kết  ư tốt  đ t  ần 1 triệu tỷ đồn    ảo đảm an to n   óp phần v o phát triển kinh tế - xã 

h i   n định kinh tế vĩ m .  ảo hiểm    h i cũn  đ t nhiều kết quả tron  sắp  ếp l i    máy  
tinh  iản  iên chế… 

Tuy nhiên  các ý kiến t i cu c họp cũn  nêu rõ  m t số quy định của ch nh sách  pháp luật 
về  ảo hiểm    h i,  ảo hiểm thất n hiệp,  ảo hiểm y tế tron  quá trình t  chức thực hiện đ  
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  c l   ất cập  cần tiếp tục được điều chỉnh  sửa đ i     sun . Tốc đ   ia tăn  n ười tham  ia 
 ảo hiểm    h i,  ảo hiểm thất n hiệp,  ảo hiểm y tế còn chậm; tỷ lệ n ười tham  ia  ảo hiểm 
   h i tự n uyện còn thấp so v i tiềm năn ; số n ười đề n hị hưởn   ảo hiểm    h i m t lần 
vẫn có chiều hư n   ia tăn . Tình tr n  l m  ụn   trục lợi quỹ  chậm đón   trốn đón   nợ đọn  
 ảo hiểm vẫn còn  ảy ra. Việc  iải quyết các chế đ   quyền lợi đối v i n ười lao đ n  còn khó 
khăn khi  oanh n hiệp nợ  ảo hiểm    h i,  ảo hiểm y tế nhưn   iải thể  phá sản  chủ l  n ười 
nư c n o i  ỏ trốn  o chưa có cơ chế  ử lý đối v i nợ của các  oanh n hiệp n y. Việc quản lý 
quỹ khám chữa  ệnh  ảo hiểm y tế  ặp khó khăn  o cơ chế  ch nh sách… 

Thủ tư n   h nh phủ nêu rõ m t số   i học rút ra tron  ho t đ n  của  ảo hiểm    h i 
thời  ian qua  như lu n  ám sát  thực hiện n hiêm đườn  lối  chủ trươn  của Đản   các quy 
định của pháp luật  các chỉ đ o của  h nh phủ  Thủ tư n   h nh phủ; lu n nỗ lực cao nhất 
tron  khả năn  có thể; phối hợp chặt chẽ v i các     cơ quan  địa phươn ;  iữ vữn  đo n kết  
thốn  nhất. 

Về c n  việc sắp t i  Thủ tư n   h nh phủ nhấn m nh m t số định hư n  l n như tiếp tục 
 ám sát chủ trươn   đườn  lối  ch nh sách  pháp luật của Đản  v  Nh  nư c  các chỉ đ o của 
 h nh phủ  Thủ tư n   h nh phủ để thực hiện chức năn   nhiệm vụ  quyền h n được  iao. 

 ùn  v i đó  phải nhận thức thật s u sắc  đầy đủ  to n  iện về vai trò của an sinh    h i 
tron  nền kinh tế thị trườn  định hư n     h i chủ n hĩa  chún  ta  ứt khoát kh n  hy sinh 
tiến    v  c n   ằn     h i  an sinh    h i để ch y theo tăn  trưởn  kinh tế đơn thuần  lấy 
n ười   n l  chủ thể  l  trun  t m  l  mục tiêu v  l  đ n  lực phát triển;  óp phần v o sự  n 
định ch nh trị  sự l nh m nh của    h i v  sự phát triển của đất nư c. 

Định hư n  l n khác l  tron  c n  việc phải  ám sát   ựa trên 3 trụ c t ch nh của an sinh 
   h i  ồm phòn  n ừa rủi ro   iảm thiểu rủi ro v  khắc phục rủi ro; đồn  thời t n trọn  thực 
tiễn   ám sát thực tiễn   uất phát từ thực tiễn  lấy thực tiễn l m thư c đo  linh ho t  chủ đ n  
để tham mưu  đề  uất các cấp có thẩm quyền các  iải pháp  ử lý hiệu quả các vấn đề đặt ra. 

Về c n  việc cụ thể  Thủ tư n   h nh phủ đề n hị cần tập trun  cho c n  tác ho n thiện 
thể chế    y  ựn  chiến lược  quy ho ch  kế ho ch; tron   ối cảnh n uồn lực  thời  ian có 
h n  tình hình phức t p  c n  việc có nhữn  khó khăn  phải có quyết t m cao  nỗ lực l n  
h nh đ n  quyết liệt  hiệu quả  có trọn  t m trọn  điểm  l m việc n o  ứt điểm việc đó. Thủ 
tư n   h nh phủ lưu ý  có thể lập t  c n  tác để r  soát các vư n  mắc của cơ chế  ch nh 
sách  pháp luật về  ảo hiểm    h i,  ảo hiểm thất n hiệp,  ảo hiểm y tế để đề  uất  tham mưu 
các cấp có thẩm quyền. 

Về c n  tác   y  ựn  Đản   c n  tác t  chức - cán        máy   iên chế  phải quán triệt 
v  thực hiện n hiêm các quy định của Đản   các N hị quyết Trun  ươn  4 khóa XI  XII v  
Kết luận H i n hị Trun  ươn  4 khóa XIII về   y  ựn   chỉnh đốn Đản ; các N hị quyết số 
18-NQ/TW, N hị quyết số 19-NQ/TW về t  chức     máy  N hị quyết số 26-NQ/TW về   y 
 ựn  đ i n ũ cán   … Thủ tư n   h nh phủ nhấn m nh  việc   y  ựn  đ i n ũ cán    đủ 
phẩm chất  năn  lực v  uy t n n an  tầm nhiệm vụ có ý n hĩa quyết định. 
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Đồn  thời  đẩy m nh ph n cấp  ph n quyền  cá thể hóa trách nhiệm đi đ i v i tăn  cườn  
kiểm tra   iám sát theo quy định của pháp luật  phòn  chốn  tham nhũn   tiêu cực  l n  ph   
thất thoát  lợi  ch nhóm  tình tr n  trốn đón   chậm đón   nợ đọn   ảo hiểm… 

Tron  các ho t đ n  chuyên m n  Thủ tư n   h nh phủ lưu ý việc quản lý  sử  ụn  Quỹ 
 ảo hiểm    h i phải vừa  ảo đảm quyền lợi của n ười đón   ảo hiểm  vừa  ảo đảm an to n  
tăn  trưởn  v  phát triển  đón   óp v o  n định kinh tế vĩ m   vì lợi ích chung. 

Thủ tư n   h nh phủ yêu cầu tập trun   l m tốt hơn nữa c n  tác chuyển đ i số v    y 
 ựn   kết nối cơ sở  ữ liệu; n n  cao năn  lực  trình đ  quản trị theo hư n  hiện đ i  tăn  
cườn  ứn   ụn  c n  n hệ th n  tin để vừa t o nhanh chón   thuận lợi cho n ười thụ hưởn  
ch nh sách  vừa phòn  chốn  trục lợi ch nh sách. Ôn  nhấn m nh   ối cảnh  ịch  ệnh thời 
 ian vừa qua đ  khẳn  định điều n y l  hết sức quan trọn   khi chún  ta phải  ảo đảm an sinh 
   h i cho h n  chục triệu n ười tron  thời  ian rất n ắn thì phải đẩy m nh ứn   ụn  c n  
n hệ để  ảo đảm c n  việc nhanh chón   ch nh  ác. 

Thủ tư n   h nh phủ cũn  yêu cầu r  soát l i    y  ựn  l  trình khắc phục hiệu quả các 
tồn t i  h n chế; chú trọn  n n  cao hiệu quả c n  tác truyền th n  để   n hiểu    n  iết    n 
tin    n n he    n theo    n l m tron  thực hiện ch nh sách  ảo hiểm    h i. 

Thủ tư n   h nh phủ  iao các cơ quan chức năn  t n  hợp các kiến n hị của  ảo hiểm 
X  h i Việt Nam  đề  uất các cấp có thẩm quyền  iải quyết theo chức năn   nhiệm vụ  quyền 
h n  tinh thần chun  l  ủn  h   kh n  để ách tắc c n  việc  tháo  ỡ các khó khăn  vư n  
mắc  n n  cao năn  lực  t o điều kiện tốt hơn cho  ảo hiểm X  h i Việt Nam  đặt lợi  ch   n 
t c quốc  ia lên trên hết  trư c hết. 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 

BỘ NỘI VỤ: KẾ HOẠCH BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ 
QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, 

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 
 

N  y 03/12/2021     trưởn     N i vụ  an h nh Quyết định số 1234/QĐ-BNV phê 
 uyệt Kế ho ch  ồi  ưỡn  n hiệp vụ quản lý c n  tác đ o t o   ồi  ưỡn  cán     c n  chức  
viên chức  iai đo n 2021 - 2025.  

Kế ho ch nhằm mục đ ch  ồi  ưỡn  kiến thức  kỹ năn  theo yêu cầu vị tr  việc l m cho 
c n  chức  viên chức đảm nhận vị tr  việc l m thực thi nhiệm vụ quản lý c n  tác đ o t o   ồi 
 ưỡn  cán     c n  chức  viên chức t i các B   n  nh  địa phươn ;  óp phần n n  cao chất 
lượn  v  hiệu quả c n  tác đ o t o   ồi  ưỡn  cán     c n  chức  viên chức đáp ứn  yêu cầu 
cải cách h nh ch nh v  h i nhập quốc tế. 

Đối tượn   ồi  ưỡn  được  ác định:   n  chức quản lý c n  tác đ o t o   ồi  ưỡn  của 
Vụ ( an) T  chức cán    các B   cơ quan n an  B   cơ quan thu c  h nh phủ; t  chức ch nh 
trị -    h i ở Trun  ươn ; các đơn vị trực thu c     n  nh;   n  chức quản lý c n  tác đ o 
t o   ồi  ưỡn  của Sở N i vụ các tỉnh  th nh phố trực thu c Trun  ươn ; Phòn  N i vụ các 
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quận  huyện  thị     th nh phố trực thu c tỉnh  th nh phố trực thu c Trun  ươn ; Viên chức 
quản lý c n  tác đ o t o   ồi  ưỡn  của các cơ sở đ o t o   ồi  ưỡn . 

Kế ho ch  ồi  ưỡn  n hiệp vụ quản lý c n  tác đ o t o   ồi  ưỡn  cán     c n  chức  
viên chức  iai đo n 2021 - 2025  ác định các yêu cầu cụ thể: X y  ựn  n i  un   ồi  ưỡn  
 ắn v i vị tr  việc l m phù hợp v i các đối tượn  tham  ia  ồi  ưỡn ; Tăn  cườn  nhận thức  
trách nhiệm của n ười đứn  đầu các đơn vị quản lý  sử  ụn  c n  chức  viên chức v  c n  
chức  viên chức tron  thực hiện  ồi  ưỡn  để n n  cao chất lượn   hiệu quả c n  việc tron  
 iai đo n hiện nay; Đảm  ảo sự phối hợp chặt chẽ  iữa các cơ quan  đơn vị để t  chức triển 
khai Kế ho ch.  

 ồi  ưỡn  kiến thức  kỹ năn  theo vị tr  việc l m đối v i c n  chức  viên chức quản lý 
c n  tác đ o t o   ồi  ưỡn  tập trun  v o các n i  un  cụ thể: (1)  ồi  ưỡn   cập nhật kiến 
thức  nhữn  quy định m i về c n  tác đ o t o   ồi  ưỡn  cán     c n  chức  viên chức; 
hư n   ẫn triển khai thực hiện c n  tác đ o t o   ồi  ưỡn  cán     c n  chức  viên chức theo 
các quy định về đ o t o   ồi  ưỡn ; (2) Kỹ năn  khảo sát đánh  iá   ác định nhu cầu đ o t o  
 ồi  ưỡn ;   y  ựn  v  triển khai thực hiện kế ho ch đ o t o   ồi  ưỡn ;   y  ựn  chươn  
trình  t i liệu đ o t o   ồi  ưỡn ; t  chức  quản lý các khóa  ồi  ưỡn ; đánh  iá chất lượn  
đ o t o   ồi  ưỡn ; (3) Ứn   ụn  c n  n hệ th n  tin hiện đ i tron  quản lý c n  tác đ o 
t o   ồi  ưỡn  cán     c n  chức  viên chức. 

Tron  quá trình t  chức thực hiện  các     cơ quan n an      cơ quan thu c  h nh phủ; 
T  chức ch nh trị -    h i ở Trun  ươn ; Ủy  an nh n   n các tỉnh  th nh phố trực thu c 
Trun  ươn  phối hợp v i    N i vụ triển khai Kế ho ch  ảo đảm chất lượn  v  hiệu quả. 

Trần Trang, Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ 

 

BỘ TÀI CHÍNH: CÔNG BỐ CHỈ SỐ 
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ NĂM 2020 

 
   T i ch nh đ   an h nh Quyết định số 2244/QĐ- T  c n   ố  hỉ số theo  õi  đánh  iá 

kết quả cải cách h nh ch nh năm 2020 của các đơn vị thu c    T i ch nh. 
Theo đó  đối v i khối t n  cục  T n  cục Hải quan tiếp tục  ẫn đầu  hỉ số theo  õi  đánh 

 iá kết quả cải cách h nh ch nh năm 2020  v i điểm thẩm định l  92 85 (than  điểm tối đa l  
100). Các vị tr  tiếp theo lần lượt thu c về: Kho   c Nh  nư c; T n  cục Thuế; T n  cục Dự 
trữ nh  nư c v  Ủy  an  hứn  khoán Nh  nư c. 

Khối cục   ục Quản lý  iá  ẫn đầu  v i điểm thẩm định l  75 38 (than  điểm tối đa l  80). 
 ác đơn vị đứn  vị tr  tiếp theo lần lượt l :  ục Kế ho ch - T i ch nh v   ục T i ch nh  oanh 
n hiệp;  ục Quản lý c n  sản v   ục Quản lý   iám sát kế toán  kiểm toán;  ục Tin học - 
Thốn  kê t i ch nh v   ục Quản lý   iám sát  ảo hiểm;  ục Quản lý nợ v  t i ch nh đối n o i. 

Theo kết quả khối vụ  Vụ N  n sách nh  nư c  ẫn đầu  v i điểm thẩm định l  66 64 
(than  điểm tối đa l  70). Xếp vị tr  tiếp theo lần lượt l : Vụ Pháp chế v  Vụ T  chức cán   ; 
Vụ  h nh sách thuế v  Vụ H nh ch nh sự n hiệp; Vụ T i ch nh n  n h n ; Vụ I; Vụ Hợp tác 
quốc tế; Thanh tra   ; Vụ Đầu tư. 
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Kết quả theo  õi  đánh  iá  hỉ số cải cách h nh ch nh năm 2020 cho thấy  việc   y  ựn  
các chươn  trình  kế ho ch  văn  ản chỉ đ o v  triển khai c n  tác cải cách h nh ch nh đ  
được các đơn vị quan t m thực hiện thườn   uyên. 

   T i ch nh hết sức coi trọn  việc thực hiện các chỉ số cải cách h nh ch nh. Đ y được 
coi l  c n  cụ hữu  ch tron  c n  tác chỉ đ o  điều h nh cải cách h nh ch nh   iúp l nh đ o 
   T i ch nh tron  việc theo  õi  đánh  iá kết quả cải cách h nh ch nh t i các đơn vị được 
khách quan  c n   ằn   lượn  hóa kết quả triển khai t i từn  đơn vị; qua đó có  iải pháp triển 
khai công tác cải cách h nh ch nh t i các đơn vị hiệu quả hơn. 

Được  iết  đ y l  năm thứ 6    T i ch nh t  chức triển khai chấm điểm cải cách h nh 
chính đối v i các đơn vị thu c   . 

Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn 

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: 
BAN HÀNH BỘ CHUẨN TRAO ĐỔI DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ 
LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƢỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI 
 
N  y 03/12/2021     trưởn     Lao đ n  - Thươn   inh v  X  h i  an h nh Quyết định 

số 1371/QĐ-LĐT XH  an h nh    chuẩn trao đ i  ữ liệu điện tử lĩnh vực lao đ n   n ười 
có c n  v     h i. 

   chuẩn trao đ i  ữ liệu điện tử lĩnh vực lao đ n   n ười có c n  v     h i  ồm:    tiêu 
ch  th n  tin   anh mục  ùn  chun ;    định   n   ữ liệu;    chuẩn kỹ thuật cấu trúc th n  
điệp  ữ liệu. Tron  đó:  

   tiêu ch  th n  tin   anh mục  ùn  chun  có: Tiêu ch  th n  tin  ùn  cho mọi đối 
tượn ; Tiêu ch  th n  tin quản lý chuyên n  nh (   h i  lao đ n    iáo  ục n hề n hiệp); 
Danh mục  ùn  chung.  

   định   n   ữ liệu có: Định   n  các trườn   ữ liệu chun ; Định   n  các trườn   ữ 
liệu chuyên n  nh. 

   chuẩn kỹ thuật cấu trúc th n  điệp  ữ liệu có:  huẩn kỹ thuật cấu trúc th n  điệp  ữ 
liệu của các trườn   ữ liệu chun ;  huẩn kỹ thuật cấu trúc th n  điệp  ữ liệu của các trườn  
 ữ liệu quản lý chuyên n  nh;  huẩn kỹ thuật cấu trúc th n  điệp  ữ liệu  anh mục  ùn  
chung.  

   chuẩn trao đ i  ữ liệu điện tử lĩnh vực lao đ n   n ười có c n  v     h i được  an 
h nh l   ư c tiếp tục thực hiện Quyết định số 1229/QĐ-LĐT XH n  y 01/11/2021của    
trưởn     Lao đ n  - Thươn   inh v  X  h i  an h nh Kiến trúc  h nh phủ điện tử    Lao 
đ n  - Thươn   inh v  X  h i  phiên  ản 2.0; Quyết định số 634/QĐ-LĐT XH n  y 
02/6/2021  an h nh  anh mục cơ sở  ữ liệu n  nh Lao đ n  - Thươn   inh v  X  h i.  

Trần Trang, Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ 
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VẬN HÀNH HỆ THỐNG THEO DÕI, GIÁM SÁT, 
ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG 
 
Văn phòn   h nh phủ  an h nh C n  văn số 8836/VP P-KSTT  ửi các    trưởn   Thủ 

trưởn  cơ quan n an    ;  hủ tịch Ủy  an nh n   n các tỉnh  th nh phố trực thu c Trun  
ươn ; T n   iám đốc  ảo hiểm X  h i Việt Nam về theo  õi   iám sát  đánh  iá thực hiện 
thủ tục h nh ch nh. 

Thực hiện nhiệm vụ được  h nh phủ  Thủ tư n   h nh phủ  iao t i N hị quyết số 
01/NQ- P n  y 01/01/2021  N hị quyết số 76/NQ- P n  y 15/7/2021 của  h nh phủ  Quyết 
định số 468/QĐ-TT  n  y 27/3/2021 của Thủ tư n   h nh phủ v  Quyết định số 
31/2021/QĐ-TT  n  y 11/10/2021 của Thủ tư n   h nh phủ  Văn phòn   h nh phủ đan  
  y  ựn  v   ự kiến đưa v o vận h nh Hệ thốn  theo  õi   iám sát  đánh  iá việc  iải quyết 
thủ tục h nh ch nh của B   n  nh  địa phươn   ằn   ữ liệu  theo thời  ian thực trên   n  
dịch vụ c n  quốc  ia v o  iữa thán  12 năm 2021. Kết quả theo  õi   iám sát  đánh  iá của 
Hệ thốn  n y l  cơ sở quan trọn  để đánh  iá mức đ  ho n th nh nhiệm vụ  kết quả cải cách 
thủ tục h nh ch nh của     n  nh  địa phươn . 

Văn phòn   h nh phủ đề n hị đồn  ch     trưởn   Thủ trưởn  cơ quan n an       hủ 
tịch Ủy  an nh n   n tỉnh  th nh phố trực thu c trun  ươn   T n   iám đốc quan t m  chỉ 
đ o các cơ quan  đơn vị chuyên m n r  soát  cập nhật  đồn     đầy đủ  thườn   uyên th n  
tin   ữ liệu thủ tục h nh ch nh  tr n  thái  kết quả  ử lý hồ sơ thủ tục h nh ch nh   ịch vụ 
c n  trực tuyến  thanh toán trực tuyến để việc theo  õi  đánh  iá ch nh  ác  hiệu quả phục vụ 
cho c n  tác chỉ đ o  điều h nh  n n  cao chất lượn  thực hiện thủ tục h nh ch nh. 

Nguồn: tcnn.vn 

 

MỘT CỬA QUỐC GIA GIẢM ÁP LỰC HỒ SƠ 
CHO CẢ DOANH NGHIỆP VÀ CÁN BỘ 

 
Theo    N n  n hiệp v  Phát triển n n  th n  hiện n  nh n n  n hiệp có 30 thủ tục  uất 

nhập khẩu đan  thực hiện qua M t cửa Quốc  ia. 
Thốn  kê đến nay  các đơn vị trực thu c    N n  n hiệp v  Phát triển n n  th n đ  tiếp 

nhận trên 1 2 triệu hồ sơ qua M t cửa Quốc  ia  hiện cơ  ản  ử lý  cấp phép điện tử đún  h n 
cho  oanh n hiệp  cá nh n  t  chức. Tron  đó  chiếm tỷ lệ hồ sơ nhiều nhất thu c lĩnh vực 
kiểm  ịch đ n  vật v  kiểm  ịch thực vật h n  hóa  uất nhập khẩu. 

Theo chia sẻ của l nh đ o Tr m Kiểm  ịch đ n  vật N i   i   hi cục Kiểm  ịch đ n  vật 
vùng 1 -  ục Thú y  thốn  kê từ 2020 đến nay  đơn vị kh n  để    hồ sơ  uất nhập khẩu n o 
 ị quá thời h n theo quy định. 

Đặc  iệt  để thuận lợi cho n ười   n v   oanh n hiệp đến l m thủ tục  t i    phận M t 
cửa Quốc  ia  Tr m Kiểm  ịch đ n  vật N i   i lu n ph n c n  cán    chuyên m n túc trực 
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hư n   ẫn v   ố tr  3 máy t nh  1 máy in kết nối internet hỗ trợ việc khai th n  tin trên hệ 
thốn  điện tử m t cửa. 

Tr m cũn   ố tr  hai  ản  niêm yết v  niêm yết đầy đủ các thủ tục h nh ch nh kiểm  ịch 
đ n  vật  sản phẩm đ n  vật  uất  nhập khẩu theo Quyết định số 3594/QĐ-BNNPTNT của 
   trưởn     N n  n hiệp v  Phát triển n n  th n. 

Ôn  Ph m Thanh An  Tr m Kiểm  ịch đ n  vật N i   i   hi cục Kiểm  ịch đ n  vật 
vùng I chia sẻ: Hiện t i chún  t i đan  triển khai thực hiện các thủ tục trên c n  th n  tin 
m t cửa quốc  ia  ao  ồm: Thủ tục kiểm  ịch đ n  vật  sản phẩm đ n  vật trên c n nhập 
khẩu; Thủ tục kiểm  ịch đ n  vật  sản phẩm đ n  vật thủy sản nhập khẩu. 

Việc triển khai thực hiện  ơ chế m t cửa quốc  ia đ   iúp tiết kiệm rất nhiều thời  ian v  
chi ph  cho  oanh n hiệp. Nếu như trư c đ y  oanh n hiệp thườn  phải mất chi ph  từ 1 - 3 
n  y để  iải quyết thủ tục h nh ch nh  hiện nay chỉ tron  vòn  1 n  y thậm ch  nửa n  y đ  
 iải quyết ho n to n thủ tục h nh ch nh. 

 òn chia sẻ của l nh đ o  cán    l m việc t i  ục  ảo vệ thực vật  việc cấp phép hồ sơ  
chứn  thư liên quan t i thủ tục  uất nhập khẩu thu c lĩnh vực kiểm  ịch thực vật  thức ăn 
chăn nu i kh n  chỉ  iúp  oanh n hiệp  n ười   n tiết kiệm thời  ian  c n  sức  tiền   c m  
còn  óp phần rất l n  iảm áp lực  cườn  đ  c n  việc lu n quá tải của đ i n ũ l m việc ở    
phận M t cửa t i các  hi cục kiểm  ịch thực vật vùn . 

   Vũ Thị Minh Huyền     phận M t cửa   hi cục Kiểm  ịch thực vật vùn  I -  ục  ảo 
vệ thực vật cho  iết: Trư c kia nếu chỉ thực hiện hồ sơ  iấy  thời  ian l m việc   i hơn  
khoản  7h-7h30 chún  t i m i được tan l m v  phải l m cả n  y thứ 7. Nay l m m t cửa  
khoản  thời  ian được rút n ắn hơn  khoản  6h tối l   on  việc  thứ 7 chỉ phải l m  u i sán . 

Ôn   ùi T m Linh  Giám Đốc   n  ty    phần Dịch vụ thươn  m i Sơn Tùn  Anh  m t 
 oanh n hiệp chuyên l m thủ tục kiểm  ịch thực vật qua  hi cục Kiểm  ịch thực vật vùn  I 
cho  iết  thủ tục   y  iờ rất thuận tiện so v i trư c   oanh n hiệp của  n  chỉ khai  áo trên hệ 
thốn  m t cửa quốc  ia  nếu viết sai chỉ cần sửa trên hệ thốn . Sau khi được tiếp nhận  on   
hiện hóa đơn   iên lai cũn  l  điện tử hết   oanh n hiệp chỉ cần đi m t lần l  được kết quả. 

 ó thể nói  tron  thời  ian vừa qua  v i sự chỉ đ o sát sao    i  ản của  h nh phủ     
N n  n hiệp v  Phát triển n n  th n đ  thực hiện n hiêm túc  hiệu quả c n  tác cải cách 
h nh ch nh  đặc  iệt l  nhiệm vụ M t cửa Quốc  ia v  m t cửa Asean. 

   N n  n hiệp v  Phát triển n n  th n đ   đan  v  sẽ lu n  ác định  cải cách thủ tục 
h nh ch nh  iữ vai trò quan trọn  tron  h i nhập quốc tế  thúc đẩy sản  uất n n  n hiệp tron  
nư c phát triển  đủ sức c nh tranh v i n n  sản các nư c tron  khu vực v  trên thế  i i. 

Nguồn: nongnghiep.vn 
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ĐẨY MẠNH HỖ TRỢ 
DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ 

 
Ngày 07/12     Khoa học v    n  n hệ t  chức H i thảo “Thúc đẩy ho t đ n  đ i m i 

c n  n hệ tron   oanh n hiệp v  định hư n  của Quỹ Đ i m i c n  n hệ quốc  ia  iai đo n 
2021 - 2025” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. 

Quỹ Đ i m i c n  n hệ quốc  ia được  h nh phủ th nh lập v  đi v o ho t đ n  từ 2015. 
N ay sau khi đi v o ho t đ n   Quỹ tập trun  ưu tiên t i trợ để thực hiện các nhiệm vụ khoa 

học v  c n  n hệ theo đặt h n  của Nh  nư c; nhiệm vụ khoa học v  c n  n hệ có tác đ n  
l n đến phát triển kinh tế -    h i  chuyển  iao các c n  n hệ cao  c n  n hệ tiên tiến  o t  
chức  cá nh n v   oanh n hiệp thu c mọi th nh phần kinh tế đề  uất. 

Doanh thu tăng cao nhờ đổi mới công nghệ 
Được Quỹ Đ i m i c n  n hệ quốc  ia hỗ trợ thực hiện  ự án “Ho n thiện c n  n hệ chế 

 iến các sản phẩm  ừa t i vùn  Đồn   ằn  s n   ửu Lon ”  c n  ty  hế  iến  ừa Lươn  
Qu i đ  n hiên cứu ứn   ụn  c n  n hệ tách chiết ly t m cao tốc để lo i  ỏ các a it  éo 
kh n  có lợi  c n  n hệ tiệt trùn  kh n   ia nhiệt để khử trùn  nhưn  kh n  phá hủy các 
vitamin tron  nư c  ừa. Đồn  thời  áp  ụn  c n  n hệ đón  h p phi kim lo i đáp ứn  các 
tiêu chuẩn khắt khe về an to n thực phẩm v   ảo vệ m i trườn . 

Giám đốc   n  ty chế  iến  ừa Lươn  Qu i  ù Văn Th nh cho  iết   ự án đ  n n  cao  iá 
trị cho trái  ừa.  ình qu n mỗi năm  oanh n hiệp tiêu thụ 75 triệu trái  ừa   ự kiến sẽ mở r n  
quy m  v  tăn  c n  suất lên  ấp đ i để tiêu thụ 150 triệu trái  ừa/năm. Hiện nay sản phẩm 
nư c  ừa  iải khát đón  h p đ  đón   óp hơn 250 tỷ đồn  v o  oanh thu của  oanh n hiệp. 

Tron  lĩnh vực y  ược   n  N uyễn Hữu Vũ  Giám đốc TNHH Dược Hanvet cho  iết  
c n  ty đ  ứn   ụn  m t số c n  n hệ tiên tiến th n  qua việc thực hiện  ự án “Đ i m i 
c n  n hệ sản  uất vaccine virus thú y đ t tiêu chuẩn GMP - WHO  ằn  c n  n hệ nu i cấy 
tế   o (Micro carrier) v  ph i trứn ”  o Quỹ Đ i m i c n  n hệ quốc  ia hỗ trợ. 

Việc đ i m i c n  n hệ th nh c n  đ   iúp  oanh n hiệp ho n thiện được 2 c n  n hệ 
nu i cấy tế   o Micro carrier v  ph i trứn  v i các thiết  ị tiên tiến hiện đ i  từ đó đ  man  
l i các lo i vaccine có chất lượn  vượt tr i v  năn   uất tăn  lên. Quy trình sản  uất được tối 
ưu hóa  iúp  iảm  iá th nh sản phẩm  uốn  m t nửa.  ác sản phẩm n  y c n  được n ười 
sử  ụn  tin  ùn   từn   ư c thay thế các vaccine n o i nhập. 

Hiệu quả của  ự án cũn  được phản ánh rõ nét qua  oanh thu từ các sản phẩm triển khai 
tron   ự án. Năm 2020  trư c khi kết thúc  ự án   oanh thu các sản phẩm của Hanvet chỉ đ t 
khoản  23 5 tỷ đồn . Riên  6 thán  đầu năm 2021   oanh thu đ  đ t trên 29 tỷ đồn . Đặc 
 iệt, tron  năm 2021  h n  triệu liều vaccine được sản  uất trên c n  n hệ của  ự án đ  được 
Hanvet  uất khẩu san  Myanmar  Philippines   an la esh... 

Cần đơn giản hóa thủ tục hành chính 
Phát  iểu t i H i thảo  Thứ trưởn     Khoa học v    n  n hệ Trần Văn Tùn  cho  iết  

chủ trươn  v  chiến lược thúc đẩy  oanh n hiệp đ i m i c n  n hệ  lấy  oanh n hiệp l m 
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trun  t m của hệ thốn  đ i m i sán  t o quốc  ia được thể hiện tron  nhiều n hị quyết của 
Đản   Quốc h i v   h nh phủ. 

Sau 5 năm ho t đ n   Quỹ Đ i m i c n  n hệ quốc  ia đ  đẩy m nh ho t đ n  t i trợ 
 oanh n hiệp đ i m i c n  n hệ  theo tinh thần phục vụ  lấy  oanh n hiệp l m trun  t m v  
l  chủ thể của ho t đ n  đ i m i c n  n hệ  đem l i hiệu quả cao tron  sản  uất kinh  oanh. 

Tron   ối cảnh  OVID-19 hiện nay  Thứ trưởn  Trần Văn Tùn  mon  muốn các  oanh 
n hiệp t ch cực n hiên cứu  chuyển  iao  đ i m i v  ho n thiện c n  n hệ để cùn  tham  ia 
 iải quyết các vấn đề kinh tế -    h i của đất nư c. Việc hỗ trợ từ cơ quan quản lý  từ ph a 
Quỹ Đ i m i c n  n hệ quốc  ia sẽ man  l i nhiều hiệu quả t ch cực hơn nữa. 

Giám đốc Quỹ Đ i m i c n  n hệ quốc  ia N uyễn Đình  ình cho hay   iai đo n 2015 - 

2020  Quỹ đ  tiếp nhận trên 1.000 ý tưởn  đ i m i c n  n hệ  o các  oanh n hiệp đề  uất. 
 ác đối tượn  được Quỹ  em  ét  t i trợ l  các  oanh n hiệp nhỏ v  vừa đan  ho t đ n  t i 
35 tỉnh  th nh phố. 

Th n  qua các nhiệm vụ t i trợ  đ  huy đ n  được 782 tỷ đồn  từ  oanh n hiệp cho các 
 ự án đan  thực hiện. V i các các nhiệm vụ đan   em  ét đề  uất   ự kiến huy đ n  được 
4.083 tỷ đồn  từ  oanh n hiệp có  ự án đ i m i c n  n hệ tham  ia. 

Doanh thu của các  oanh n hiệp h n  năm sau khi đ i m i c n  n hệ tăn  thêm 4.000 tỷ 
đồn   lợi nhuận trư c thuế đ t 800 tỷ đồn   n p n  n sách nh  nư c 300 tỷ đồn /năm (l n 
hơn n  n sách nh  nư c t i trợ). Theo cả chu kỳ c n  n hệ (5 - 7 năm)   oanh thu  lợi nhuận  
thuế n p n  n sách sẽ l n  ấp nhiều lần phần n  n sách Nh  nư c t i trợ. Đ i m i  cải tiến v  
phát triển  ần 50 c n  n hệ   iải pháp    y chuyền v  thiết  ị được ứn   ụn  trực tiếp t i các 
 oanh n hiệp  man  l i hiệu quả kinh tế cao. 

Định hư n   iai đo n 2021 - 2025  nhằm   y  ựn  Quỹ Đ i m i c n  n hệ quốc  ia tiếp 
tục phát triển  ho t đ n  hiệu quả  n  y 29/1/2021  Thủ tư n   h nh phủ  an h nh Quyết định 
số 04/2021/QĐ-TT   an h nh Điều lệ t  chức v  ho t đ n  của Quỹ Đ i m i c n  n hệ quốc 
 ia. Theo Điều lệ m i  quy m  vốn điều lệ của Quỹ tăn  từ 1.000 tỷ đồn  lên 2.000 tỷ đồn . 

Góp ý về ho t đ n  của Quỹ tron  thời  ian t i   hủ tịch H i Doanh n hiệp nhỏ v  vừa 
Việt Nam N uyễn Văn Th n cho rằn   để thực hiện mục tiêu Quỹ tiếp nhận  t nhất 1000 tỷ 
đồn  đến cuối năm 2025 thì việc kêu  ọi n uồn lực    h i v  viện trợ từ nư c n o i l  rất cần 
thiết. Tuy nhiên  để thực hiện được điều n y thì cần phải có sự “ ứt phá”  “khác l ” v  đ u đó 
có t nh “m o hiểm” tron  ho t đ n  của Quỹ. 

“Để các  oanh n hiệp  nhất l   oanh n hiệp nhỏ v  vừa có thể tiếp cận  ễ   n  hơn v i 
các ch nh sách hỗ trợ của Quỹ thì các thủ tục h nh ch nh cần phải đơn  iản hóa hơn nữa  cụ 
thể như các thủ tục  hồ sơ m  n  n h n  đ  thẩm định thì Quỹ kh n  cần thẩm định l i vì 
trách nhiệm đ  được ph n định rõ r n ”   n  N uyễn Văn Th n đề  uất . 

N o i ra  c n  tác phối hợp  iữa Quỹ v  n  n h n  cũn  phải thật sự “nhuần nhuyễn” v  
thốn  nhất để tránh trườn  hợp vì sự chênh lệch tron  tư  uy  trình đ   năn  lực của hai  ên 
khiến cho  oanh n hiệp kh n  thể tiếp cận được v i ch nh sách hỗ trợ.  

Nguồn: baochinhphu.vn 
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TỔNG CỤC HẢI QUAN: 
ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TRONG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 
 
T n  cục Hải quan  an h nh Quyết định số 2764/QĐ-T HQ về việc  an h nh Kế ho ch 

cải cách h nh ch nh  iai đo n 2021 - 2025. Theo đó  tron   iai đo n t i  T n  cục Hải quan 
tập trun  cải cách h nh thể chế  cải cách thủ tục h nh ch nh  cải cách t  chức    máy h nh 
ch nh nh  nư c  cải cách chế đ  c n  vụ… 

Mục đ ch của Kế ho ch nhằm tiếp tục   y  ựn  nền h nh ch nh phục vụ Nhân dân, 

chuyên n hiệp  hiện đ i  tinh  ọn   ảo đảm c n  khai  minh   ch  quản lý thốn  nhất  hiệu 
lực  hiệu quả trên cơ sở quan điểm  chủ trươn   đườn  lối của Đản  về đẩy m nh to n  iện  
đồn     c n  cu c đ i m i    y  ựn  Nh  nư c pháp quyền    h i chủ n hĩa của Nh n   n  
 o Nh n   n  vì Nh n   n tron   iai đo n 2021 - 2025. 

Kế ho ch nêu rõ  cải cách h nh ch nh tron  lĩnh vực hải quan phải  uất phát từ lợi  ch của 
n ười   n   oanh n hiệp; lấy n ười   n   oanh n hiệp l m trun  t m; lấy sự h i lòn  của 
n ười   n   oanh n hiệp l  thư c đo đánh  iá chất lượn  phục vụ của các đơn vị hải quan. 

 ác n i  un  cải cách h nh ch nh phải được tiến h nh đồn      thốn  nhất  có trọn  t m  
trọn  điểm  phù hợp v i điều kiện thực tiễn v   óp phần thúc đẩy thực hiện thắn  lợi các mục 
tiêu phát triển của n  nh Hải quan theo từn   iai đo n. 

 ùn  v i đó  cải cách h nh ch nh tron  n  nh Hải quan cần  ắn v i n n  cao nhận thức  đ i 
m i tư  uy v  h nh đ n  sán  t o; đ i m i lề lối l m việc  phươn  thức quản trị hiện đ i  trên cơ 
sở đẩy m nh ứn   ụn  c n  n hệ số  thực hiện đồn  thời v i việc ứn   ụn  c n  n hệ th n  tin 
tron  quản lý điều h nh  thực hiện chuyển đ i số tron  ho t đ n  của cơ quan h nh ch nh… 

Đồn  thời  cải cách h nh ch nh phải  ắn liền v i việc thực hiện  hiến lược phát triển Hải 
quan  iai đo n 2021 - 2030 v  Kế ho ch cải cách  phát triển v  hiện đ i hóa n  nh Hải quan 

 iai đo n 2021 - 2025. 
N o i các n i  un  trên  Kế ho ch cũn  nêu rõ các n i  un  cần triển khai:  ải cách thể 

chế; cải cách thủ tục h nh ch nh; cải cách t  chức    máy h nh ch nh nh  nư c; cải cách chế 
đ  c n  vụ; cải cách t i ch nh c n  v    y  ựn   phát triển  h nh phủ điện tử   h nh phủ số. 

Tron  đó  tron  5 năm t i  n  nh Hải quan sẽ chú trọn  cải cách thể chế hải quan v  n n  
cao hiệu lực  hiệu quả t  chức thi h nh pháp luật;   y  ựn  đ i n ũ cán     c n  chức  viên chức 
chuyên n hiệp  có năn  lực  phẩm chất đáp ứn  yêu cầu nhiệm vụ v  sự phát triển của N  nh. 

Nguồn: tapchitaichinh.vn 
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MỘT SỐ ĐỀ XUẤT MỚI: 
 

* Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của Nhân dân với dự thảo Thông tƣ quy định 
về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nƣớc năm 2022. 

Về ph n cấp n uồn thu  nhiệm vụ chi n  n sách nh  nư c   ự thảo nêu rõ: Ph n chia 
n uồn thu thuế  ảo vệ m i trườn  đối v i sản phẩm  ăn    ầu  iữa n  n sách Trun  ươn  v  
n  n sách địa phươn  theo quy định của Luật N  n sách nh  nư c trên cơ sở sản lượn   ăn   
dầu tron  nư c sản  uất   án ra tron  kỳ kế ho ch so v i sản lượn   ăn    ầu kế ho ch  o 
 oanh n hiệp đầu mối  án ra. Theo đó: 48% số thu thuế  ảo vệ m i trườn  đối v i sản phẩm 
 ăn    ầu l  khoản thu ph n chia  iữa n  n sách Trun  ươn  v  n  n sách địa phươn ; 52% 
số thu thuế  ảo vệ m i trườn  điều tiết 100% số thu về n  n sách Trun  ươn . 

N uồn thu ph  sử  ụn  đườn     thu qua đầu phươn  tiện   t  (sau khi trừ chi ph  t  chức 
thu) n p n  n sách Trun  ươn  100% v  thực hiện ph n chia 65% cho n  n sách Trun  ươn  
v     sun  có mục tiêu 35% cho n  n sách địa phươn  để chi cho quản lý   ảo trì đườn    . 

Tỷ lệ phần trăm (%) ph n chia các khoản thu  iữa n  n sách Trun  ươn  v  n  n sách địa 
phươn  v  số    sun  c n đối của n  n sách Trun  ươn  cho n  n sách địa phươn  áp  ụn  
riên  cho năm 2022.  ăn cứ tình hình thực tế  năm 2023  Quốc h i sẽ quy định l i cho phù hợp. 

Giao dự toán thu ngân sách nhà nƣớc tối thiểu bằng mức dự toán thu ngân sách nhà 
nƣớc Thủ tƣớng Chính phủ giao 

Theo  ự thảo  các     cơ quan Trun  ươn   Ủy  an nh n   n các tỉnh  th nh phố trực 
thu c Trun  ươn  triển khai  iao nhiệm vụ thu n  n sách nh  nư c năm 2022 cho các đơn vị 
trực thu c  ch nh quyền cấp  ư i đảm  ảo tối thiểu  ằn  mức  ự toán thu n  n sách nh  nư c 
Thủ tư n   h nh phủ  iao. 

Việc  iao  ự toán thu n  n sách nh  nư c năm 2022 phải trên cơ sở r  soát  ph n t ch  
đánh  iá đầy đủ các n uồn thu phát sinh v  kết quả thực hiện thu n  n sách năm 2021; căn cứ 
các ch nh sách  pháp luật về thu n  n sách;  ự  áo mức tăn  trưởn  kinh tế của từng ngành, 
từn  lĩnh vực  tình hình sản  uất - kinh  oanh của n ười n p thuế trên địa   n. 

Đối v i các cơ quan  đơn vị h nh ch nh nh  nư c đan  được áp  ụn  cơ chế t i ch nh  thu 
nhập đặc thù của đơn vị theo phê  uyệt của cấp có thẩm quyền sử  ụn  n uồn thu ngoài ngân 

sách nh  nư c theo quy định  thực hiện  iảm tối thiểu 15% chi thườn   uyên (sau khi đ  lo i 
trừ chi tiền lươn   phụ cấp  các khoản đón   óp theo lươn  v  các khoản chi trực tiếp cho con 
n ười) so v i năm 2021 n ay từ kh u kế ho ch. 

Phân bổ và giao dự toán chi ngân sách nhà nƣớc, bố trí kinh phí phòng, chống dịch 
COVID-19 

Đối v i ph n    v   iao  ự toán chi đầu tư phát triển:  ăn cứ t n  mức vốn v  cơ cấu vốn 
được Thủ tư n   h nh phủ  iao  các B   cơ quan Trun  ươn  v  địa phươn  ph n    vốn đầu 
tư n  n sách nh  nư c  ảo đảm tập trun   có trọn  t m  trọn  điểm  tu n thủ điều kiện  thứ tự 
ưu tiên quy định tron  Luật Đầu tư c n   N hị quyết của Quốc h i  N hị quyết của Ủy  an 
Thườn  vụ Quốc h i v  Quyết định của Thủ tư n   h nh phủ về  iao kế ho ch đầu tư vốn 
n  n sách nh  nư c năm 2022.  ác B   cơ quan Trun  ươn  v  địa phươn   ửi kết quả ph n 
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   về    Kế ho ch v  Đầu tư để t n  hợp  áo cáo  h nh phủ v  theo  õi thực hiện  đồn   ửi 
   T i ch nh để kiểm soát việc  iải n  n theo quy định. 

Đối v i ph n    v   iao  ự toán chi thườn   uyên:  ác B   cơ quan Trun  ươn  v  các 
địa phươn  ph n      iao  ự toán chi thườn   uyên cho các đơn vị sử  ụn  n  n sách phải 
đảm  ảo kh p đún   ự toán được Thủ tư n   h nh phủ     T i ch nh  iao  H i đồn  nh n 
  n quyết định  Ủy  an nh n   n  iao cả về t n  mức v  chi tiết theo từn  lĩnh vực chi. 

N o i các n i  un  nêu trên  khi ph n     ự toán chi n  n sách năm 2022  các tỉnh  th nh 
phố trực thu c Trun  ươn  cần chú ý: D nh tối thiểu 30% n  n sách y tế cho c n  tác y tế  ự 

phòn ; ưu tiên  ố tr  kinh ph  cho y tế cơ sở   ệnh viện vùn  khó khăn   iên  i i  hải đảo  các 
lĩnh vực phon   lao  t m thần v  các lĩnh vực khác theo N hị quyết số 20-NQ/TW của H i 
n hị lần thứ 6  an chấp h nh Trun  ươn  khóa XII về tăn  cườn  c n  tác  ảo vệ  chăm sóc 
v  n n  cao sức khỏe nh n   n tron  tình hình m i. Đồn  thời  chủ đ n   ố tr  kinh ph  đảm 
 ảo cho c n  tác phòn   chốn   ịch  ệnh  OVID-19. 

* Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của Nhân dân với dự thảo Thông tƣ hƣớng dẫn 
quản lý và sử dụng kinh phí chi thƣờng xuyên thực hiện Chƣơng trình trọng điểm quốc 
gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 2030. 

N uồn kinh ph  thực hiện  hươn  trình  ao  ồm n uồn n  n sách Nh  nư c chi thườn  
 uyên được  ố tr  tron   ự toán n  n sách Nh  nư c h n  năm của    Giáo  ục v  Đ o t o, 

các B   cơ quan trun  ươn  v  địa phươn  theo ph n cấp quản lý về n  n sách; n uồn t i trợ  
hỗ trợ  huy đ n  hợp pháp từ các t  chức  cá nh n theo quy định. 

Dự thảo quy định rõ các n i  un  chi thực hiện nhiệm vụ triển khai chươn  trình  iáo  ục 
ph  th n  m n Toán  đ o t o t i năn  v  n n  cao chất lượn  n uồn nh n lực n  nh Toán. 

Theo đó  chi đ o t o   ồi  ưỡn  cho học sinh  sinh viên học viên sư ph m n  nh Toán  
 iáo viên m n Toán cốt cán   iáo viên trun  học ph  th n  chuyên Toán; t  chức các khóa 
 ồi  ưỡn    nh cho học sinh  sinh viên về các chủ đề thời sự tron  Toán hiện đ i nhằm phát 
hiện v   ồi  ưỡn  t i năn  Toán học;  ồi  ưỡn   iản  viên m n Toán các cơ sở  iáo  ục đ i 
học   iáo  ục n hề n hiệp: N i  un  v  mức chi áp  ụn  theo quy định t i Th n  tư số 
36/2018/TT- T  của    T i ch nh hư n   ẫn việc lập  ự toán  quản lý  sử  ụn  v  quyết 
toán kinh ph  cho c n  tác đ o t o   ồi  ưỡn  cán     c n  chức  viên chức. 

Đối v i các học viên l  học sinh  sinh viên n o i tỉnh được tuyển chọn tham  ia các l p 
đ o t o nh n t i Toán học theo quyết định của    Giáo  ục v  Đ o t o được hỗ trợ chi ph  đi 
l i  phòn  n hỉ v  phụ cấp lưu trú theo quy định t i Th n  tư số 40/2017/TT-BTC. 

 hi học   n  khuyến kh ch để thu hút v  n n  cao chất lượn  đối v i sinh viên n  nh 
Toán được H i đồn   ét cấp học   n   ét chọn theo tiêu ch  quy định của    Giáo  ục v  
Đ o t o: Mức học   n   ằn  mức trần học ph  hiện h nh của chuyên n  nh Toán t i các cơ 
sở  iáo  ục đ i học quy định t i N hị định số 81/2021/NĐ- P của  h nh phủ. Học   n  
được cấp theo từn  kỳ học v  cấp 10 thán  tron  năm học. 

 hi   y  ựn   cập nhật  chuẩn hóa các chươn  trình đ o t o trình đ  đ i học  sau đ i học 
các khoa học về Toán cũn  như khối kiến thức Toán học tron  các chuyên n  nh  lĩnh vực 
khác: Thực hiện theo quy định t i Th n  tư số 76/2018/TT-BTC. 
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 ên c nh đó   ự thảo cũn  đề  uất các n i  un  chi đối v i nhiệm vụ thúc đẩy n hiên cứu 
ứn   ụn  Toán học  chú trọn  phát triển m t số lĩnh vực có nhu cầu cao tron  cách m n  c n  
n hiệp lần thứ tư   ao  ồm:  hi t  chức các  iễn đ n  h i n hị  h i thảo khoa học về các chủ đề 
Toán ứn   ụn  v  Toán tron  c n  n hiệp; chi thực hiện các đề t i   ự án n hiên cứu ứn   ụn  
Toán để  iải quyết các vấn đề trọn  t m tron  phát triển kinh tế -    h i; hỗ trợ n hiên cứu v  
phát triển các c n  n hệ cốt lõi của chuyển đ i số có h m lượn  Toán học cao… 

* Tại dự thảo Thông tƣ quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nƣớc 
năm 2022, Bộ Tài chính hƣớng dẫn cụ thể việc thực hiện cơ chế tạo nguồn năm 2022 để 
thực hiện tiền lƣơng, trợ cấp. 

Theo  ự thảo  các     cơ quan trun  ươn  trên cơ sở  ự toán n  n sách Nh  nư c được 
 iao  c n đối sắp  ếp các nhiệm vụ chi đảm  ảo đủ n uồn thực hiện mức lươn  cơ sở 1 49 
triệu đồn /thán   n  n sách Trun  ươn  kh n     sun . 

Đồn  thời  tiếp tục thực hiện cơ chế t o n uồn để t ch lũy thực hiện cải cách tiền lươn  
theo quy định; tron  đó khi ph n    v   iao  ự toán cho các đơn vị trực thu c phải  ác định 
  nh tiết kiệm 10% chi thườn   uyên năm 2022 tăn  thêm (trừ các khoản tiền lươn   phụ 
cấp  các khoản đón   óp theo lươn   các khoản có t nh chất lươn  v  các khoản chi cho con 
n ười theo chế đ )   ảo đảm kh n  thấp hơn mức    T i ch nh  iao (nếu có). 

Ủy  an nh n   n các tỉnh  th nh phố trực thu c Trun  ươn  khi ph n    v   iao  ự toán 
n  n sách cho n  n sách cấp  ư i phải  ác định   nh tiết kiệm 10%  ự toán chi thườn  
 uyên năm 2022 (trừ các khoản tiền lươn   phụ cấp theo lươn   khoản có t nh chất lươn  v  
các khoản chi cho con n ười theo chế đ ) theo quy định để t ch lũy thực hiện tiền lươn   iai 
đo n 2022 - 2025  đảm  ảo kh n  thấp hơn mức    T i ch nh  iao. 

Dự thảo nêu rõ  năm 2022  các địa phươn  thực hiện t o n uồn để t ch lũy thực hiện cải 
cách tiền lươn   iai đo n 2022 - 2025   ồm: 70% tăn  thu n  n sách địa phươn  năm 2021 
thực hiện so v i  ự toán  (kh n  kể thu tiền sử  ụn  đất     số kiến thiết; tiền thuê đất m t 
lần được nh  đầu tư ứn  trư c để  ồi thườn    iải phón  mặt  ằn  v  thu từ  ử lý t i sản 
c n  t i cơ quan  t  chức  đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử  ụn  để chi đầu 
tư theo quy định; thu tiền  ảo vệ v  phát triển đất trồn  lúa; ph  tham quan các khu  i t ch   i 
sản thế  i i; ph  sử  ụn  c n  trình kết cấu h  tần   c n  trình  ịch vụ  tiện  ch c n  c n  
tron  khu vực cửa khẩu; ph   ảo vệ m i trườn  đối v i khai thác khoán  sản; thu từ quỹ đất 
c n   ch  thu hoa lợi  c n  sản t i   ; thu tiền cho thuê  cho thuê mua   án nh  thu c sở hữu 
nh  nư c v  khoản thu ph   ảo vệ m i trườn  đối v i nư c thải) được Thủ tư n   h nh phủ 
giao; N uồn thực hiện cải cách tiền lươn  năm 2021 chưa sử  ụn  hết chuyển san ; 10% tiết 
kiệm chi thườn   uyên (trừ các khoản tiền lươn   phụ cấp theo lươn   khoản có t nh chất 
lươn  v  các khoản chi cho con n ười theo chế đ )  ự toán năm 2022 đ  được cấp có thẩm 
quyền  iao; Sử  ụn  tối thiểu 40% số thu được để l i theo chế đ  năm 2022. Riên  đối v i số 
thu từ việc cun  cấp các  ịch vụ khám  ệnh  chữa  ệnh  y tế  ự phòn  v   ịch vụ y tế khác 
của cơ sở y tế c n  lập sử  ụn  tối thiểu 35%. 

Trườn  hợp đ  sử  ụn  hết n uồn n  n sách địa phươn   n uồn lực hợp pháp để chi 
phòn   chốn   ịch  OVID-19 v  cam kết  ảo đảm đủ n uồn để thực hiện cải cách ch nh sách 
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tiền lươn   các địa phươn  được sử  ụn  n uồn cải cách ch nh sách tiền lươn  còn  ư để    
sun   ự toán chi phòn   chốn   ịch  OVID-19 tron  năm 2021 v  năm 2022 (phần n  n 
sách địa phươn  đảm  ảo). 

* Bộ Y tế đang lấy ý kiến của Nhân dân đối với dự thảo Thông tƣ quy định đánh giá 
và công nhận chất lƣợng bệnh viện. 

Theo  ự thảo  mục đ ch đánh  iá chất lượn  nhằm  ác định mức chất lượn  đ t được;  ác 
định các ưu điểm  nhược điểm v  các vấn đề tồn t i; cun  cấp  ằn  chứn  cho việc lập kế 
ho ch cải tiến chất lượn    uy trì v  n n  cao chất lượn  các ho t đ n  của  ệnh viện; c n  
nhận mức chất lượn  đ t được  th n   áo c n  khai v i các cơ quan quản lý nh  nư c v     
h i về thực tr n  chất lượn  của  ệnh viện. 

Việc đánh  iá n i    v  đánh  iá của cơ quan quản lý l   ắt  u c theo quy định hằn  năm 
của    Y tế. Việc đánh  iá của các cơ quan  t  chức đánh  iá cần tu n thủ theo các n uyên 
tắc: T nh trun  thực; t nh c n   ằn   khách quan; t nh khoa học  đánh  iá  ựa trên  ằn  
chứn ; t nh thận trọn  n hề n hiệp; t nh  ảo mật th n  tin; t nh chuyên n hiệp. 

Dự thảo nêu rõ quy trình đánh  iá v  c n  nhận chất lượn  được thực hiện theo các  ư c: 
1) Tự đánh  iá ( o  ệnh viện thực hiện); 2) Đánh  iá n o i ( o đo n đánh  iá đ c lập hoặc 
của cơ quan quản lý); 3)   n  nhận mức chất lượn . 

 ên c nh đó   ự thảo nêu rõ  tự đánh  iá  o  ệnh viện thực hiện  t nhất 1 lần tron  năm; 
đánh  iá n o i  o đo n đánh  iá của cơ quan quản lý thực hiện theo hư n   ẫn của    Y tế 
hằn  năm; đánh  iá n o i  o đo n đánh  iá của t  chức đ c lập thực hiện sau khi có đề n hị 
ch nh thức của  ệnh viện.  ác  ệnh viện sau khi th nh lập được đề n hị cơ quan quản lý đánh 
 iá c n  nhận chất lượn  tron  vòn  1 năm kể từ khi ch nh thức ho t đ n . 

Theo  ự thảo  kết quả đánh  iá chất lượn  được c n   ố theo các mức: Mức 1.  hất 
lượn  kém; Mức 2.  hất lượn  trun   ình; Mức 3.  hất lượn  khá; Mức 4.  hất lượn  tốt; 
Mức 5.  hất lượn  rất tốt. 

Các mức chất lượn  được chi tiết hóa theo kết quả đánh  iá đ t được của các    tiêu 
chuẩn  tiêu ch . 

Kết quả tự đánh  iá v  đo n đánh  iá của cơ quan quản lý có  iá trị từ sau khi c n   ố kết 
quả đến lần đánh  iá tiếp theo. Kết quả đánh  iá của đo n đánh  iá đ c lập được    Y tế 
c n  nhận có  iá trị tron  3 năm liên tiếp. 

   Y tế th nh lập H i đồn  quốc  ia về chất lượn   ệnh viện v  được kiện to n 3 năm 1 
lần. H i đồn  có trách nhiệm  em  ét  kiểm tra   iám sát  t n  hợp kết quả đánh  iá chất 
lượn   ệnh viện của các t  chức đánh  iá đ c lập. 

   trưởn     Y tế  an h nh quyết định cấp chứn  nhận chất lượn  ở mức tốt v  rất tốt 
cho các  ệnh viện đ t yêu cầu. L nh đ o các cơ quan quản lý được c n   ố kết quả đánh  iá 
chất lượn  của các  ệnh viện trên địa   n.  ơ quan quản lý trực tiếp cấp chứn  nhận chất 
lượn  ở mức mức kém  trun   ình  khá cho các  ệnh viện trực thu c. 
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* Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội đang lấy ý kiến của Nhân dân đối với dự 
thảo Thông tƣ hƣớng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lƣơng, thù lao, tiền thƣởng 
đối với Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia. 

Dự thảo Th n  tư n y hư n   ẫn quản lý lao đ n   tiền lươn   thù lao  tiền thưởn  đối 
v i n ười lao đ n   viên chức   hủ tịch v  th nh viên H i đồn  quản lý  Giám đốc  Phó 
Giám đốc  Kế toán trưởn   Kiểm soát viên của Quỹ Đ i m i c n  n hệ quốc  ia theo quy 
định t i Quyết định số 04/2021/QĐ-TTg ngày 29/01/2021 của Thủ tư n   h nh phủ  an h nh 
Điều lệ t  chức v  ho t đ n  của Quỹ Đ i m i c n  n hệ quốc  ia (Quỹ). 

Theo  ự thảo  n ười lao đ n  l m việc theo hợp đồn  lao đ n   ếp lươn  theo than  
lươn    ản  lươn   phụ cấp lươn   o Quỹ   y  ựn  theo quy định t i Điều 93 của    luật 
Lao đ n  v  phải có ý kiến của cơ quan đ i  iện chủ sở hữu trư c khi  an h nh. 

Đối v i viên chức l m việc t i Quỹ thì tiếp tục  ếp lươn   phụ cấp lươn  theo quy định t i 
N hị định số 204/2004/NĐ- P n  y 14/12/2004 của  h nh phủ về chế đ  tiền lươn  đối v i 
cán     c n  chức  viên chức v  lực lượn  vũ tran . 

 ên c nh đó   ự thảo cũn  nêu rõ quản lý lao đ n    ác định quỹ tiền lươn   t m ứn  quỹ 
tiền lươn   ph n phối tiền lươn   tiền thưởn . Theo đó  Quỹ thực hiện quản lý lao đ n  theo 
quy định t i Mục 2 Th n  tư số 26/2016/TT- LĐT XH n  y 01/9/2016 của    Lao đ n  - 
Thươn   inh v  X  h i hư n   ẫn thực hiện quản lý lao đ n   tiền lươn  v  tiền thưởn  đối 
v i n ười lao đ n  l m việc tron  c n  ty trách nhiệm hữu h n m t th nh viên  o Nh  nư c 
nắm  iữ 100% vốn điều lệ. 

Viên chức v  n ười lao đ n  được hưởn  tiền lươn   tiền thưởn  từ quỹ tiền lươn   tiền 
thưởn   o Quỹ  ác định theo quy định sau: a) Quỹ tiền lươn  (kế ho ch v  thực hiện)  việc 
t m ứn  v  ph n phối tiền lươn   tiền thưởn  đối v i viên chức v  n ười lao đ n  được thực 
hiện theo quy định t i Điều 9  10  13 Mục 3 v  Mục 4 Th n  tư số 26/2016/TT- LĐT XH; 
b) Khi  ác định mức tiền lươn   ình qu n kế ho ch  mức tiền lươn   ình qu n thực hiện để 
t nh quỹ tiền lươn  (kế ho ch v  thực hiện) theo quy định t i Điều 9 v  Điều 14 Th n  tư số 
26/2016/TT- LĐT XH thì chỉ tiêu lợi nhuận (lợi nhuận kế ho ch  lợi nhuận thực hiện tron  
năm v  lợi nhuận thực hiện của năm trư c liền kề) được t nh  ằn  chỉ tiêu số chênh lệch  iữa 
t n  số thu nhập v  t n  số chi ph  của Quỹ. 

Khi  ác định quỹ tiền lươn  (kế ho ch v  thực hiện) của viên chức v  n ười lao đ n   nếu 
có yếu tố khách quan tác đ n  trực tiếp đến năn  suất lao đ n   chênh lệch thu trừ chi thì phải 
 ác định lo i trừ   ảo đảm tiền lươn   ắn v i năn  suất lao đ n   hiệu quả ho t đ n  thực sự 
của Quỹ. 

Việc lo i trừ ảnh hưởn  của yếu tố khách quan đến năn  suất lao đ n   chênh lệch thu trừ 
chi của Quỹ phải được lượn  hóa  ằn   iá trị cụ thể. 

* Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ đang dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, tổ chức 
thực hiện các chƣơng trình mục tiêu quốc gia. 

Theo  ự thảo  điều kiện hỗ trợ phát triển sản  uất liên kết theo chuỗi  iá trị l : Dự án  kế 
ho ch liên kết phải  ác định được kết quả về chỉ số t o việc l m  mức tăn  thu nhập  đón  
 óp phát triển kinh tế -    h i t i địa phươn  theo kế ho ch năm v  thời điểm kết thúc  ự án. 
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 hủ trì liên kết v  các  ên liên kết phải có hợp đồn  hoặc  iên  ản hợp tác về đ o t o  hỗ 
trợ kỹ thuật  cun  ứn  vật tư   ịch vụ đầu v o  t  chức sản  uất  thu ho ch  sơ chế  chế  iến  
thu mua  tiêu thụ sản phẩm. 

Tối thiểu 50% phần kinh ph  hỗ trợ từ n  n sách Nh  nư c phải được  ùn  để hỗ trợ các 
ho t đ n  phát triển sản  uất liên quan trực tiếp đến  ên liên kết. 

N i  un  hỗ trợ từ vốn n  n sách nh  nư c thực hiện các chươn  trình mục tiêu quốc  ia 
 ao  ồm:  hi ph  tư vấn    y  ựn  liên kết; đ o t o kỹ thuật sản  uất; tập huấn n hiệp vụ 
quản lý  năn  lực quản lý hợp đồn   quản lý chuỗi v  phát triển thị trườn ; vật tư  tran  thiết 
 ị phục vụ sản  uất  cun  ứn   ịch vụ   iốn  c y trồn   vật nu i; quản   á   úc tiến thươn  
m i cho sản phẩm h n  hóa   ịch vụ… 

Về mức hỗ trợ từ vốn chươn  trình mục tiêu quốc  ia: Hỗ trợ tối đa kh n  quá 80% t n  
chi ph  v  kh n  vượt quá 10 tỷ đồn  thực hiện 1  ự án  kế ho ch liên kết trên địa   n đặc 
 iệt khó khăn. 

Hỗ trợ tối đa kh n  quá 70% t n  chi ph  v  kh n  vượt quá 8 tỷ đồn  thực hiện 1  ự án  
kế ho ch liên kết trên địa   n khó khăn. 

Hỗ trợ tối đa kh n  quá 50% t n  chi ph  v  kh n  vượt quá 5 tỷ đồn  thực hiện 1  ự án  kế 
ho ch liên kết trên địa   n khác thu c ph m vi đầu tư của các chươn  trình mục tiêu quốc  ia. 

Nguồn: baochinhphu.vn
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TIN ĐỊA PHƢƠNG 

 

HÀ NỘI: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TỔ CHỨC 
BỘ MÁY, BIÊN CHẾ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; 

NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG 
LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 

 

* Ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên 
chức, ngƣời lao động 

Ủy  an nh n   n TP. H  N i ký Quyết định số 25/2021/QĐ-U ND về  an h nh quy định 
về quản lý t  chức    máy   iên chế  cán     c n  chức  viên chức  n ười lao đ n  tron  t  
chức h nh ch nh  đơn vị sự n hiệp c n  lập   oanh n hiệp có vốn Nh  nư c thu c thẩm 
quyền quản lý của Ủy  an nh n   n TP. H  N i. 

Theo đó  Quy định n y quy định về quản lý t  chức    máy   iên chế  cán     c n  chức  
viên chức  n ười lao đ n  tron  t  chức h nh ch nh  đơn vị sự n hiệp c n  lập   oanh n hiệp 
có vốn nh  nư c thu c thẩm quyền quản lý của Ủy  an nh n   n TP. H  N i. 

Về n uyên tắc quản lý: Đún  quy định của Đản   pháp luật của Nh  nư c; quy định rõ 
trách nhiệm v  thẩm quyền quản lý của mỗi cấp  mỗi n  nh  mỗi t  chức  cá nh n;  ảo đảm 
c n  tác quản lý được thực hiện thốn  nhất  hiệu quả; đồn  thời phát huy quyền tự chủ  tự 
chịu trách nhiệm của các cấp  các n  nh v  n ười đứn  đầu tron  quá trình thực hiện nhiệm 
vụ được  iao. 

Về quản lý t  chức    máy: Quản lý th nh lập  t  chức l i   iải thể; quản lý chức năn   
nhiệm vụ  quyền h n  cơ cấu t  chức  quy chế v  cơ chế ho t đ n ; điều chỉnh n  nh n hề kinh 
 oanh; quản lý đánh  iá   ếp h n  (ph n lo i) t  chức; quản lý quyền tự chủ đối v i t  chức. 

Về quản lý vị tr  việc l m v   iên chế: Quản lý vị tr  việc l m; quản lý  iên chế c n  
chức; quản lý số lượn  n ười l m việc; quản lý chỉ tiêu lao đ n  hợp đồn  theo quy định. 

Về quản lý cán     c n  chức  viên chức  lao đ n  hợp đồn   n ười quản lý  oanh n hiệp 
nh  nư c  kiểm soát viên  n ười đ i  iện phần vốn nh  nư c: Quản lý tuyển  ụn  c n  chức  
viên chức  c n  chức phườn   c n  chức     thị trấn; quản lý n  ch  chức  anh n hề n hiệp 
v  chế đ  tiền lươn ; quản lý tiếp nhận  điều đ n    iệt phái  đi chuyên  ia  đi phu nh n/phu 
qu n; quản lý quy ho ch     nhiệm     nhiệm l i  miễn nhiệm  từ chức  th i  iữ chức vụ v  
chính sách khác đối v i l nh đ o quản lý; quản lý đ o t o   ồi  ưỡn ; quản lý chế đ   ch nh 
sách (th i việc  n hỉ hưu  n hỉ việc riên   n hỉ kh n  hưởn  lươn ; hồ sơ cán   ;  áo cáo  
thốn  kê; đánh  iá  khen thưởn   kỷ luật v  các ch nh sách khác theo quy định). 

Quyết định n y có hiệu lực thi h nh kể từ n  y 30/11/2021  thay thế Quyết định số 
14/2017/QĐ-U ND n  y 13/4/2017 của Ủy  an nh n   n TP. H  N i  an h nh quy định về 
ph n cấp quản lý t  chức    máy  c n  chức  viên chức  lao đ n  hợp đồn  tron  các đơn vị sự 
n hiệp c n  lập thu c Ủy  an nh n   n TP. H  N i v  Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 
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13/4/2017 của Ủy  an nh n   n TP.  H  N i  an h nh quy định về ph n cấp quản lý t  chức    
máy  cán     c n  chức  lao đ n  hợp đồn  tron  các cơ quan h nh ch nh thu c TP. H  N i. 

Riên  quy định về tuyển  ụn   sử  ụn  v  quản lý c n  chức phườn  c n  tác t i 175 
phườn  theo m  hình ch nh quyền đ  thị chưa được nêu t i quy định n y thực hiện theo N hị 
định số 32/2021/NĐ- P n  y 29/3/2021 của  h nh phủ quy định chi tiết v   iện pháp thi 
h nh N hị quyết số 97/2019/QH14 n  y 27/11/2019 của Quốc h i về th  điểm t  chức m  
hình ch nh quyền đ  thị t i th nh phố H  N i v  theo quy định riên  triển khai N hị định số 
32/2021/NĐ- P của  h nh phủ. 

* Nâng cao chất lƣợng cung cấp dịch vụ công lĩnh vực kế hoạch và đầu tƣ 
Ủy  an nh n   n TP. H  N i  an h nh Kế ho ch số 273/KH-U ND về cải thiện  n n  cao 

mức đ  h i lòn  của n ười   n  t  chức đối v i chất lượn  cun  cấp  ịch vụ c n  lĩnh vực kế 
ho ch v  đầu tư  iai đo n 2021 - 2025. 

Kế ho ch nhằm cụ thể hóa  hươn  trình số 01-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Th nh ủy H  
N i về “Tăn  cườn  c n  tác   y  ựn   chỉnh đốn Đản     y  ựn  Đản     v  hệ thốn  ch nh 
trị th nh phố tron  s ch  vữn  m nh; đẩy m nh cải cách h nh ch nh  iai đo n 2021 - 2025”. 

Theo đó  căn cứ các n i  un  tron  kế ho ch  th nh phố sẽ tiếp tục đẩy m nh triển khai 
thực hiện các mục tiêu  nhiệm vụ cải cách h nh ch nh nh  nư c hằn  năm nhằm t o đ n  lực 
để cán     c n  chức  viên chức thực thi c n  vụ có chất lượn  v  hiệu quả cao; nâng cao 

chất lượn   ịch vụ h nh ch nh v  chất lượn   ịch vụ c n . 
Đồn  thời  tăn  cườn  trách nhiệm của n ười đứn  đầu v  đ i n ũ cán     c n  chức  

viên chức tron  việc triển khai nhiệm vụ   iải pháp n n  cao chất lượn  cun  cấp  ịch vụ 
c n  để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế -    h i của Thủ đ  đến năm 2025. 

N n  cao chất lượn  cun  cấp  ịch vụ c n  lĩnh vực kế ho ch v  đầu tư nhằm cải thiện 
mức đ  h i lòn  của c n    n  t  chức đối v i việc cun  cấp  ịch vụ c n   iai đo n 2021 - 

2025  phấn đấu đến năm 2023 đ t trên 85%  v  đến năm 2025 đ t 90-95%. 
Nguồn: tcnn.vn/hanoimoi.com.vn 

 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: PHÊ DUYỆT 
ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

CỦA SỞ, BAN, NGÀNH, QUẬN, HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN 
 

Ủy  an nh n   n TP. Hồ  h  Minh  an h nh Quyết định số 4000/QĐ-U ND về phê  uyệt 
Đề án  ác định  hỉ số cải cách h nh ch nh của sở   an  n  nh  Ủy  an nh n   n th nh phố 
Thủ Đức  quận  huyện trên địa   n Th nh phố Hồ  h  Minh (Đề án). 

Mục tiêu của Đề án nhằm  ác định  hỉ số cải cách h nh ch nh để theo  õi  đánh  iá m t 
cách to n  iện  thực chất  khách quan v  c n   ằn   kịp thời  phản ánh đầy đủ  đa chiều kết 
quả thực hiện c n  tác cải cách h nh ch nh h n  năm của các sở   an  n  nh  Ủy  an nh n 
dân TP. Thủ Đức  quận  huyện trên địa   n th nh phố tron  quá trình triển khai thực hiện 
 hươn  trình h nh đ n  của Th nh ủy  Kế ho ch cải cách h nh ch nh nh  nư c  iai đo n 
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2021 - 2025 của th nh phố  hư n  t i thực hiện chươn  trình cải cách h nh ch nh, nâng cao 
 hỉ số cải cách của th nh phố  iai đo n 2020 - 2025, t o  ư c chuyển  iến m nh mẽ nhằm 
n n  cao chất lượn  phục vụ của các cơ quan h nh ch nh nh  nư c đối v i n ười   n v  
 oanh n hiệp  t o m i trườn  h nh ch nh  m i trườn  kinh  oanh  ình đẳn   th n  thoán   
thuận lợi  minh   ch. 

Đề án cũn    y  ựn     tiêu ch   than  điểm  phươn  pháp đánh  iá phù hợp để từ đó 
đánh  iá được  hỉ số cải cách h nh ch nh của từn  sở   an  n  nh v  Ủy  an nh n   n TP. 
Thủ Đức  quận  huyện. Theo đó  h n  năm  t  chức triển khai thực hiện v  c n   ố  hỉ số cải 
cách hành chính của sở   an  n  nh v  Ủy  an nh n   n TP. Thủ Đức  quận  huyện để kịp 
thời chấn chỉnh  tuyên truyền v  khen thưởn  hoặc phê  ình đối v i c n  tác cải cách h nh 
chính; t o đ n  lực cho cán     c n  chức  viên chức n n  cao ý thức trách nhiệm  tập trun  
chỉ đ o  thực hiện nhiệm vụ tốt hơn  l m cơ sở đánh  iá trách nhiệm của n ười đứn  đầu 
tron  nhiệm vụ cải cách h nh ch nh ch nh phục vụ n ười   n v   oanh n hiệp. 

Đồn  thời  Đề án nhằm chú trọn  c n  tác cải cách h nh ch nh hư n  t i   y  ựn  ch nh 
quyền đ  thị v  cải thiện m i trườn  đầu tư của th nh phố   óp phần n n  cao  hỉ số cải cách 
hành chính h n  năm của th nh phố. 

Theo Quyết định  Ủy  an nh n   n TP. Hồ  h  Minh đưa ra 05  iải pháp  cụ thể:  
1. N n  cao trách nhiệm v  hiệu quả chỉ đ o điều h nh của các n  nh  các cấp đối v i 

việc  ác định  hỉ số cải cách h nh ch nh:  hỉ đ o việc thực hiện các n i  un  cải cách h nh 
chính m t cách n hiêm túc  có hiệu quả theo kế ho ch cải cách h nh ch nh h n  năm v  theo 
từn   iai đo n;  hỉ đ o việc thực hiện c n  tác theo  õi  đánh  iá cải cách h nh ch nh m t 
cách thườn   uyên  thực chất  liên tục   ảo đảm trun  thực  khách quan tron  việc t n  hợp  
thốn  kê  đánh  iá   áo cáo kết quả cải cách h nh ch nh;  

2. Tăn  cườn  c n  tác tuyên truyền  ph   iến về  hỉ số cải cách h nh chính: Việc tuyên 
truyền  ph   iến mục tiêu  n i  un  của  hỉ số cải cách h nh ch nh v i nhiều hình thức khác 
nhau (h i n hị  h i thảo  tuyên truyền trên các phươn  tiện th n  tin đ i chún ...) nhằm n n  
cao tinh thần trách nhiệm của cán     c n  chức  viên chức v  tăn  cườn  sự tham  ia  phối 
hợp của các cơ quan  t  chức v  cá nh n tron  quá trình theo  õi  đánh  iá kết quả triển khai cải 
cách h nh ch nh h n  năm của sở   an  n  nh  Ủy  an nh n   n TP. Thủ Đức  quận  huyện. 

3. N n  cao chất lượn   hiệu quả c n  tác theo  õi  đánh  iá cải cách h nh ch nh t i các 
cơ quan  đơn vị h nh ch nh: Sở   an  n  nh  Ủy  an nh n   n TP. Thủ Đức  quận  huyện ph n 
c n  nhiệm vụ cho c n  chức thực hiện c n  tác cải cách h nh ch nh thực hiện c n  tác theo 
 õi  đánh  iá cải cách h nh ch nh; Sở   an  n  nh chủ trì các n i  un  cải cách h nh ch nh 
theo sự ph n c n  của th nh phố t i Kế ho ch cải cách h nh ch nh  iai đo n 2020 - 2025 và 

h n  năm t n  hợp tình hình  kết quả triển khai cải cách h nh ch nh đối v i lĩnh vực được 
 iao phụ trách để phối hợp v i Sở N i vụ v  các sở   an  n  nh liên quan tron  việc thẩm 
định  đánh  iá kết quả triển khai cải cách h nh ch nh của sở   an  n  nh  Ủy  an nh n   n TP. 
Thủ Đức  quận  huyện. 

4. Tăn  cườn  ứn   ụn  c n  n hệ th n  tin   ảo đảm kinh ph  cho c n  tác  ác định 
 hỉ số cải cách h nh ch nh: Ứn   ụn  phần mềm đánh  iá  chấm điểm để  ác định  hỉ số cải 
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cách hành chính đảm  ảo ch nh  ác  khách quan. Tiếp tục ứn   ụn  c n  n hệ th n  tin 
tron  c n  tác khảo sát  từn   ư c thay hình thức khảo sát theo truyền thốn .  ố tr  đủ kinh 
ph  cho việc thực hiện  ác định  hỉ số cải cách h nh ch nh. Kết quả đánh  iá  hỉ số cải cách 
h nh ch nh l  điều kiện  ét thi đua  khen thưởn .  

5. Kết quả đánh  iá  hỉ số cải cách h nh ch nh l  điều kiện  ét thi đua  khen thưởn :  hỉ 
đề n hị  em  ét khen thưởn  đối v i tập thể  Thủ trưởn  sở   an  n  nh  Ủy  an nh n   n TP. 
Thủ Đức  quận  huyện v  cấp phó được ph n c n  phụ trách c n  tác cải cách h nh ch nh khi 
 hỉ số cải cách h nh ch nh của sở   an  n  nh  Ủy  an nhân dân TP. Thủ Đức  quận  huyện 
được  ếp lo i “Tốt” v  tỷ lệ khen thưởn  kh n  quá 1/3 t n  số cơ quan có điểm số được  ếp 
h n  từ cao đến thấp của từn  Khối (Khối sở   an  n  nh v  Khối Ủy  an nh n   n TP. Thủ 
Đức  quận  huyện). 

Ủy  an nh n   n TP. Hồ Chí Minh  em  ét  ử lý hoặc kiến n hị  ử lý đối v i Thủ trưởn  
của sở   an  n  nh  Ủy  an nh n   n th nh phố Thủ Đức  quận  huyện nếu  hỉ số cải cách 
hành chính của cơ quan  đơn vị đó có 02 năm liên tục  ếp từ lo i “Khá” trở  uốn  v   ị tụt 
h n  so v i tron  Khối hoặc tron  năm đánh  iá  ị  ếp lo i “Trun   ình”. 

Nguồn: tcnn.vn 

 

QUẢNG NINH: 
CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ PHÁT TRIỂN 

 

Tỉnh Quản  Ninh phấn đấu to n     oanh n hiệp chuyển đ i  sử  ụn  hóa đơn điện tử 
 on  tron  thán  12/2021 v  đ n đốc  vận đ n  các h  kinh  oanh cá thể kê khai  chuyển đ i 
san  hóa điện tử ho n th nh tron  thán  01/2022. 

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14   h nh phủ đ   an 
h nh N hị định số 123/2020/NĐ- P (n  y 19/10/2020) "Quy định về hóa đơn  chứn  từ". 
Cùng v i 5 tỉnh  th nh phố l  H  N i  Hải Phòn   TP. Hồ  h  Minh  Phú Thọ v   ình Định  
n  nh thuế tỉnh Quản  Ninh đ  k ch ho t hệ thốn  hóa đơn điện tử  iai đo n 1 (từ thán  
11/2021- 3/2022). 

Theo quy định t i N hị định số 123/2020/NĐ- P của  h nh phủ  hóa đơn điện tử là hóa 
đơn có m  hoặc kh n  có m  của cơ quan thuế được thể hiện ở   n   ữ liệu điện tử  o t  
chức  cá nh n  án h n  hóa  cun  cấp  ịch vụ lập  ằn  phươn  tiện điện tử để  hi nhận th n  
tin  án h n  hóa  cun  cấp  ịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán  pháp luật về thuế  
 ao  ồm cả trườn  hợp hóa đơn được khởi t o từ máy t nh tiền có kết nối chuyển  ữ liệu điện 
tử v i cơ quan thuế. 

Việc triển khai hệ thốn  hóa đơn điện tử th nh c n  sẽ t o nền tản  cơ sở  ữ liệu quan 
trọn  để thực hiện quản lý thuế trên nền tản  số  phục vụ đắc lực cho c n  cu c chuyển đ i 
số của n  nh T i ch nh. Nhưn  hơn hết  hệ thốn  hóa đơn điện tử được triển khai l  vì quyền 
lợi của c n  đồn   oanh n hiệp  khi việc áp  ụn  hóa đơn điện tử  iúp các  oanh n hiệp 
 iảm chi ph  in ấn  vận chuyển  lưu trữ hóa đơn; tiết  iảm tối đa thời  ian các thủ tục đăn  ký  
th n   áo   áo cáo sử  ụn  hóa đơn  kể cả phòn  tránh tình tr n   ị l m  iả hóa đơn. Sử 
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 ụn  hóa đơn điện tử còn t o điều kiện để  oanh n hiệp hiện đ i hóa c n  tác quản lý  n n  
cao trải n hiệm cho khách h n ; từ đó  iúp  oanh n hiệp n n  cao hình ảnh  thươn  hiệu 
cũn  như lợi thế c nh tranh. Áp  ụn  hóa đơn điện tử l   u thế tất yếu khi  oanh n hiệp 
chuyển đ i số. 

Tron   u thế chuyển đ i số  n  nh Thuế tỉnh Quản  Ninh đ  th nh lập trun  t m điều 
h nh triển khai hóa đơn điện tử v  t   ử lý vư n  mắc về phần mềm; thiết lập đườn    y 
nón  24/24 nhằm hỗ trợ   ử lý kịp thời các vư n  mắc cho n ười n p thuế v  c n  chức thuế; 
đẩy m nh c n  tác tuyên truyền về ch nh sách v  cách thức thiết lập hóa đơn điện tử. 

Dù m i ch nh thức k ch ho t th nh c n  hệ thốn  hóa đơn điện tử n  y 21/11 vừa qua  
son  thực tế thì hóa đơn điện tử đ  được  ục Thuế tỉnh Quản  Ninh triển khai từ s m. Hóa 

đơn điện tử đ  được  ục Thuế tỉnh Quản  Ninh triển khai từ năm 2011 theo Th n  tư số 
32/2011/TT- T  của    T i ch nh. N  nh Thuế coi hóa đơn điện tử l  m t tron  nhữn   iải 
pháp cải cách h nh ch nh tất yếu m   oanh n hiệp v  cơ quan thuế phải hư n  t i nhằm minh 
  ch - hiệu quả tron  quản lý. Đến thời điểm n  y 30/10/2021 trên địa   n tỉnh đ  có 8.530 
 oanh n hiệp  t  chức đăn  ký sử  ụn  hóa đơn điện tử theo Th n  tư số 32/2011/TT-BTC, 
chiếm 95 12% n ười n p thuế đan  sử  ụn  hóa đơn. 

Để triển khai hóa đơn điện tử được thuận lợi   ục thuế thực hiện đồn     rất nhiều các 
 iải pháp v  quan trọn  l  đẩy m nh tuyên truyền để c n  đồn   oanh n hiệp v  n ười   n 
thấy được lợi  ch của việc triển khai hóa đơn điện tử. Đồn  thời, tăn  cườn  hư n   ẫn  đ n 
đốc các nh  cun  cấp phần mềm  đườn  truyền v  tháo  ỡ khó khăn cho các  oanh n hiệp; 
tăn  cườn  đo n kết   iao v  kiểm soát nhữn  chỉ tiêu  phát đ n  thi đua v  kịp thời khen 
thưởn  nhữn  đơn vị triển khai tốt hóa đơn điện tử. 

 ục Thuế tỉnh Quản  Ninh đ  khẩn trươn  triển khai các nhiệm vụ cần thiết theo đún  kế 
ho ch v  l  trình đ  đề ra  như: Tham mưu cho Ủy  an nh n   n tỉnh Quản  Ninh th nh lập 
 an  hỉ đ o triển khai hóa đơn điện tử trên địa   n tỉnh; th nh lập  an  hỉ đ o  T   iúp việc 
triển khai hóa đơn điện tử t i  ục Thuế tỉnh; t  chức các l p tập huấn cho c n  chức to n 
n  nh nắm  ắt về ch nh sách hóa đơn điện tử; tăn  cườn  c n  tác tuyên truyền  ằn  nhiều 
hình thức; phối hợp v i các t  chức cun  cấp  iải pháp hóa đơn điện tử t  chức tập huấn cho 
n ười n p thuế theo hình thức trực tiếp v  trực tuyến; th nh lập Trun  t m điều h nh triển 
khai hóa đơn điện tử v  T   ử lý vư n  mắc về phần mềm hóa đơn điện tử để hỗ trợ   ử lý 
kịp thời các vư n  mắc cho n ười n p thuế v  c n  chức thuế. 

Sau khi hệ thốn  hóa đơn điện tử được k ch ho t   ục Thuế tỉnh đ   ố tr  đầy đủ nh n lực 
đ  qua tập huấn v  các điều kiện kỹ thuật để tiếp nhận đăn  ký sử  ụn  hóa đơn điện tử; hệ 
thốn  tự đ n  tiếp nhận hóa đơn của n ười n p thuế khi  án h n  hóa  cun  cấp  ịch vụ để 
được cấp m  của cơ quan thuế; tiếp nhận  ữ liệu đối v i hóa đơn điện tử kh n  có m  của cơ 
quan thuế; kiểm soát th n  tin hóa đơn điện tử  quản lý rủi ro hóa đơn điện tử. Đồn  thời  ục 
Thuế tỉnh liên tục cập nhật   iải đáp các vư n  mắc về ứn   ụn  v   áo cáo v i T n  cục 
Thuế ho n thiện ứn   ụn  hóa đơn điện tử; trao đ i v i nh  cun  cấp  iải pháp để tháo  ỡ 
vư n  mắc liên quan đến  iải pháp ph a nh  cun  cấp. 
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Đến n  y 30/11/2021 đ  có trên 4.500  oanh n hiệp  t  chức trên địa   n tỉnh đăn  ký v  
được chấp nhận đăn  ký sử  ụn  hóa đơn điện tử theo N hị định số 123/2020/NĐ- P (chiếm 
khoản  53% số  oanh n hiệp  t  chức trên địa   n tỉnh)  đảm  ảo mục tiêu v  tiến đ  đặt ra. 

Thời  ian t i  n  nh Thuế tỉnh tiếp tục tăn  cườn  c n  tác tuyên truyền về hóa đơn điện 
tử đến c n  đồn   oanh n hiệp  n ười n p thuế   iúp n ười n p thuế hiểu rõ về lợi  ch v  
hiệu quả của việc sử  ụn  hóa đơn điện tử; mở r n  các kênh tươn  tác để hỗ trợ các t  chức  
 oanh n hiệp  h   cá nh n kinh  oanh sử  ụn  hóa đơn điện tử thuận lợi  th nh c n .  ục 
Thuế tỉnh cũn  mon  muốn tiếp tục nhận được sự quan t m chỉ đ o s u sát  thườn   uyên của 
T n  cục Thuế  Ủy  an nh n   n tỉnh Quản  Ninh; sự chun  tay  phối hợp chỉ đ o  đồn  
h nh của các cấp ch nh quyền địa phươn ; sự ủn  h   đồn  lòn  của c n  đồn   oanh n hiệp 
v  sự phối hợp của các t  chức cun  cấp  iải pháp đối v i hệ thốn  hóa đơn điện tử. 

Tỉnh Quản  Ninh phấn đấu đến hết n  y 31/12/2021  100%  oanh n hiệp  t  chức; đến 
hết n  y 31/01/2022  100% h   cá nh n kinh  oanh n p thuế theo phươn  pháp kê khai trên 
địa   n tỉnh sử  ụn  hóa đơn điện tử theo quy định t i N hị định số 123/2020/NĐ-CP và 

Th n  tư số 78/2021/TT-BTC. 
Nguồn: dangcongsan.vn 

 

THỪA THIÊN - HUẾ: SẴN SÀNG HỢP TÁC PHÁT TRIỂN 
CÁC DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ, ĐÔ THỊ THÔNG MINH 
 

L nh đ o tỉnh Thừa Thiên - Huế cũn  khẳn  định  tỉnh lu n sẵn s n  ch o đón các t  
chức quốc tế  nh  tư vấn   oanh n hiệp đến hợp tác phát triển các  ự án chuyển đ i số  đ  thị 
thông minh. 

Đ y l  th n  điệp được Phó  hủ tịch Ủy  an nh n   n tỉnh Thừa Thiên - Huế N uyễn 
Thanh  ình đưa ra t i t i h i thảo về th nh phố th ng minh do Ủy  an nh n   n Thừa Thiên - 
Huế phối hợp v i N  n h n  Phát triển  h u Á (AD ) t  chức. 

Theo tin từ   n  th n  tin Thừa Thiên - Huế  t i h i thảo  l nh đ o Sở Th n  tin v  Truyền 
thông  năm 2021 tỉnh đ  chủ đ n  triển khai nhiều ho t đ n  chuyển đ i số nhằm s m th ch 
ứn  v i  u thế phát triển m i trên 3 trụ c t:  h nh quyền số  kinh tế số v     h i số. 

Đến nay  tỉnh đ t được m t số th nh tựu nhất định m  n i  ật l  Trun  t m Giám sát  điều 
h nh đ  thị th n  minh Thừa Thiên - Huế (IO ) v i h n  chục  ịch vụ được triển khai nhằm 
phục vụ c n  tác chỉ đ o điều h nh của các cơ quan h nh ch nh nh  nư c; Tỉnh Thừa Thiên - 
Huế  ếp 1/63 tỉnh/th nh phố to n quốc về ch nh phủ điện tử cấp tỉnh;  ếp h n  2/63 
tỉnh/th nh phố về I T In e ; đ t  iải thưởn  Viễn th n   h u Á Dự án  ịch vụ đ  thị th n  
minh v i h n  mục th nh phố th n  minh. 

 ũn  theo l nh đ o Sở Th n  tin v  Truyền th n   tỉnh Thừa Thiên - Huế cũn  đ  ưu tiên 
n uồn lực  hỗ trợ hệ sinh thái các  oanh n hiệp tron  phát triển đ  thị th n  minh  chuyển đ i số. 

Theo các chuyên  ia  kết quả n hiên cứu “T o  ựn  th nh phố đán  sốn ” tập trun  ph n 
t ch  đánh  iá về nhữn  thách thức về đ  thị hóa của khu vực cùn  các  iải pháp theo 5 lĩnh 
vực ưu tiên  ao  ồm: Quy ho ch đ  thị th n  minh v   ao trùm;  iao th n   ền vữn ; các 
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n uồn năn  lượn   ền vữn  l m  iảm   nhiễm; t i ch nh sán  t o để thu hẹp khoản  cách về 
n uồn lực; khả năn  chốn  chịu l n hơn trư c kh  hậu v  thiên tai. 

Ôn  Ale an er Davi  Nash  chuyên  ia phát triển đ  thị của N  n h n  Phát triển  hâu 
Á  ự  áo tron  thời  ian t i tỷ lệ đ  thị hóa của khu vực th nh phố th n  minh sẽ tăn  cao. 
Để quy ho ch các đ  thị đán  sốn  v   ền vữn   lấy con n ười l m trun  t m v   ễ   n  tiếp 
cận   h nh phủ nói chun  v  tỉnh Thừa Thiên - Huế phải thực hiện quy ho ch đ  thị th n  
minh và bao trùm. 

Phó  hủ tịch Ủy  an nh n   n tỉnh Thừa Thiên - Huế N uyễn Thanh  ình tin tưởn   sau 
h i thảo lần n y  mối quan hệ hợp tác  iữa tỉnh Thừa Thiên - Huế v  N  n h n  Phát triển 
Châu Á sẽ được tiếp tục n n  cao   iúp tỉnh Thừa Thiên Huế  ần  ần trở th nh địa phươn  
nằm tron  nhóm đầu của cả nư c về ứn   ụn  c n  n hệ th n  tin tron  quản lý đ  thị. L nh 
đ o tỉnh Thừa Thiên - Huế cũn  khẳn  định  tỉnh lu n sẵn s n  ch o đón các t  chức quốc tế  
nh  tư vấn   oanh n hiệp đến hợp tác phát triển các  ự án chuyển đ i số  đ  thị th n  minh. 

Phó  hủ tịch Ủy  an nh n   n tỉnh N uyễn Thanh  ình   y tỏ mon  muốn Ngân hàng 

Phát triển  h u Á cùn  các t  chức tiếp tục quan t m hỗ trợ n n  cao năn  lực cho tỉnh Thừa 
Thiên - Huế tron  chuyển đ i số    y  ựn  đ  thị th n  minh tron  đó có các ứn   ụn  hữu 
 ch như quản lý    h i  m i trườn   y tế   iáo  ục   u lịch… 

Nguồn: ictnews.vietnamnet.vn 

 

ĐẮK LẮK: ĐẨY MẠNH 
CHUYỂN ĐỔI SỐ, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH 
 

Nhằm thúc đẩy việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đ i số  tỉnh Đắk Lắk đ  kế 
ho ch chuyển đ i số    y  ựn  TP.  u n Ma Thu t trở th nh đ  thị th n  minh. 

Sở Th n  tin v  Truyền th n  tỉnh Đắk Lắk vừa t  chức họp  áo th n  tin việc triển khai 
Kế ho ch chuyển đ i số tỉnh Đắk Lắk    y  ựn  TP.  u n Ma Thu t trở th nh đ  thị th n  
minh  iai đo n 2021 - 2025  định hư n  đến năm 2030. 

Trư c đó  nhằm thúc đẩy việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đ i số tỉnh Đắk Lắk 
v    y  ựn  TP.  u n Ma Thu t trở th nh đ  thị th n  minh  iai đo n 2021 - 2025  định 
hư n  đến năm 2030  n  y 29/11  hủ tịch Ủy  an nh n   n tỉnh Đắk Lắk ký quyết định số 
3330/QĐ-U ND  an h nh Kế ho ch  huyển đ i số tỉnh Đắk Lắk    y  ựn  TP. Buôn Ma 
Thu t trở th nh đ  thị th n  minh  iai đo n 2021 - 2025  định hư n  đến năm 2030. 

Theo đó  Kế ho ch  ác định cụ thể nhiệm vụ   iải pháp v  trách nhiệm của các cơ quan 
liên quan trên địa   n to n tỉnh  cụ thể hóa v  triển khai có hiệu quả  đầy đủ  th nh c n  các 
chỉ tiêu  nhiệm vụ t i N hị quyết 37/NQ-HĐND n  y 9/12/2020 của H i đồn  nh n dân tỉnh 
Đắk Lắk  N hị quyết số 04-NQ/TU n  y 2/4/2021 của  an  hấp h nh Đản     tỉnh Đắk Lắk. 

Gắn các mục tiêu  nhiệm vụ về chuyển đ i số v i n hị quyết  chiến lược  chươn  trình 
h nh đ n   mục tiêu  nhiệm vụ phát triển kinh tế -    h i   ảo đảm quốc phòn   an ninh của 
trun  ươn  v  các cấp  các n  nh trên địa   n. Đồn  thời  cam kết đ i m i  cho phép thử 
n hiệm cái m i  ứn   ụn  c n  n hệ m i vì mục tiêu phát triển  ền vữn   liên kết các th nh 
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phần khác nhau theo m  hình kinh tế tuần ho n. Từ đó  thúc đẩy phát triển c n  n hiệp sán  
t o tron  n  nh  lĩnh vực  địa phươn  mình phụ trách; đẩy m nh thanh toán điện tử t o điều 
kiện cho thươn  m i điện tử phát triển. 

Mục tiêu kế ho ch chuyển đ i số đặt ra l  phải t o được sự chuyển  iến rõ rệt tron  ho t 
đ n  của hệ thốn  cơ quan đản   ch nh quyền các cấp tron  chỉ đ o điều h nh.  ên c nh đó  
n n  cao hiệu lực  hiệu quả nền h nh ch nh của tỉnh; t o  ư c đ t phá tron  cải cách h nh 
ch nh v  cun  cấp  ịch vụ h nh ch nh c n  phục vụ n ười   n v   oanh n hiệp. T o niềm tin 
trong Nh n   n đối v i Đản  v  Nh  nư c. 

Theo kế ho ch  tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đến năm 2025  phát triển ch nh quyền số  n n  cao 
hiệu quả  hiệu lực ho t đ n  các cơ quan nh  nư c cụ thể như: 100%  ịch vụ c n  trực tuyến 
ở mức đ  4; từ 90% trở lên hồ sơ c n  việc t i cấp tỉnh  80% trở lên hồ sơ c n  việc t i cấp 
huyện v  60% trở lên hồ sơ c n  việc t i cấp    được  ử lý trên m i trườn  m n . Phấn đấu 
đến năm 2025  kinh tế số chiếm 20% GRDP; phát triển 20  oanh n hiệp số có quy m  từ 
500-1000 n ười. Tỷ lệ   n số có t i khoản thanh toán điện tử l  trên 50%. Về phát triển đ  thị 
th n  minh  triển khai có hiệu quả các  ịch vụ đ  thị th n  minh t i TP.  u n Ma Thu t như 
 iám sát v  điều h nh kinh tế v     h i   iám sát an ninh trật tự đ  thị v  điều h nh  iao 

th n   phản ánh hiện trườn  … 
Phó Giám đốc Sở Th n  tin v  Truyền th n  Ra Lan Trươn  Thanh H  cho  iết  Kế 

ho ch nói trên đưa ra chỉ tiêu cụ thể trên 4 n i  un  cơ  ản  ồm: Phát triển ch nh quyền số  
n n  cao hiệu quả  hiệu lực ho t đ n  các cơ quan nh  nư c; phát triển kinh tế số  n n  cao 
năn  lực c nh tranh của nền kinh tế; phát triển    h i số  thu hẹp khoản  cách số v  phát triển 
đ  thị th n  minh. Thực hiện kế ho ch chuyển đ i số trên địa   n tỉnh Đắk Lắk nhằm tăn  
cườn  các ứn   ụn   ịch vụ tươn  tác v i n ười   n v   oanh n hiệp  t o điều kiện cho 
n ười   n   oanh n hiệp tham  ia  iám sát ho t đ n   ử lý h nh ch nh của các cơ quan h nh 
ch nh nh  nư c v  tiếp cận các  ịch vụ  ưu ch nh  viễn th n   c n  n hệ th n  tin  iá rẻ. 
Đồn  thời  rút n ắn khoản  cách số  iữa các vùn  n n  th n v i th nh thị   iữa các đối tượn  
tron     h i. 

Nguồn: nguoiduatin.vn 
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TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC 

VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

 

Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn 
đó vì vụ lợi. Như vậy, tham nhũng là những hành vi vi phạm gắn liền với quyền lực công, nảy 
sinh từ quá trình hoạt động công vụ. Bài viết phân tích những bất cập trong các quy định pháp 
luật về xử lý kỷ luật công chức có hành vi tham nhũng, đồng thời đề xuất một số giải pháp 
nhằm hoàn thiện pháp luật về công tác này. 

Nhận thức về trách nhiệm kỷ luật đối với công chức vi phạm pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng. 

Hiện nay, đấu tranh phòng, chống tham nhũng là vấn đề mang tính cấp thiết (1). Điều 92 
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định: “người có hành vi tham nhũng thì tùy 
theo tính chất, mức độ vi phạm, phải bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”. Với quy định trên có thể nhận 
thấy, công chức vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng thì có thể bị truy cứu trách 

nhiệm kỷ luật. 
Việc xử lý kỷ luật công chức vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng được điều 

chỉnh trong Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 về xử lý kỷ luật đối với công chức 
và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Xét về mối tương quan này thì Nghị định số 
34/2011/NĐ-CP có thể được xem là nghị định chung điều chỉnh vấn đề xử lý kỷ luật công 
chức bao gồm cả công chức vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Bất cập trong các quy định pháp luật về trách nhiệm kỷ luật đối với công chức vi 
phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

Thứ nhất, pháp luật hiện hành vẫn tồn tại những mâu thuẫn xoay quanh các hình thức kỷ 
luật áp dụng đối với công chức vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Khoản 1 Điều 2 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định về các hành vi tham 
nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 
khu vực nhà nước thực hiện. Tuy liệt kê các hành vi tham nhũng, nhưng Luật Phòng, chống 
tham nhũng năm 2018 không quy định chế tài cụ thể đối với từng hành vi. Tham khảo mục 1 
Chương XXIII Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về các tội phạm tham 
nhũng thì có 7 hành vi tham nhũng được xem là tội phạm quy định tại các Điều 353, 354, 
355, 356, 357, 358, 359. Quy định này trùng khớp với 7 hành vi quy định từ điểm a đến điểm 
g Khoản 1 Điều 2 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Hành vi “Đưa hối lộ, môi giới 
hối lộ” theo điểm h Khoản 1 Điều 2 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có chế tài quy 
định tại Điều 364 và Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Như 
vậy, các hành vi còn lại quy định từ điểm i đến điểm m Khoản 1 Điều 2 Luật Phòng, chống 
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tham nhũng năm 2018 thì không xác định được chế tài trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2017). Vậy, các vi phạm này sẽ bị áp dụng loại trách nhiệm pháp lý gì? 

Dưới góc độ trách nhiệm kỷ luật, đối chiếu với các hình thức kỷ luật được quy định trong 
Nghị định số 34/2011/NĐ-CP và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP thì hành vi “Lợi dụng chức 
vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi” quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 2 
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 sẽ có thể bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách 
theo Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP; hành vi “Nhũng nhiễu vì vụ lợi” quy 
định tại điểm k Khoản 1 Điều 2 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 sẽ có thể bị áp 
dụng hình thức kỷ luật khiển trách theo điểm a Khoản 1 Điều 83 Nghị định số 59/2019/NĐ-
CP; hành vi “Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ 
vì vụ lợi” quy định tại điểm l Khoản 1 Điều 2 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 sẽ có 
thể bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách theo Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 34/2011/NĐ-

CP; hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp 
luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm 
toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi” quy định tại điểm m Khoản 1 Điều 2 Luật 
Phòng, chống tham nhũng năm 2018 sẽ có thể bị áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương theo 
Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP. Tuy nhiên, vướng mắc lại có thể phát sinh 
bởi theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) thì hình thức kỷ luật 
hạ bậc lương không thể áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Trong khi 
đó, hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật 
vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, 
điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi” phải do người có chức vụ, quyền hạn mà đa 
phần là công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thực hiện. Vấn đề có tính thực tiễn đặt ra là 
nếu công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao 
che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi thì người có thẩm quyền sẽ bị áp dụng 
hình thức kỷ luật gì? Trong trường hợp này nếu áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương thì 
tuy đúng về tính chất, mức độ nhưng lại không đúng đối tượng công chức. Ngược lại, nếu 
không áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương thì cũng sẽ rất khó khăn trong việc lựa chọn 
hình thức kỷ luật khác phù hợp hơn. 

Thứ hai, các quy định về chế tài kỷ luật công chức vi phạm pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng trong Nghị định số 34/2011/NĐ-CP và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP chứa đựng 
quá nhiều các tiêu chí định tính, gây khó khăn cho quá trình áp dụng. 

Nghị định số 34/2011/NĐ-CP tuy là văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho 
Luật Cán bộ, công chức năm 2008 về xử lý kỷ luật công chức, trong đó có công chức vi phạm 
pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhưng vẫn còn quá nhiều những quy định không thật 
sự rõ ràng. Cụ thể, trong Nghị định số 34/2011/NĐ-CP có quy định mức độ nghiêm trọng của 
hành vi vi phạm sẽ được sử dụng làm căn cứ quyết định hình thức kỷ luật. Theo đó, hành vi vi 
phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (Khoản 8 
Điều 10) sẽ có hình thức kỷ luật cảnh cáo. Tương tự, cũng như những hành vi trên nhưng ở 
mức độ “rất nghiêm trọng” sẽ bị kỷ luật hình thức cách chức (Khoản 1 Điều 13), còn ở mức 
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độ “đặc biệt nghiêm trọng” sẽ bị buộc thôi việc (Khoản 5 Điều 14). Thế nhưng, trong cả Nghị 
định số 34/2011/NĐ-CP lại không có bất kỳ quy định nào nhằm đưa ra căn cứ xác định đâu là 
hành vi vi phạm ở mức độ nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng. 

Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 
có 10 Điều quy định cụ thể về vấn đề xử lý kỷ luật công chức vi phạm pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng. Trong mối tương quan với Nghị định số 34/2011/NĐ-CP, Nghị định số 
59/2019/NĐ-CP được “kỳ vọng” là văn bản quy định rõ ràng, cụ thể về các hình thức kỷ luật 
và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Thứ ba, quy định miễn hình thức kỷ luật trong Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 
không phù hợp với các quy định khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

Điều 77 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định miễn trách nhiệm kỷ luật đối với 
công chức, trong một số trường hợp. So với Điều 77 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 thì 
Điều 5 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP đã quy định thêm một trường hợp miễn trách nhiệm kỷ 
luật đối với công chức là “Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực 
hành vi dân sự khi vi phạm pháp luật”. 

Ngoài ba trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật quy định tại Điều 5 Nghị định số 
34/2011/NĐ-CP thì hiện nay Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 lại “bổ sung” thêm 
một trường hợp miễn xử lý kỷ luật. Theo điểm c Khoản 3 Điều 73 Luật Phòng, chống tham 
nhũng năm 2018 thì “người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 
được xem xét miễn hình thức kỷ luật nếu chủ động xin từ chức trước khi cơ quan có thẩm 
quyền phát hiện, xử lý, trừ trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự”. 

Trong xử phạt vi phạm hành chính, nếu như pháp luật quy định “miễn hình thức xử phạt” 
thì không đồng nghĩa với “miễn trách nhiệm hành chính” bởi xử phạt vi phạm hành chính là 
việc người có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá 
nhân, tổ chức thực hiện vi phạm hành chính(2). Điều này có nghĩa nếu vì một lý do nào đó 
không thể áp dụng được các hình thức xử phạt thì người có thẩm quyền vẫn có thể áp dụng 
các biện pháp khắc phục hậu quả với tính chất là chế tài hành chính(3). Ngược lại, trách 
nhiệm kỷ luật không tồn tại các biện pháp khắc phục hậu quả. Do đó, nếu Luật Phòng, chống 
tham nhũng năm 2018 quy định “miễn hình thức kỷ luật” thì cũng đồng nghĩa với “miễn trách 
nhiệm kỷ luật”. 

Về tính chất cưỡng chế, khi được “miễn hình thức kỷ luật” hay “miễn trách nhiệm kỷ 
luật” thì công chức không gánh chịu bất kỳ hình thức kỷ luật nào cả. Về hậu quả bất lợi, các 
hậu quả pháp lý quy định tại Điều 82 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 cũng không thể được 
áp dụng trong trường hợp “miễn hình thức kỷ luật” hay “miễn trách nhiệm kỷ luật” vì đơn 
giản những hệ quả này chỉ áp dụng kèm theo hình thức kỷ luật. 

Về lý luận, khi thực hiện vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, công chức phải 
gánh chịu trách nhiệm kỷ luật. Do đó, không thể sử dụng phương thức “chủ động xin từ chức 
trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện, xử lý” để “né tránh” việc bị xử lý kỷ luật. Dưới góc 
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độ pháp lý thì từ chức là việc công chức lãnh đạo, quản lý đề nghị được thôi giữ chức vụ khi 
chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm(4). Đây là một quyền của công chức lãnh 
đạo, quản lý khi nhận thấy mình không còn phù hợp với chức vụ nữa. Trong khi đó, các hình 
thức kỷ luật là hậu quả pháp lý bất lợi mà công chức phải gánh chịu khi vi phạm pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng. Do đó, không thể xem “chủ động xin từ chức trước khi cơ quan có 
thẩm quyền phát hiện, xử lý” là một trường hợp được xem xét “miễn trách nhiệm kỷ luật”. 

Thứ tư, sự ngộ nhận trong việc áp dụng hình thức kỷ luật thay cho trách nhiệm hình sự, 
hay trách nhiệm hành chính. 

Khoản 1 Điều 92 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã quy định: “người có hành vi 
tham nhũng giữ bất kỳ chức vụ, vị trí công tác nào đều phải bị xử lý nghiêm minh theo quy 
định của pháp luật, kể cả người đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác”. Theo điểm a Khoản 5 
Điều 84 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019) thì “mọi hành vi 
vi phạm trong thời gian công tác của công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu đều bị xử lý theo quy 
định của pháp luật. Căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng, người có hành vi vi phạm có 
thể bị xử lý hình sự, hành chính hoặc xử lý kỷ luật”. Với quy định này có thể hiểu, mỗi hành vi 
vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong thời gian công tác của cá nhân đã nghỉ 
việc, nghỉ hưu chỉ có thể bị xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự (hoặc hành chính). Chế tài hành 
chính và chế tài hình sự không bao giờ song hành tồn tại. Do đó, khi đã truy cứu trách nhiệm 
hành chính thì không đồng thời xử lý hình sự và ngược lại(5). Tuy nhiên, quy định “bị xử lý 
hình sự, hành chính hoặc xử lý kỷ luật” lại không phù hợp với lý luận về xử lý kỷ luật. 

Căn cứ vào Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì một công 
chức có chức vụ có thể bị truy cứu Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công 
vụ (Điều 356). Khi nghỉ việc, nghỉ hưu thì vẫn có thể bị truy cứu tội này nếu còn thời hiệu 
truy cứu trách nhiệm hình sự. Chế tài đối với hành vi này lên đến 15 năm tù. Trường hợp một 
người sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội lợi dụng chức 
vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ thì vẫn có thể bị áp dụng một trong các hình thức kỷ 
luật là khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm. Trong đó, hình phạt tù là 
chế tài trách nhiệm hình sự và một trong các hình thức kỷ luật “khiển trách hoặc cảnh cáo 
hoặc xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm” là chế tài trách nhiệm kỷ luật. Như vậy, một người 
sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng trong thời gian công tác thì vừa có thể gánh chịu trách nhiệm kỷ luật, vừa có thể gánh 
chịu trách nhiệm hình sự (hoặc trách nhiệm hành chính). Do đó, cách quy định “bị xử lý hình 
sự, hành chính hoặc xử lý kỷ luật” như điểm a Khoản 5 Điều 84 Luật Cán bộ, công chức năm 
2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo ra sự ngộ nhận là người vi phạm chỉ có thể 
gánh chịu một trong các loại trách nhiệm pháp lý vừa nêu. 

Một số giải pháp hoàn thiện 

Thứ nhất, theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) (có hiệu 
lực vào ngày 01/7/2020) thì hình thức kỷ luật hạ bậc lương chỉ áp dụng đối với công chức 
không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Đây là một quy định mới của Luật Cán bộ, công chức 
năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) so với Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Như vậy, 
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nếu bất kỳ một nghị định nào muốn được áp dụng sau ngày 01/7/2020 thì đều phải thiết kế 
theo hướng không quy định hình thức kỷ luật hạ bậc lương đối với công chức giữ chức vụ 
lãnh đạo, quản lý. Khi Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) có 
hiệu lực, chắc chắn Chính phủ phải ban hành nghị định mới để sửa đổi Nghị định số 
34/2011/NĐ-CP và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP. Trong lần sửa đổi này, nhà làm luật cần 
minh định các hình thức kỷ luật để áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 
hoặc đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý vi phạm pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng. Phân biệt và quy định cụ thể các hình thức kỷ luật áp dụng đối với từng 
đối tượng công chức (giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc không giữ chức vụ lãnh đạo, quản 
lý) sẽ tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc, tạo điều kiện cho việc áp dụng pháp luật khách quan, 
chính xác. 

Thứ hai, việc đưa các tiêu chí định tính làm căn cứ xác định mức độ nặng nhẹ của hành vi 
vi phạm thiết nghĩ là không phù hợp nguyên tắc pháp quyền(6). Do đó, cần thay thế các tiêu 
chí định tính trong Nghị định số 34/2011/NĐ-CP và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP thành các 

tiêu chí định lượng cụ thể nhằm tạo ra sự thống nhất trong việc quyết định hình thức kỷ luật 
đối với công chức vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Thứ ba, cần minh định giữa từ chức với vấn đề phải gánh chịu trách nhiệm kỷ luật khi 
công chức vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Nói cách khác, không thể xem 
“chủ động xin từ chức trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện, xử lý” là căn cứ miễn trách 
nhiệm kỷ luật cho công chức vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Có chăng đây 
chỉ có thể là một tình tiết giảm nhẹ, để từ đó người có thẩm quyền xem xét “giảm hình thức 
kỷ luật” cho công chức vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Cuối cùng, trách nhiệm kỷ luật có thể áp dụng đồng thời với các dạng trách nhiệm pháp lý 
khác như trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự. Nếu công chức 
(bao gồm cả công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu) vi phạm pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng, đồng thời là tội phạm hoặc vi phạm hành chính hoặc gây thiệt hại về tài sản của cá 
nhân, tổ chức thì ngoài việc gánh chịu trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính, trách 
nhiệm dân sự thì còn bị xử lý kỷ luật. Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm hành chính là 
những loại trách nhiệm pháp lý trước nhà nước. Trách nhiệm dân sự là loại trách nhiệm trước 
bên bị vi phạm. Trong khi đó, trách nhiệm kỷ luật với hệ quả bị xử lý kỷ luật là trách nhiệm 
của công chức trước chính cơ quan, đơn vị. Do đây là những trách nhiệm pháp lý khác nhau, 
gánh chịu trước những chủ thể khác nhau, nên việc truy cứu trách nhiệm hành chính hoặc 
trách nhiệm hình sự không làm vô hiệu hóa trách nhiệm kỷ luật. Chính vì vậy, Chính phủ cần 
khẳng định cụ thể nguyên tắc này để tránh gây ra những ngộ nhận về việc chỉ áp dụng trách 
nhiệm kỷ luật mà không đồng thời áp dụng trách nhiệm hình sự hoặc trách nhiệm hành chính 
đối với công chức thực hiện vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

TS. Cao Vũ Minh, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh 

ThS. Phạm Duy Quang, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh 

Nguồn: tapchimattran.vn 
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BỎ BỚT CHỨNG CHỈ, 
SỬ DỤNG NHÂN LỰC THEO THỰC TÀI 

 

Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 
viên chức sẽ có hiệu lực từ 10/12/2021. 

So với Nghị định số 101/2017/NĐ-CP trước đó, việc không còn nội dung bồi dưỡng tiếng 

dân tộc, tin học, ngoại ngữ nhận được sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ nhân viên trên cả 
nước. Nhiều ý kiến mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát tổng thể để loại bỏ 
những chứng chỉ không thực chất, gây phiền hà, tốn kém cho đội ngũ công chức, viên chức. 

“Giảm tải” chứng chỉ 
Bày tỏ sự ủng hộ với những điểm mới của Nghị định số 89/2021/NĐ-CP, TS. Thang Văn 

Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng lâu nay nhiều chứng chỉ giống như một barie, 
một chướng ngại vật trên con đường phát triển, thăng tiến trong hoạt động công vụ của cán 
bộ, công chức, viên chức nhà nước. Có người ví chứng chỉ như một loại “giấy phép con” mà 
cơ quan tuyển dụng cứ đặt ra, buộc mọi người phải chuẩn bị sẵn mà không biết bao giờ dùng 
đến. Điều này gây lãng phí, căng thẳng, nặng nề cho đội ngũ cán bộ. Bởi trên thực tế, với 
những vị trí việc làm cần đến ngoại ngữ, tin học hay các năng lực khác, khi tuyển dụng người 
ta đã đặt ra điều kiện, tiêu chí rồi. Những chứng chỉ trên hóa ra thành thừa, mang ý nghĩa làm 
đẹp hồ sơ hơn là năng lực thực sự của người sở hữu tấm bằng đó. 

Cô giáo Phạm Ánh Tuyết (Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc bộ) cho biết, từ tháng 3/2021, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức bỏ quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên khiến những nhà giáo như mình rất phấn 
khởi. Bởi, là giảng viên dạy ngoại ngữ trong nhà trường, yêu cầu về năng lực ngoại ngữ là 
không phải bàn. Với việc giảng dạy trực tuyến thời gian qua, tất cả giáo viên trong trường đều 
chủ động tìm hiểu, nâng cao khả năng, kỹ năng khai thác học liệu trên internet cũng như 
thuần thục các kỹ thuật xây dựng bài giảng điện tử, ứng dụng các phần mềm hữu ích vào 
giảng dạy để tăng tương tác giữa thầy trò, khiến tiết học thêm sinh động, lôi cuốn. 

“Rõ ràng, khi yêu cầu công việc cần thì bắt buộc nhà giáo phải chuyển động, bổ sung các 
kiến thức kịp thời để không bị lỗi nhịp chuyển đổi số theo xu hướng thế giới. Còn ỷ lại đã có 
bằng B, bằng C tin học rồi mà không cập nhật tri thức mới thì cũng làm sao dạy sinh viên 
được? Các em bây giờ trình độ tin học, ngoại ngữ đều tốt hơn thế hệ trước rất nhiều” - cô 

Tuyết nói, đồng thời bày tỏ mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng 
tiếp tục rà soát để bỏ bớt những chứng chỉ không cần thiết để giáo viên nói riêng và các cán 

bộ, công chức, viên chức nói chung được “giảm tải” về mặt hành chính, giấy tờ. Thay vì tập 
trung nâng cao chất lượng chuyên môn, việc học tập để thi lấy chứng chỉ này kia để nâng 
hạng, nâng lương khá mất thời gian, công sức mà tính ứng dụng sau đó không nhiều. 

PGS. TS. Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng tình với việc 
bỏ những chứng chỉ tin học, ngoại ngữ hay các chứng chỉ nghề nghiệp không cần thiết, mang 
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tính chất hình thức sớm ngày nào tốt ngày đó. Điều này sẽ giúp giảm bớt thủ tục rườm rà, 
không cần thiết đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thay vào đó là các yêu cầu nâng cao 
nghiệp vụ, cọ xát thực tế công việc đòi hỏi cần gì thì bổ sung nấy sẽ hữu hiệu hơn. 

Ông Nhĩ lấy ví dụ trong quá trình bồi dưỡng giáo viên, cần làm sao để truyền tải kỹ năng 
thay chương trình, sách giáo khoa mới tới giáo dục phổ thông các cấp. Có thể lựa chọn và đưa 
các các modun bồi dưỡng thay sách giáo khoa vào bồi dưỡng chứng chỉ hạng của viên chức là 
giáo viên vừa thiết thực, vừa đảm bảo yêu cầu nâng hạng viên chức gắn với yêu cầu công việc. 

Đánh giá bằng năng lực thực tiễn 

Ngành Giáo dục đã “đột phá” với quy định bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học từ tháng 
3/2021. Từ 10/12 tới đây, tất cả các ngành nghề khác cũng bỏ nội dung tiếng dân tộc, tin học, 
ngoại ngữ mà nội dung bồi dưỡng công chức, viên chức chỉ bao gồm: Lý luận chính trị; Kiến 
thức quốc phòng và an ninh; Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; Kiến thức, kỹ năng theo 
yêu cầu vị trí việc làm. 

Đây là yêu cầu cần thiết bởi mỗi vị trí việc làm đòi hỏi các kiến thức, kỹ năng khác nhau, 
thậm chí mức độ các kỹ năng là khác nhau. Chẳng hạn, với công việc liên quan đến giao tiếp, 
làm việc với nước ngoài thi yêu cầu về ngoại ngữ cũng phải khác so với vị trí cán bộ biên 
dịch tài liệu. Tính hiệu quả và thực tiễn trong công việc là điều cần phải tính tới 

TS. Đinh Duy Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ nêu quan 
điểm, chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch công chức vẫn tồn tại lâu nay. Trong khi đó, với 
riêng giáo viên, chứng chỉ này đang khiến nhiều người băn khoăn bởi khi tốt nghiệp các 
trường sư phạm, nhận tấm bằng cao đẳng, đại học sư phạm thì người đó đã đủ tư cách và 
năng lực, trình độ chuyên môn trở thành giáo viên rồi. Thêm quy định về chứng chỉ này để 
được công nhận chính thức là giáo viên thì hóa ra các trường sư phạm bấy lâu nay chưa làm 
trọn chức trách đào tạo giáo viên và phải đợi họ đi làm, lấy được chứng chỉ này mới “nên 
người“ giáo viên? 

Câu hỏi đặt ra là nếu bỏ chứng chỉ này thì cơ sở nào để tuyển dụng, sử dụng? Ông Thang 
Văn Phúc cho rằng vẫn phải thi để đánh giá, đảm bảo nâng cao chất lượng. Việc bỏ chứng chỉ 
tiếng dân tộc, ngoại ngữ và tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng chỉ nhằm để 
giảm bớt thủ tục hành chính phiền hà còn năng lực thực tiễn vẫn cần được đánh giá bằng 
thước đo chung. Và tùy từng vị trí khác nhau mà có yêu cầu thi khác nhau. 

Theo ông Phúc, công tác cán bộ, công chức, viên chức là công tác con người. Vì thế, các 
chính sách đưa ra cần phải hết sức cụ thể mới đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai 
thực hiện. 

GS. TS. Nguyễn Lân Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam: Còn “đẻ” ra bằng cấp thì còn chuyện chạy bằng, mua bằng 

Việc quy định cán bộ, công chức, viên chức phải thi bằng ngoại ngữ, tin học để đáp ứng 
yêu cầu này, yêu cầu kia là rất hình thức. Nếu còn “đẻ” ra bằng cấp thì sẽ còn chuyện chạy 
bằng, mua bằng. Sự giả dối này đã gây rắc rối trong xã hội thời gian dài. Vấn đề ở đây 
không phải là chứng chỉ hay bằng cấp mà là năng lực, hiệu quả thực chất trong công việc. 
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Trong xu thế phát triển hiện nay, cán bộ, công chức, viên chức mà không có trình độ về 
ngoại ngữ, tin học thì không thể làm việc được. Trong tương lai, đây là điều bắt buộc mà 
một cán bộ, công chức, viên chức phải có. Thay vì làm khó nhau bằng cách đưa ra quy định 
về bằng cấp thì chúng ta hãy hướng đến những việc tích cực hơn như bỗi dưỡng, giúp đỡ họ 
để đạt được trình độ đó. 

Những quy định mới Nghị định số 89/2021/NĐ-CP cho thấy Chính phủ luôn lắng nghe ý 
kiến đóng góp của nhân dân. Đây là biểu hiện chính quyền do dân và vì dân của Nhà nước ta 
nên tôi rất hoan nghênh, mọi người dân đều hoan nghênh. Việc loại bỏ những thủ tục, quy 
định gây phiền hà, tốn kém cho cán bộ, công chức, viên chức là việc cần làm. Tới đây, mọi 
người sẽ không phí tiền của, phí thời gian vào việc thi lấy bằng cấp này, chứng chỉ kia. 

TS. Nguyễn Viết Chức, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của 
Quốc hội: Loại bỏ “giấy phép con” trong công tác cán bộ 

Rà soát, loại bỏ những văn bằng, chứng chỉ mang tính hình thức là việc làm vô cùng cần 
thiết và hợp lý. Thời gian qua, thực tế đã chứng minh nhiều điều bất cập tồn tại từ những 
“giấy phép con” trong công tác tổ chức cán bộ. Mà đã là “giấy phép con” thì nó rườm rà, 
nhiêu khê, kéo theo sự trì trệ, tiêu cực xã hội. 

Không những làm trì trệ, phiền hà mà việc đòi hỏi những văn bằng, chứng chỉ không cần 
thiết còn tạo ra sự chồng chéo trong quản lý. Lẽ ra việc này phải được loại bỏ từ lâu. Quy 
định phải đúng, phải trúng và phải có tác động đẩy nhanh quá trình đổi mới, nâng cao hiệu 
quả quản lý nhà nước. Nếu như quy định làm giảm đi hiệu quả quản lý nhà nước thì quy định 
để làm gì. 

Việc đánh giá cán bộ không chỉ dựa trên văn bằng, chứng chỉ. Vậy, đánh giá cán bộ như 
thế nào? thì đây mới là câu hỏi khó nhất. Việc đánh giá đúng người, đúng việc là vô cùng 
quan trọng. Đánh giá chất lượng công việc, hiệu quả công việc phải đánh giá trên công việc 
chứ không phải chỉ trên các loại văn bằng, chứng chỉ. Ở đây, song hành cùng việc loại bỏ các 
quy định rườm rà trong văn bằng, chứng chỉ, cần phải nâng cao chất lượng trong công tác 
tuyển dụng cũng như đánh giá sử dụng cán bộ, bổ nhiệm cán bộ. 

Nguồn: daidoanket.vn 

 

CHÚNG TA PHẢI CẢI CÁCH ĐỦ MẠNH 
 

Đại dịch COVID-19 làm cho việc đạt mục tiêu nhiệm kỳ trở thành thách thức chưa từng 
có; tạo nên áp lực thúc đẩy đổi mới. Cần có cải cách, tái cơ cấu đủ mạnh để đạt các mục tiêu 
tăng trưởng và phát triển. 

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung 
ương cho rằng, Việt Nam cần thích nghi và linh hoạt với đặc trưng của tình hình hiện nay là 
VUCA (V: Volatility - Biến động; U: Uncertainty - Bất định; C: Complexity - Phức tạp; A: 
Ambiguity - Mơ hồ). Đây là khái niệm do Đại học Harvard đề xuất. 
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Chúng ta rất khó dự đoán dài hạn và trung hạn. Phải thường xuyên quan sát, phân tích, 
quyết định linh hoạt trong bối cảnh mỗi nước đều đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. 

Sức chống chịu trong tình thế bất định 

Chúng ta đã lỡ mất nhịp mua vắc xin nhưng may là vị thế địa chính trị tốt nên được viện 
trợ 118 triệu liều, trong đó có những quốc gia tặng rất nhiều vắc xin cho chúng ta. 

Đợt cách ly và và giãn cách xã hội trong làn sóng dịch thứ tư vừa rồi làm cho tê liệt kinh 
doanh, sản xuất và lưu thông. 

Năm 2020, dù tăng trưởng rơi xuống 2,9% nhưng vẫn cao hơn nhiều so với tăng trưởng -
4% của thế giới. Tức là, chúng ta nằm trong số ít “ngôi sao” tăng trưởng dương trong một thế 
giới suy thoái nặng nề. 

Trong khi đó, cách chống dịch lần thứ tư đã làm kinh tế tăng trưởng âm trong Quý 3 và 
dự kiến sẽ chỉ đạt 2 - 2,5% trong năm nay, mức giảm sâu so với tăng trưởng trung bình 
khoảng 5-6% của thế giới. Đây là điều rất cần suy nghĩ nếu muốn tránh khỏi sự lạc điệu, thế 
giới đã tăng trưởng trở lại nhưng chúng ta vẫn đang ở đáy. 

Tuy vậy, chúng ta vẫn có những điểm tích cực như kinh tế vĩ mô, tăng trưởng xuất khẩu 
nhìn chung khả quan và cam kết FDI tiếp tục tăng. 

Bức tranh kinh tế sau khi bỏ giãn cách từ đầu tháng 10 dần tốt lên, có tăng trưởng ở một 
số lĩnh vực. Về chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng, nhiều ngành có tăng trưởng dương, chỉ 
một số ngành như thành lập mới doanh nghiệp, du lịch, giao thông gặp khó khăn. Đặc biệt, 
ngành Du lịch thiệt hại lớn, không biết bao nhiêu khách sạn, nhà hàng… đóng cửa, nhân viên 
du lịch sống thế nào! 

Về cơ cấu kinh tế, sản xuất nông nghiệp tốt và chúng ta may có nông nghiệp là bệ đỡ. 
Nông nghiệp bây giờ vững vàng, không chỉ các vùng ở Đà Lạt, Bắc Giang, Bắc Ninh xuất 
hiện nhà kính quy mô lớn, xuất khẩu hoa, rau quả sang Nhật Bản, Hàn Quốc. Có những công 
ty trồng rau củ được đối tác Nhật Bản yêu cầu lắp camera trong nhà kính để họ kết nối, kiểm 
tra bất cứ lúc nào. 

Chúng ta cũng có cơ hội khi kinh tế thế giới hồi phục nhanh, đó là đầu tư nước ngoài và 
Việt Nam phục hồi nhanh. Tất cả hiệp hội doanh nghiệp FDI có mặt tại Việt Nam đều phản 
đối việc cách ly phong toả khắc nghiệt như vừa rồi. Tuy nhiên, những tin đồn nói đầu tư nước 
ngoài bỏ Việt Nam là không hề có. 

Họ đã đầu tư vào đây mấy trăm triệu USD, thị trường ổn định, dân số đông và trẻ thì họ 
không bỏ đi, nhất là khi chúng ta đa dạng hoá quan hệ kinh tế sau khi ký nhiều hiệp định 
thương mại tự do với các đối tác lớn trên toàn cầu. 

Vấn đề là chúng ta thu hút FDI vẫn bằng thâm dụng lao động và lao động giá rẻ. Đây 
không phải là niềm tự hào, ngược lại là đằng khác! Động lực nền giáo dục có nhiều vấn đề. 

Chúng ta cần phát triển những vùng động lực cho tăng trưởng ở cả 3 miền. Có những địa 
phương như Hải Phòng, Quảng Ninh, Sơn La tiến hành cải cách mạnh mẽ hơn Hà Nội. Đó là 
những tín hiệu rất tích cực. 
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Về tăng trưởng năm 2022, nền kinh tế sẽ tăng trưởng 4,5% ở kịch bản thấp, theo đó tình 
hình dịch vẫn khó đoán định, xuất hiện biến chủng mới; các đối tác thương mại lớn không 
phục hồi như kỳ vọng và hồi phục sản xuất trong nước gặp khó khăn, các chính sách hỗ trợ 
của Chính phủ trễ. 

Ở kịch bản cao, kinh tế sẽ tăng trưởng 6,7% nếu bệnh dịch hoàn toàn được khống chế; 
chuỗi cung ứng phục hồi nhanh và chi phí logistics giảm nhanh, hỗ trợ doanh nghiệp và người 
dân đạt hiệu quả cao. 

Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế vẫn rất manh mún, đóng góp của khu vực doanh nghiệp tư nhân 

có đăng ký chỉ chiếm 12% GDP, của doanh nghiệp nhà nước 18% GDP, FDI 20% GDP và 
kinh tế phi chính thức hộ gia đình lên tới 30 - 32% GDP. 

Đại dịch đã làm đứt gãy nhịp tăng trưởng kinh tế nước ta; làm cho việc đạt mục tiêu nhiệm 
kỳ trở thành thách thức chưa từng có; tạo nên áp lực đủ mức thúc đẩy đổi mới. Tốc độ tăng 
trưởng GDP thực tế hơn 30 năm qua giảm dần, mỗi kỳ chiến lược giảm từ 0,5 - 0,9 điểm %; và 
phục hồi kinh tế sau các đợt khủng hoảng không cao đột biến. 

Chúng ta phải có cải cách, tái cơ cấu đủ mạnh để đạt các mục tiêu tăng trưởng và phát triển 
của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đẩy mạnh cải cách cơ cấu 

Tới đây, chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách và tái cơ cấu kinh tế như các văn kiện đã 
nhấn mạnh trong nhiều năm qua: Cải cách thể chế; tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, hệ 
thống tài chính ngân hàng, đầu tư công, nông nghiệp…; Tận dụng hội nhập, các FTA, sự dịch 
chuyển thu hút FDI chất lượng; Thúc đẩy sáng tạo, chuyển đổi số. 

Tôi đặc biệt nhấn mạnh nhu cầu chuyển đổi kinh tế số ngay để tăng hiệu quả quản lý, tăng 
cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Cần thành lập các trung tâm start-ups, 

các trung tâm sáng tạo, trung tâm tài chính. 

Chúng ta cần hoàn thiện khung khổ pháp lý để đảm bảo cho các thị trường nhân tố sản xuất 
vận hành; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, có tính đột phá, vượt trội và tiếp tục hoàn thiện môi 
trường kinh doanh. 

Cùng với đó là đẩy nhanh chương trình tái cơ cấu, trọng tâm là doanh nghiệp nhà nước, 
phát triển các tập đoàn tư nhân, SMEs, hộ kinh doanh. Đặc biệt, chúng ta cần tận dụng hội nhập 
qua việc gắn kết chặt chẽ đối tác quan trọng với thị trường và tận dụng các FTA, kết nối theo 
chuỗi giá trị. 

Về cải cách bộ máy nhà nước, cần cụ thể hóa cơ chế bảo vệ và đảm bảo động lực khuyến 
khích để cán bộ dám nghĩ, dám sáng tạo, dám làm vì sự phát triển đất nước. 

Liên quan đến việc hoàn thiện các thị trường nhân tố sản xuất, tôi xin nói rõ thêm về thị 
trường quyền sử dụng đất nông nghiêp và đưa kinh tế số vào nông nghiệp, nông thôn. 

Thị trường quyền sử dụng đất sẽ tăng thêm quyền cho nông dân trong bảo vệ đất đai của 
mình và giúp nông dân vốn hóa quyền sử dụng đất. Nhờ đó, đất nông nghiệp sẽ được sử dụng 
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công bằng hơn, hiệu quả hơn, tạo ra khối lượng vốn lớn cho nền kinh tế và sẽ tạo ra một cuộc 
canh tân trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn. 

Chúng ta sẽ huy động được nhiều nguồn lực hơn, phân bổ nguồn lực hợp lý hơn, sử dụng 
nguồn lực hiệu quả hơn. Tất cả điều đó sẽ dẫn đến đạt được tốc độ tăng trưởng cao, thậm chí 
vượt quá mục tiêu chiến lược. Tôi cho rằng, phát triển thị trường quyền sử dụng đất nông 
nghiệp sẽ tạo nên cuộc cải cách ruộng đất lần hai, chuyển từ giao công cụ sản xuất sang giao tài 
sản cho nông dân. 

Nguồn: vietnamnet.vn 

 

THÀNH PHỐ THÔNG MINH: 
CƠ HỘI CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ 

 

Việc xây dựng thành phố thông minh đang là nhu cầu cấp thiết với các tỉnh, thành phố 
của Việt Nam. Bởi đây được xác định là yếu tố cốt lõi nhằm thực hiện quá trình chuyển đổi từ 
mô hình kinh tế - xã hội truyền thống sang số hóa mà Việt Nam đang thực hiện. 

Nhu cầu cấp thiết đến từ chuyển đổi số 

Chuyển dịch dần từ mô hình xã hội - kinh tế truyền thống sang mô hình xã hội số - kinh tế 
số đang là xu hướng không thể đảo ngược tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt 
Nam. Và cũng tương tự, với Việt Nam việc xây dựng thành phố thông minh cho các địa 
phương trên cả nước được xác định là yếu tố cốt lõi để hoàn tất quá trình chuyển đổi này. 

Trên thực tế, từ gần chục năm trở lại đây Việt Nam đã từng bước xây dựng các mô hình 
thành phố thông minh. Có thể kể đến như vào 2012, TP. Đà Nẵng đã nhận được sự trợ giúp từ 
Tập đoàn công nghệ IBM nhằm ứng dụng giải pháp điều hành trung tâm thông minh nhằm 
tránh ùn tắc giao thông công cộng cũng như chất lượng nguồn nước để phục vụ người dân. 

Hay như vào năm 2018, TP. Hà Nội đã bắt tay với Tập đoàn Công nghệ Dell nhằm xây 
dựng thành phố thông minh cùng chính quyền điện tử cho Thủ đô. Đáng chú ý, sự hợp tác 
này được xây dựng nhằm thống nhất với “Định hướng về công nghệ thông tin và truyền thông 
trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam” đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban 
hành, hướng đến hình thành và phát triển kinh tế tri thức đưa Thủ đô tham gia vào các diễn 
đàn thành phố thông minh trên thế giới. 

Bên cạnh đó, nhiều thành phố khác như Nha Trang, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh … 
cũng đã dần triển khai các cấu phần của thành phố thông minh vào hoạt động công cộng. Có 
thể kể đến như TP. Hồ Chí Minh với trung tâm điều hành đô thị thông minh, Bình Dương với 
hệ thống điều hành khu công nghiệp thông minh hay Bắc Ninh với hệ thống camera thông 
minh nhằm giám sát giao thông toàn tỉnh … 

Và trong năm 2018, với việc Chính phủ thông qua Đề án phát triển đô thị thông minh bền 
vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 là cơ sở quan trọng để 
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quá trình chuyển đổi này được mạnh mẽ hơn. Tính tới hiện tại, đã có 38/63 tỉnh, thành phố đã 
và đang triển khai một phần hoặc toàn bộ địa phương sang thành phố thông minh. Phần lớn 
trong số này đang ở giai đoạn đầu với việc xây dựng trung tâm hành chính công và triển khai 
dịch vụ công trực tuyến. 

Không chỉ bó gọn ở khối chính quyền, khối tư nhân cũng đang trong quá trình đầu tư 
mạnh nhằm xây dựng những khu đô thị thông minh, trung tâm của các thành phố thông minh. 
Có thể kể đến như khu đô thị Vinhome Smart City (Hà Nội) được học hỏi theo mô hình đô thị 
thông minh của Songdo (Hàn Quốc) hay Fujisawa (Nhật Bản). Tại đây, việc giám sát người 
lạ, biển số xe được thực hiện bằng trí tuệ nhân tạo; phòng cháy, cảnh báo chất lượng không 
khí, tình trạng giao thông … có thể hiển thị rõ ràng trên điện thoại của mỗi người dân. 

Nói về tầm quan trọng của đô thị thông minh với chuyển đổi số quốc gia, Thứ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông Nguyễn Duy Dũng khẳng định, phát triển đô thị thông minh chính 
là thực hiện chuyển đổi số trong phạm vi đô thị, quá trình này gắn liền và không thể tách rời 
với chuyển đổi số của các địa phương cũng như toàn quốc. 

Chính đại dịch COVID-19 đã cho thấy sự cần thiết của việc xây dựng thành phố thông 
minh trên toàn quốc. Những mô hình này không chỉ bền vững, linh hoạt mà còn dễ thích nghi 
và phản ứng nhanh trước tác động bất lợi của môi trường cũng như xã hội, Thứ trưởng 
Nguyễn Duy Dũng chia sẻ. 

Có cùng quan điểm, Chủ tịch VINASA Nguyễn Văn Khoa nhận định, chính đại dịch 
COVID-19 đã thúc đẩy mạnh mẽ hơn quá trình xây dựng các thành phố thông minh ở Việt 
Nam. Đây không chỉ dừng lại ở xu thế mà còn là nhu cầu cấp thiết của các khu đô thị. Đáng 
chú ý, với giai đoạn phục hồi sau đại dịch, việc vận hành một thành phố theo mô hình thông 
minh sẽ mang lại các giải pháp kịp thời cho kinh tế cũng như phòng chống dịch bệnh. 

Thành phố thông minh đang là tiêu chuẩn nhằm đánh giá quá trình chuyển đổi số của Việt 
Nam. Đây là phương thức hiện đại giúp các đô thị tối ưu nguồn lực, phát triển bền vững cũng 
như tăng cao sự an toàn, tiện lợi cho người dân cũng như phát triển kinh tế, ông Khoa chia sẻ. 

Mảnh đất màu mỡ cho startup 

Hiện, trên thế giới cũng như Việt Nam đang chứng kiến làn sóng chuyển dịch cũng như 
xuất hiện mới của startup sang dần lĩnh vực thành phố thông minh. Đây được xem là sự thay 
đổi tất yếu khi đi kèm với thành phố thông minh là việc liên tục ứng dụng công nghệ cao, các 
nhu cầu dịch vụ phát sinh đều dựa trên nền tảng công nghệ mới như Blochain, AI, Bigdata, 
Fintech, IoT, NFT … Và đây chính là cơ hội cho startup. 

Trên thực tế, bất chấp những khó khăn mà đại dịch Covid-19 mang lại, các khoản đầu tư 
nước ngoài vào startup về công nghệ, đặc biệt là công nghệ ứng dụng cho thành phố thông 
minh đã gia tăng đáng kể. Các chỉ số về lĩnh vực này đang ở mức “kỷ lục” với hơn 1.400 tổ 
chức hỗ trợ khởi nghiệp và 210 quỹ đầu tư mạo hiểm. Dự kiến trong thời gian tới các con số 
này sẽ tiếp tục tăng. 

Theo nhiều chuyên gia, lĩnh vực thành phố thông minh mặc dù có sự tham gia của nhiều 
Tập đoàn, công ty công nghệ lớn trong nước và thế giới nhưng mảng miếng dành cho startup 
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không những là không có mà còn tương đối lớn. Bởi các doanh nghiệp lớn sẽ tập trung và các 
bài toán lớn như hạ tầng, giải pháp tổng thể, còn những bài toán nhỏ hơn như vận hành, dịch 
vụ mới lại thích hợp hơn với startup nhờ mô hình nhỏ và linh động. 

Minh chứng cho nhận định trên, Tổng Giám đốc BKAV Global Lê Quang Hiệp lấy sản 
phẩm camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo ra làm ví dụ. Xác định đây là một trong những giải 
pháp không thể thiếu cho một thành phố thông minh, BKAV đã bắt tay cùng Qualcomm 
nhằm phát triển nền tảng trí tuệ nhân tạo dành cho camera, được tích hợp các công nghệ mới 
nhất trên thế giới với tên gọi AI View Platform. 

"Dựa trên nền tảng lớn này, các cá nhân, doanh nghiệp và cả các startup có thể tự xây 
dựng ứng dụng riêng. Những ứng dụng này nếu thích hợp để triển khai trong thực tế thì việc 
thu được lợi nhuận là hoàn toàn khả thi" - ông Hiệp nói. 

Có nhận định tương tự, Giám đốc Trung tâm Smartcity - Viettel Solutions Dương Công 
Đức hiện toàn Việt nam đang có hơn 100 khu đô thị có nhu cầu chuyển đổi thành đô thị thông 
minh. Khối lượng công việc cần đáp ứng là rất lớn, không một doanh nghiệp công nghệ nào 
có thể đáp ứng toàn bộ được. Do đó đây là mảnh đất rất tiềm năng với các startup. 

Việc bắt tay với các doanh nghiệp lớn nhằm giải quyết bài toán đô thị thông minh là 
hướng đi cần thiết với các startup. Không như nhiều lĩnh vực khác buộc phải đơn độc hoạt 
động, với thành phố thông minh, startup hoàn toàn có thể tận dụng được sức mạnh đến từ con 
người, công nghệ lẫn tài chính của các doanh nghiệp lớn nhằm tạo thành công cho mình, ông 
Đức chia sẻ. 

Trong thời gian qua, cũng không thiếu những thành công đến với các startup trong lĩnh 
vực phát triển thành phố thông minh. Có thể kể đến như BusMap, startup Việt duy nhất giành 
Quán quân ITU Digital World Awards 2020 do Liên minh Viễn thông quốc tế trao tặng. 

Vào tháng 6 vừa qua, BusMap đã nhận được 1,5 triệu USD đầu tư từ Tập đoàn Phenikaa 
nhằm mở rộng phát triển ứng dụng giao thông thông minh của mình. Được biết, BusMap là 
ứng dụng giúp hành khách tối ưu hóa hành trình di chuyển bằng phương tiện công cộng theo 
hướng thuận tiện, hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn so với các hình thức di chuyển khác. 

Nguồn: kinhtedothi.vn 
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CHÍNH PHỦ: 
BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỚI 

 

* Điều chỉnh lương lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng 

Ngày 07/12, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2021/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, 
trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. 

Khoản 1 Điều 1 Nghị định nêu rõ: Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và 
trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp 
hằng tháng trước ngày 01/01/2022, bao gồm: 

a) Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian 
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An 
chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc chuyển bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang bảo hiểm xã hội tự nguyện); quân nhân, 
công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng. 

b) Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 
22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, 
công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, 
Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy 
định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ 
dân phố, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính 
sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 
23/01/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính 
phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ 
cấp hằng tháng. 

c) Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; 
người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 

của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm 
ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 

06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hằng tháng cho những người có từ đủ 15 
năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động; công 
nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206-CP ngày 30/5/1979 của 
Hội đồng Chính phủ về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có 
hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc. 

d) Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP 

ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ 
xã và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ 
sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường. 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=84589
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=91233
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=196842
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=12304
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=5542
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=2673
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=7969
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=94582
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=6130
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đ) Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-
TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham 
gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã ph c viên, 
xuất ng  về địa phương (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 

6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ). 
e) Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-

TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ 
công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong công an 
nhân dân đã thôi việc, xuất ng  về địa phương.    

g) Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với 
quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 
số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với 
đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm v  quốc tế ở Campuchia, giúp bạn 
Lào sau ngày 30/4/1975 đã ph c viên, xuất ng , thôi việc. 

Khoản 2 Điều 1 Nghị định nêu rõ: Các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 nghỉ hưu 
trước ngày 01/01/1995 sau khi thực hiện điều chỉnh mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm 
xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 2.500.000 đồng/tháng. 

Mức điều chỉnh 

Từ ngày 01/01/2022 điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 
hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 
1 nêu trên. 

Từ ngày 01/01/2022, điều chỉnh tăng thêm đối với các đối tượng quy định tại Khoản 2 
Điều 1. C  thể như sau: Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức 
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở 
xuống; tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, 
trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 
2.500.000 đồng/người/tháng. 

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh là căn cứ 
để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo. 

Nghị định số 108/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/01/2022. Các quy định tại 
Nghị định này được thực hiện từ ngày 01/01/2022. 

* Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

Ngày 06/12, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ t c hành chính. 

Trong đó, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP bổ sung Điều 21a về số hóa hồ sơ, kết quả giải 
quyết thủ t c hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ t c hành chính. 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=80360
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=80360
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=94591
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=96339
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=96339
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=152531
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=193542
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Theo quy định mới, ngoài việc thực hiện các quy định trong tiếp nhận, giải quyết thủ t c 
hành chính tại Điều 17, Điều 18, Điều 19 và Điều 20 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, cán bộ, 
công chức, viên chức thực hiện thêm một số nhiệm v  số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ t c 
hành chính như sau: 

Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính 

Kiểm tra, xác thực tài khoản số của cá nhân, tổ chức thông qua số định danh cá nhân của 
công dân Việt Nam hoặc số hộ chiếu (hoặc số giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế) của người nước 
ngoài và mã số của tổ chức theo quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa có tài khoản số, 
cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa hướng dẫn thực hiện hoặc tạo tài khoản cho cá 
nhân, tổ chức trên Cổng Dịch v  công quốc gia hoặc Cổng dịch v  công cấp bộ, cấp tỉnh. 
Trường hợp ủy quyền giải quyết thủ t c hành chính, tài khoản số được xác định theo số định 
danh của tổ chức, cá nhân ủy quyền. 

Thực hiện kiểm tra dữ liệu điện tử của các thành phần hồ sơ thủ t c hành chính. Trường 
hợp thông tin, dữ liệu, hồ sơ, giấy tờ điện tử có giá trị pháp lý của tổ chức, cá nhân đã được 
kết nối, chia sẻ giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông 
tin, Cổng dịch v  công quốc gia với Hệ thống thông tin một cửa điện tử thì tổ chức, cá nhân 
không phải khai lại thông tin hoặc nộp lại hồ sơ, giấy tờ, tài liệu; cán bộ một cửa kiểm tra và 
chuyển vào hồ sơ thủ t c hành chính điện tử cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp khi tiếp nhận, 
phát hiện thông tin trong hồ sơ, giấy tờ chưa có sự thống nhất với thông tin, dữ liệu, hồ sơ, 
giấy tờ điện tử trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì thực hiện tiếp 
nhận hồ sơ giấy; việc điều chỉnh, sửa đổi thông tin thực hiện theo quy định của pháp luật 
chuyên ngành. 

Đối với thành phần hồ sơ là kết quả giải quyết thủ t c hành chính hoặc phải số hóa theo quy 
định của pháp luật chuyên ngành mà chưa có dữ liệu điện tử, cán bộ một cửa thực hiện sao 

ch p, chuyển thành tài liệu điện tử trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và chịu trách nhiệm về 
tính đầy đủ, toàn vẹn, chính xác của các nội dung theo bản giấy. Ký số vào tài liệu đã được số 
hóa theo quy định trước khi chuyển hồ sơ đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết. 

Đối với các thành phần hồ sơ chưa có dữ liệu điện tử còn lại, theo yêu cầu quản lý, bộ 
trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (đối với trường hợp cơ quan 
này thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định 
số 61/2018/NĐ-CP) quyết định việc tổ chức thực hiện số hóa đối với thủ t c hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, 
đơn vị trực thuộc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc tổ chức thực hiện số 
hóa đối với thủ t c hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa 
bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Giải quyết thủ tục hành chính 

Kiểm tra thông tin trên tài liệu điện tử mà bộ phận một cửa chuyển đến và cập nhật thông 
tin, dữ liệu điện tử trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, ký số của cơ quan, tổ chức vào bản 
sao y đối với thành phần hồ sơ phải số hóa thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị. 
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Dữ liệu điện tử của giấy tờ phải có tối thiểu các trường thông tin: Mã loại giấy tờ; số định 
danh của tổ chức, cá nhân, trường hợp cá nhân không có số định danh cá nhân thì phải bổ 
sung họ tên, năm sinh, ngày cấp, cơ quan cấp; tên giấy tờ; trích yếu nội dung chính của giấy 
tờ; thời hạn có hiệu lực; phạm vi có hiệu lực (nếu có). Các thông tin, dữ liệu khác được thực 
hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

Trường hợp phải thẩm tra, xác minh, lấy ý kiến các cơ quan liên quan trong quá trình xử 
lý hồ sơ, kết quả thẩm tra, xác minh và kết quả trả lời của cơ quan liên quan phải được số hóa 
theo dữ liệu điện tử để lưu vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, trừ trường hợp pháp luật có 
quy định khác. 

Kết quả giải quyết thủ t c hành chính trình cấp có thẩm quyền ký số, phát hành theo quy 
định pháp luật về công tác văn thư để trả bản giấy và bản điện tử cho tổ chức, cá nhân, trừ 
trường hợp thủ t c hành chính chỉ quy định cung cấp bản kết quả giải quyết điện tử hoặc tổ 
chức, cá nhân đề nghị chỉ cung cấp bản kết quả giải quyết điện tử. 

Khi có kết quả giải quyết thủ t c hành chính thành công, các hồ sơ, giấy tờ được số hóa, 
có giá trị pháp lý trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ t c hành chính thì được sử d ng 
trong thực hiện các thủ t c hành chính khác của tổ chức, cá nhân. 

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

Kết quả giải quyết thủ t c hành chính điện tử được gắn mã số giấy tờ và lưu trữ trong Cơ 
sở dữ liệu quốc gia hoặc Cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc Kho dữ liệu hồ sơ thủ t c hành 
chính của Hệ thống giải quyết thủ t c hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. Mã số giấy tờ gồm hai 
thành phần là mã số định danh của cá nhân, tổ chức và mã loại giấy tờ, trong đó mã loại giấy 
tờ đối với kết quả giải quyết thủ t c hành chính được thống nhất sử d ng theo mã loại kết quả 
giải quyết thủ t c hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ t c hành chính. 

Kết quả giải quyết thủ t c hành chính điện tử được trả cho tổ chức, cá nhân trên Cổng 
dịch v  công quốc gia hoặc Cổng dịch v  công cấp bộ, cấp tỉnh, trừ trường hợp thủ t c hành 
chính theo quy định của pháp luật chuyên ngành phải có mặt để trực tiếp nhận kết quả. 

Kết quả giải quyết thủ t c hành chính bằng bản giấy được trả theo quy định tại Điều 20 
Nghị định này, trừ trường hợp thủ t c hành chính chỉ quy định cung cấp bản kết quả giải 
quyết điện tử cho tổ chức, cá nhân. 

Lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử 

Thời hạn bảo quản hồ sơ thủ t c hành chính điện tử được thực hiện theo quy định của 
pháp luật về lưu trữ và pháp luật chuyên ngành. 

Hồ sơ giải quyết thủ t c hành chính được lưu trữ điện tử và do cơ quan có thẩm quyền 
giải quyết quản lý trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ t c hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. 

Anh Cao - Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ 
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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: 
BAN HÀNH DANH MỤC 16 SẢN PHẨM, DÕNG SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRỌNG ĐIỂM 
 

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 19/2021/TT-BTTTT quy định 
danh m c 16 sản phẩm, dòng sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm. 

Theo Thông tư, 16 sản phẩm, dòng sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm gồm: Thiết 
bị, phần mềm mạng viễn thông 5G và các thế hệ sau; thiết bị, phần mềm nền tảng IoT; điện 
thoại di động thông minh 4G và các thế hệ mạng sau; máy tính cho giáo d c; camera thông 
minh, camera AI và các phần mềm phân tích, xử lý và quản lý dữ liệu thu được từ camera; 
sản phẩm vi mạch (IC) cho viễn thông, công nghệ thông tin, IoT; sợi quang, cáp quang và các 

thiết bị truyền dẫn, kết nối trong thông tin quang. 
Bên cạnh đó, thiết bị, phần mềm nền tảng định danh và xác thực điện tử; thiết bị và phần 

mềm của hệ thống điện toán đám mây; phần mềm nền tảng phát triển các sản phẩm ứng d ng 
trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn (Big Data); sản phẩm phần mềm ứng d ng công 
nghệ blockchain; phần mềm nền tảng số ph c v  triển khai 8 ngành, lĩnh vực cần ưu tiên 
chuyển đổi số; phần mềm nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu; phần mềm cổng dịch v  công và 

một cửa điện tử; phần mềm điều hành tác nghiệp và quản lý văn bản; sản phẩm an toàn thông 
tin mạng (sản phẩm an toàn cho thiết bị đầu cuối; sản phẩm an toàn lớp mạng; sản phẩm an 
toàn lớp ứng d ng; sản phẩm bảo vệ dữ liệu) c ng là những sản phẩm công nghệ thông tin 
trọng điểm thuộc danh m c sản phẩm, dòng sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02/02/2022 và thay thế Thông tư số 01/2017/TT-
BTTTT ngày 16/02/2017 ban hành danh m c sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm. 

Tuy nhiên, Bộ Thông tin và Truyền thông c ng hướng dẫn rõ, các dự án đầu tư, sản 
xuất sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm theo quy định tại Thông tư 01/2017/TT-

BTTTT đã được áp d ng chính sách ưu đãi, ưu tiên trước ngày Thông tư này có hiệu lực, sẽ 
tiếp t c hưởng chính sách ưu đãi, ưu tiên đầu tư nghiên cứu - phát triển, sản xuất cho đến hết 
thời hạn ưu đãi, ưu tiên theo quy định của pháp luật. 

Theo quy định tại Luật Công nghệ thông tin, sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm là sản 
phẩm công nghệ thông tin bảo đảm được một trong những yêu cầu: Thị trường trong nước có nhu 
cầu lớn và tạo giá trị gia tăng cao; có tiềm năng xuất khẩu; có tác động tích cực về đổi mới công nghệ 
và hiệu quả kinh tế đối với các ngành kinh tế khác; đáp ứng được yêu cầu về quốc phòng, an ninh. 

Danh m c sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm được xây dựng nhằm hình thành hệ 
thống sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm, làm sở cứ ph c v  cho các hoạt động đầu tư, 
áp d ng các chính sách thuế và chính sách ưu đãi, quản lý xuất nhập khẩu, đồng thời c ng để 
quản lý chất lượng và các hoạt động khác liên quan tới sản phẩm công nghệ thông tin. 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI: BỔ SUNG NHIỆM VỤ 

CỦA HỘI ĐỒNG SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI TÀU 
 

Ngày 29/11/2021, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 25/2021/TT-BGTVT sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm v , quyền hạn đối với các chức danh 
nhân viên đường sắt trực tiếp ph c v  chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh 
nhân viên đường sắt trực tiếp ph c v  chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, 
cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt; Thông tư số 05/2021/TT-BGTVT ngày 
01/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 và Thông tư số 24/2020/TT-BGTVT ngày 13/10/2020 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định 
về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt. 

Thông tư bổ sung điểm d Khoản 2 và Khoản 5 vào Điều 29 Hội đồng sát hạch cấp giấy 

phép lái tàu. 

Theo đó, bổ sung điểm d vào Khoản 2 của Điều 29, thành phần Hội đồng sát hạch cấp 
giấy phép lái tàu cho những lái tàu đầu tiên trên các tuyến đường sắt đô thị mới đưa vào khai 
thác, vận hành có công nghệ lần đầu sử d ng tại Việt Nam: Ngoài thành phần quy định tại 
điểm a (Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo C c Đường sắt Việt Nam hoặc người được C c trưởng 
C c Đường sắt Việt Nam ủy quyền), điểm b (Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo doanh 
nghiệp có thí sinh tham dự kỳ sát hạch) và điểm c (Các thành viên khác của Hội đồng do C c 
trưởng C c Đường sắt Việt Nam quyết định), bổ sung thành phần chủ đầu tư dự án (hoặc tổ 
chức được chủ đầu tư dự án giao quản lý dự án đường sắt đô thị). 

Bên cạnh đó, bổ sung Khoản 5 vào Điều 29, nhiệm v , quyền hạn, trách nhiệm của Hội 
đồng sát hạch cấp giấy phép lái tàu cho những lái tàu đầu tiên trên các tuyến đường sắt đô thị 
mới đưa vào khai thác, vận hành có công nghệ lần đầu sử d ng tại Việt Nam: a) Kiểm tra, 
xem xét, đánh giá tính hợp lệ và các nội dung của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lái tàu theo 
quy định; b) Lập biên bản làm việc của Hội đồng sát hạch theo mẫu quy định tại Ph  l c IIa 

ban hành kèm theo Thông tư này; c) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện của Hội đồng sát 
hạch theo quy định và đề xuất, kiến nghị C c Đường sắt Việt Nam cấp hoặc không cấp giấy 
phép lái tàu theo mẫu quy định tại Ph  l c IIb ban hành kèm theo Thông tư này. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2022. 

Anh Cao - Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ 

 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=204626
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NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM: 
QUY ĐỊNH TỪ NGÀY 01/01/2022, NGƯỜI DÂN CÓ THỂ 

MỞ THẺ NGÂN HÀNG BẰNG HÌNH THỨC ONLINE 
 

Ngày 16/11/2021, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 17/2021/TT-NHNN sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân 
hàng; trong đó, bổ sung quy định: Tổ chức phát hành thẻ có thể thực hiện phát hành thẻ ghi 
nợ, thẻ tín d ng, thẻ trả trước định danh đối với chủ thẻ chính là cá nhân bằng phương thức 
điện tử. 

Thông tư số 17/2021/TT-NHNN quy định: Tổ chức phát hành thẻ phải xây dựng, ban 
hành, công khai quy trình, thủ t c phát hành thẻ của cá nhân bằng phương thức điện tử phù 
hợp với quy định, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, pháp luật về giao dịch điện tử, các quy 
định pháp luật liên quan về bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin khách hàng và an toàn hoạt 
động của tổ chức phát hành thẻ, bao gồm tối thiểu các bước như sau: a) Thu thập thông tin, 
giấy tờ cần thiết trước khi giao kết hợp đồng phát hành và sử d ng thẻ với khách hàng nhằm 
nhận biết khách hàng và xác định hạn mức giao dịch của thẻ ghi nợ, thẻ trả trước định danh, 
thẻ tín d ng theo quy định; b) Thực hiện kiểm tra, đối chiếu và xác minh thông tin nhận biết 
khách hàng; c) Cảnh báo cho khách hàng về các hành vi không được thực hiện trong quá trình 
mở và sử d ng thẻ được phát hành bằng phương thức điện tử; d) Cung cấp cho khách hàng 
hợp đồng phát hành và sử d ng thẻ theo các nội dung quy định và thực hiện giao kết hợp 
đồng phát hành và sử d ng thẻ với khách hàng bảo đảm quy định về pháp luật giao dịch điện 
tử; đ) Thông báo tên tổ chức phát hành thẻ, tên hoặc nhãn hiệu thương mại của thẻ, số thẻ, 
thời hạn hiệu lực (hoặc thời điểm bắt đầu có hiệu lực) của thẻ, tên chủ thẻ, phạm vi và chức 
năng sử d ng của thẻ, các điều cấm theo quy định pháp luật khi sử d ng thẻ cho khách hàng. 

Tổ chức phát hành thẻ được quyết định biện pháp, hình thức, công nghệ để nhận biết và 
xác minh khách hàng ph c v  việc phát hành thẻ bằng phương thức điện tử; chịu trách nhiệm 
về rủi ro phát sinh (nếu có) và phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu quy định. 

Tổ chức phát hành thẻ căn cứ điều kiện công nghệ áp d ng khi nhận biết và xác minh 
khách hàng để đánh giá rủi ro, quyết định áp d ng hạn mức giao dịch của khách hàng mở 
bằng phương thức điện tử nhưng phải bảo đảm tổng hạn mức giao dịch (bao gồm rút tiền mặt, 
chuyển khoản, thanh toán) của thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước định danh hoặc thẻ tín d ng của 
một khách hàng không vượt quá 100 triệu đồng Việt Nam trong một tháng và không thực 
hiện rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, thanh toán quốc tế. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. 

Anh Cao - Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ 
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NHÂN SỰ MỚI 

CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG 
 

* Trao quyết định nghỉ hƣu đối với 6 Đại tƣớng, Thƣợng tƣớng Quân đội nhân dân 
Việt Nam: 

Chiều ngày 07/12, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định nghỉ hưu 
đối với các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng công tác trong quân 
đội. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. 

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đại tướng Phan Văn Giang, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao 
quyết định nghỉ hưu từ ngày 01/12/2021 đối với 6 đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng công tác trong quân đội, gồm: 

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy 
Trung ương, nguyên Tổng Tham mưu trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; 

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, 
nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; 

Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ 
trưởng Bộ Quốc phòng; 

Thượng tướng Bế Xuân Trường, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; 
Thượng tướng Lê Chiêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; 
Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân 

dân Việt Nam. 
Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trịnh 

Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị công bố quyết 
định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất đối với hai đồng chí: 
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh; Tặng thưởng Huân chương Độc lập 
hạng Nhì đối với 4 đồng chí: Thượng tướng Trần Đơn, Thượng tướng Bế Xuân Trường, 
Thượng tướng Lê Chiêm và Thượng tướng Nguyễn Phương Nam. 

* Thủ tƣớng Chính phủ quyết định: 
Bổ nhiệm Chuẩn đô đốc Hải quân Đỗ Văn Yên, Chính ủy Vùng 2, Quân chủng Hải quân, 

giữ chức vụ Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân. 
Bổ nhiệm ông Tô Dũng Thái, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn 

thông Việt Nam giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 
Việt Nam. 
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* Thành phố Hải Phòng: 
Ông Hoàng Minh Cường, Ủy viên Thành ủy, Cục trưởng Cục Viễn Thông, Bộ Thông tin 

và Truyền thông được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng 
khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Ông Trần Anh Cường, Giám đốc Sở Y tế được điều động đến nhận công tác tại Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để hiệp thương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố được phân công kiêm Giám 

đốc Sở Y tế đến khi kiện toàn chức vụ Giám đốc Sở Y tế. 
Bà Vũ Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố được tiếp 

nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra thành phố. 

Ông Đào Duy Phương, Trưởng phòng Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ, 
Sở Nội vụ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ. 

Ông Trần Thế Thông, Trưởng phòng Phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Thành ủy được 
phân công giữ chức vụ Thư ký ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư 
Thành ủy, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng, kể ngày 8/12/2021. 

Ông Phạm Quốc Hiệu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo được điều động, bổ 
nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, 
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng 
Ủy ban nhân dân thành phố. 

Ông Vũ Văn Trà, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được điều động, bổ nhiệm giữ 
chức danh Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố, nhiệm kỳ 
2018 - 2023. 

* Tỉnh Quảng Ninh: 
Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026 đối với bà Trịnh Thị Minh Thanh để thực hiện nhiệm vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy. 
Bà Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 
2021 - 2026. 

* Tỉnh Bình Dƣơng: 
Ông Nguyễn Văn Dành, Bí thư Thị ủy Tân Uyên được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương được 
bầu giữ chức vụ Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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