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Tỉnh Thanh Hóa có thêm một thành phố
Ngày 19/4/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ñã xem xét,
cho ý kiến về quyết ñịnh việc thành lập 4 phường thuộc thị xã Sầm Sơn, ñồng
thời thành lập TP. Sầm Sơn trên cơ sở thị xã Sầm Sơn.
Tờ trình của Chính phủ về việc thành lập các phường Quảng Cư, Quảng
Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và thành lập TP. Sầm Sơn
thuộc tỉnh Thanh Hóa ñã nêu phương án thành lập 4 phường và TP. Sầm Sơn.
Sau khi thành lập, TP. Sầm Sơn có 44,94 km2 diện tích tự nhiên, 150.902
người và 11 ñơn vị hành chính cấp xã, gồm 8 phường (Bắc Sơn, Trung Sơn,
Trường Sơn, Quảng Tiến, Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh) và
3 xã (Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng ðại).
Như vậy sau khi thành lập 4 phường và TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa giữ
nguyên số lượng ñơn vị hành chính cấp huyện (27 ñơn vị) và cấp xã (635 ñơn
vị), nhưng có chuyển 1 thị xã thành 1 thành phố (từ 1 thành phố, 2 thị xã và 24
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huyện, thành 2 thành phố, 1 thị xã và 24 huyện) và chuyển 4 xã thành 4 phường
(từ 30 phường, 28 thị trấn và 577 xã, thành 34 phường, 28 thị trấn và 573 xã).
Thảo luận về vấn ñề này, các thành Ủy viên UBTVQH bày tỏ ñồng tình,
nhất trí cao với Tờ trình, ðề án của Chính phủ về việc thành lập 4 phường thuộc
thị xã Sầm Sơn và thành lập TP. Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa, cũng như Báo
cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật.
Kết quả, 100% thành viên UBTVQH có mặt tại phiên họp ñã biểu quyết
thông qua Nghị quyết của UBTVQH về việc thành lập thành lập các phường
Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và
thành lập TP. Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa.
http://baochinhphu.vn/
Thí ñiểm thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết ñịnh thí ñiểm thành lập Trung tâm hành
chính công tỉnh Bắc Ninh.
Cụ thể, thí ñiểm thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh là cơ
quan trực thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh. UBND tỉnh Bắc Ninh quy ñịnh cụ thể
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Trung tâm và Quy chế
phối hợp tổ chức hoạt ñộng giữa Trung tâm với các cơ quan, ñơn vị có
liên quan.
Trung tâm có Giám ñốc và không quá 3 Phó Giám ñốc. Trung tâm có các
phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dịch vụ
hành chính công, gồm: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Phòng Hành chính - Quản trị,
Phòng Kiểm tra - Giám sát, Phòng Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.
Biên chế công chức và số lượng viên chức của Trung tâm ñược tính trong
tổng số biên chế công chức và số lượng viên chức của UBND tỉnh Bắc Ninh.
Thời gian thực hiện thí ñiểm 3 năm. Sau 3 năm thực hiện, UBND tỉnh Bắc
Ninh tiến hành ñánh giá kết quả thực hiện thí ñiểm.
http://baochinhphu.vn/
Quy chế hoạt ñộng BCðNN ñổi mới cơ chế hoạt ñộng các ñơn vị sự nghiệp
công lập
Phó Thủ tướng Vương ðình Huệ - Trưởng Ban Chỉ ñạo Nhà nước về ñổi
mới cơ chế hoạt ñộng của các ñơn vị sự nghiệp công lập vừa ký Quyết ñịnh ban
hành Quy chế hoạt ñộng của Ban Chỉ ñạo này.
Theo Quyết ñịnh, Ban Chỉ ñạo có nhiệm vụ tham mưu cho Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ ñạo, ñiều hành
việc triển khai thực hiện nội dung Kết luận số 37-TB/TW ngày 26/5/2011 của
Bộ Chính trị về ðề án “ðổi mới cơ chế hoạt ñộng của các ñơn vị sự nghiệp công
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lập, ñẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”, Nghị ñịnh
số 16/2015/Nð-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy ñịnh cơ chế tự chủ của
ñơn vị sự nghiệp công lập và các quy ñịnh của pháp luật về ñổi mới cơ chế hoạt
ñộng của các ñơn vị sự nghiệp công lập.
Ban Chỉ ñạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, ñề cao trách
nhiệm cá nhân. Các thành viên thảo luận tập thể, Trưởng ban kết luận.
Trường hợp không tham dự cuộc họp, thành viên Ban Chỉ ñạo ủy quyền
cho cán bộ có trách nhiệm họp thay và phải chịu trách nhiệm về ý kiến của
người ñược ủy quyền.
Ban Chỉ ñạo họp phiên toàn thể 6 tháng một lần, họp bất thường khi cần
theo quyết ñịnh của Trưởng ban. Ngoài việc họp trực tiếp ñể thảo luận, Ban Chỉ
ñạo có thể lấy ý kiến tham gia của các thành viên bằng văn bản.
Ban Chỉ ñạo có thể mở rộng thành phần tham dự phiên họp là thủ trưởng
các ñơn vị sự nghiệp công lập hoặc ñại diện các cơ quan liên quan theo quyết
ñịnh của Trưởng ban. Ban Chỉ ñạo ñược mời các chuyên gia, các doanh nhân,
nhà khoa học trong nước và nước ngoài ñể tham khảo ý kiến khi cần thiết.
http://baochinhphu.vn/
Phó Thủ tướng chỉ ñạo làm rõ thông tin cả nhà làm quan ở Hải Dương
Ngày 12/4/2017, ñại diện UBND tỉnh Hải Dương cho biết, chúng tôi cũng
nắm ñược thông tin một vài cơ quan báo chí ñăng tải sự việc trên. Phía tỉnh sẽ
yêu cầu Huyện ủy Kim Thành có báo cáo về nội dung ñó. Quy trình bổ nhiệm là
ñúng. Còn thông tin bên lề chúng tôi sẽ kiểm tra".
Trả lời báo chí, Phó Bí thư huyện Kim Thành Lê Ngọc Sang xác nhận
việc gia ñình Bí thư và Phó Bí thư huyện có một số người thân cùng tham gia bộ
máy chính quyền. Tuy vậy, "tất cả nhân sự ñược ñề bạt, bổ nhiệm ñúng quy
trình, có tư cách ñạo ñức tốt và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", ông Sang
khẳng ñịnh.
Theo ñó, Tỉnh ủy Hải Dương thành lập ñoàn kiểm tra do một Ủy viên Ban
Thường vụ làm tổ trưởng, cùng một số lãnh ñạo các ban nghành liên quan thanh
kiểm tra công tác bổ nhiệm, bố trí các cán bộ là người thân của hai lãnh ñạo huyện
là ông Nguyễn Hữu Tiến - Bí thư Huyện ủy và ông Lê Ngọc Sang - Phó Bí thư
huyện Kim Thành. Kết quả kiểm tra phải ñược báo cáo về tỉnh trước ngày 30/4.
Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ
Nội vụ khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh, báo cáo Thủ
tướng Chính phủ trước ngày 28/4/2017.
http://phapluatplus.vn/
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“Cả nhà làm quan” và Luật Hồi tỵ
Những ngày gần ñây, câu chuyện “cả nhà làm quan” ở Hải Dương ñang là
chủ ñề ñược nhiều người quan tâm.
Theo thông tin trên báo chí, người nhà của Bí thư và Phó Bí thư thường
trực Huyện ủy Kim Thành, Hải Dương giữ nhiều vị trí quan trọng trong khối
ðảng và chính quyền của huyện. Trong ñó, có trường hợp anh làm Bí thư huyện
ủy, em làm Phó Chủ tịch UBND huyện, em rể làm Trưởng Ban Tổ chức Huyện
ủy…
Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Kim Thành Lê Ngọc Sang ñã giải thích
về quá trình thăng tiến của bản thân ông cũng như của người nhà và Bí thư
Huyện ủy Nguyễn Hữu Tiến. Theo ñó, những người “cùng một nhà” ñều phải
học hành phấn ñấu, có năng lực thực sự chứ không phải dựa vào quan hệ thân
thích mà thăng tiến. Có ý kiến ñồng tình cho rằng chuyện “hổ phụ sinh hổ tử” là
bình thường. Một người sinh ra trong gia ñình có truyền thống, có ñiều kiện ñể
học hành phấn ñấu, trưởng thành thì có gì phải băn khoăn (?)
Tất nhiên, các ý kiến trên không phải là không có lý, bởi cho ñến nay
cũng chưa có luật nào cấm người nhà cùng làm cán bộ ở một nơi. Quả thật, chưa
thể dựa vào chuyện “cả nhà làm quan” mà kết luận ñúng sai ñược. Muốn kết
luận thì phải nghe báo cáo giải trình, rồi xác minh xem có vi phạm trong bổ
nhiệm hay không.
Tuy nhiên, về mặt dư luận xã hội thì câu chuyện không chỉ dừng lại ở
“quy trình” bổ nhiệm. Ai cũng biết, nếu như những người thân thích cùng giữ
những vị trí quan trọng trong một cơ quan, một ñịa phương thì tính khách quan,
tính ñộc lập trong thực thi công vụ sẽ bị giảm sút, thậm chí có thể dẫn tới vi
phạm pháp luật do sự nể nang, do những mối quan hệ ràng buộc...
Trước ñó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2016, Thủ tướng ñã
nói: “Chúng ta thi tuyển ñể tìm người tài, chứ không phải ñể tìm người nhà.
ðừng ñể nhiệm kỳ này tai tiếng về cán bộ”. Tháng 2/2017, Bộ Nội vụ ñã cung
cấp thông tin cụ thể về 9 ñịa phương có hiện tượng bổ nhiệm người nhà có quan
hệ họ hàng ruột thịt gồm 58 người.
Mới ñây, Thủ tướng ñã yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương rà soát các quy
ñịnh của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, ñề xuất
phương án hoàn thiện, khắc phục bất cập trong quản lý cán bộ, công chức thời
gian qua, lưu ý những vi phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà của người
có chức vụ, quyền hạn.
ðiều 37, Luật Phòng, chống tham nhũng quy ñịnh người ñứng ñầu, cấp
phó của người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức, ñơn vị không ñược bố trí vợ hoặc
chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức
nhân sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, ñơn vị
hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hoá, ký kết hợp ñồng cho cơ quan, tổ chức,
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ñơn vị ñó. Tuy nhiên, quy ñịnh này chỉ ñiều chỉnh trong phạm vi một cơ quan, tổ
chức chứ chưa bao quát ñược phạm vi rộng hơn là cả một ñịa phương.
Từ thời phong kiến, cha ông ta ñã có Luật Hồi tỵ, quy ñịnh chặt chẽ ñể
ngăn cấm "cả họ làm quan" ở một ñịa phương. Nguyên tắc trên nhằm ngăn chặn
người có quyền lợi dụng chức vụ ñể nâng ñỡ, bao che hoặc câu kết với người
thân thực hiện các hành vi tiêu cực trong việc quản lý các cơ quan công quyền.
Nhiều ý kiến cho rằng, cũng cần có một quy ñịnh tương tự trong Luật Phòng,
chống tham nhũnng.
http://congly.vn/
Thăng chức, tăng lương “siêu tốc” ở ñơn vị thuộc Bộ Xây dựng
Mới về cơ quan hơn 1 năm, từ văn thư ñã lên phó phòng, bỏ qua trưởng
phòng, rồi giữ chức … Phó Giám ñốc, Bí thư Chi bộ Cung Triển lãm Quốc gia,
Bộ Xây dựng.
Từ ngày 01/12/2011, bà Nguyễn Thị Mai Phương ñược nhận về làm việc
tại Phòng Tổng hợp, Cung Triển lãm Quy hoạch Quốc gia.
Câu chuyện ở Cung Triển lãm Quy hoạch Quốc gia, thuộc Viện Quy
hoạch ñô thị nông thôn Quốc gia (Bộ Xây dựng) cũng gây xôn xao khi 1 nữ
nhân viên văn thư, lưu trữ nhưng chỉ trong vòng hơn 1 năm ñã ñược bổ nhiệm
lên chức Phó Giám ñốc Cung Triển lãm Quy hoạch Quốc gia.
Cụ thể, ngày 02/11/2011, ông Lý Văn Vinh, Giám ñốc Cung Triển lãm
quy hoạch Quốc gia ñã ký Quyết ñịnh số 36/Qð-CQH về việc tiếp nhận và ñiều
ñộng và Nguyễn Thị Mai Phương ñến nhận nhiệm vụ công tác tại Phòng Tổng
hợp kể từ ngày 01/12/2011.
Hơn 04 tháng sau, bà Phương ñã ñược “tạm thời” bổ nhiệm làm Phó
Trưởng phòng Tổng hợp, Cung Triển lãm Quy hoạch Quốc gia.
Bốn tháng sau, tức ngày 27/4/2012, bà Mai Phương tiếp tục ñược ông Lý
ðình Vinh, Giám ñốc ký Quyết ñịnh số 09/Qð-CQH về việc “tạm thời giao
nhiệm vụ bà Nguyễn Thị Mai Phương – cán bộ Phòng Tổng hợp giữ chức Phó
Trưởng phòng Tổng hợp. Quyết ñịnh có hiệu lực từ ngày 01/5/2012”.
ðến tháng 5/2013, Viện trưởng Viện Quy hoạch ñô thị nông thôn Quốc
gia bất ngờ ký quyết ñịnh bổ nhiệm bà Mai Phương từ Phó phòng Tổng hợp lên
chức Phó Giám ñốc Cung Triển lãm quy hoạch Quốc gia (bỏ qua cả chức
Trưởng phòng).
Như vậy, chỉ trong vòng hơn 1 năm (17 tháng), bà Nguyễn Thị Mai
Phương từ lúc nhận vào cơ quan vị trí văn thư, lưu trữ ñã ñược bổ nhiệm lên
chức Phó Giám ñốc Cung Triển lãm quy hoạch Quốc gia.
Tháng 12/2014, bà Nguyễn Thị Mai Phương ñược chỉ ñịnh làm Bí thư Chi
bộ Cung Triển lãm Kiến trúc quy hoạch Quốc gia.
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ðến ngày 11/12/2014, ông Ngô Trung Hải, với vai trò Bí thư ðảng bộ
Viện Quy hoạch ñô thị nông thôn Quốc gia tiếp tục ký Quyết ñịnh thành lập chi
bộ Cung triển lãm Kiến trúc quy hoạch xây dựng Quốc gia và chỉ ñịnh bà Mai
Phương làm Bí thư Chi bộ.
Về cơ quan 1 ngày ñã nâng lương trước thời hạn
Theo ðiều 3, Thông tư 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ thì chế ñộ nâng
bậc lương trước thời hạn ñối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao
ñộng ñược thực hiện như sau: “1. Do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện
nhiệm vụ: ðối tượng quy ñịnh tại Khoản 1, ðiều 1, Thông tư này ñạt ñủ 02 tiêu
chuẩn quy ñịnh tại Khoản 2, ðiều 2 Thông tư này (hoàn thành nhiệm vụ và
không vi phạm kỷ luật) và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ñã
ñược cấp có thẩm quyền quyết ñịnh công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc
lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính ñến ngày 31 tháng 12
của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống ñể
ñược nâng bậc lương thường xuyên thì ñược xét nâng một bậc lương trước thời
hạn tối ña là 12 tháng so với thời gian quy ñịnh”.
Mới về cơ quan ñúng 1 ngày nhưng bà Mai Phương ñã ñược nâng lương.
(Văn bản phô tô này do chính bà Phương cung cấp)
Quy ñịnh là vậy, nhưng ngày 01/12/2011, bà Mai Phương ñược nhận về
làm việc tại Phòng Tổng hợp nhưng ñúng 01 ngày sau, tức ngày 01/12/2011,
Giám ñốc Cung Triển lãm quy hoạch Quốc gia Lý Văn Vinh ñã ký ngay Quyết
ñịnh số 37/Qð-CQH “Chuyển ngạch lương cho bà Nguyễn Thị Mai Phương từ
ngạch 01.006, viên chức loại C sang ngạch 01.001, viên chức loại A1.
ðiều chỉnh hệ số lương cho bà Nguyễn Thị Mai Phương từ bậc 3.12, bậc
10/12 sang hệ số lương 3.66, bậc 5/12”.
Tuy nhiên, phóng viên lại có bản dấu ñỏ và quyết ñịnh ñược ký ngày
02/12/2012, thời ñiểm này ông Lý Văn Vinh không còn là Giám ñốc.
Cần nói thêm, Quyết ñịnh số 37/Qð-CQH về việc nâng ngạch lương do
bà Nguyễn Thị Mai Phương cung cấp cho Báo ñiện tử Giáo dục Việt Nam thì ñề
ngày 01/12/2011 (bản phô tô). Tuy nhiên, phóng viên có ñược 1 Quyết ñịnh số
37/Qð-CQH lại ñề ngày 01/12/2012 (bản gốc, dấu ñỏ) và có nội dung tương tự
Quyết ñịnh số 37 năm 2011 do bà Phương cung cấp.
ðiều khó hiểu là thời ñiểm ban hành Quyết ñịnh số 37/Qð-CQH ngày
01/12/2012 (bản gốc, dấu ñỏ) thì ông Lý Văn Vinh ñã thôi chức Giám ñốc Cung
triển lãm nhưng lại vẫn ký vào quyết ñịnh (!?).
Ngoài ra, mặc dù quyết ñịnh nâng lương có hiệu lực từ ngày 01/12/2011
nhưng không hiểu vì sao ñến tháng 05/2012, bà Phương mới nhận mức lương
3,66.
ðến ngày 27/3/2015, ông Ngô Trung Hải tiếp tục ký Quyết ñịnh số
80/Qð-VQHQG về việc “Nâng lương vậc lương trước thời hạn 09 tháng cho bà
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Nguyễn Thị Mai Phương – cử nhận thuộc Viện Quy hoạch ñô thị và nông thôn
Quốc gia do lần thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ”.
Theo ñó, bà Phương từ mức lương bậc 5/9 – hệ số 3,66 ñược nâng lên
mức lương 6/9 – hệ số 3,99 kề từ ngày 01/3/2014.
Một nhân viên Phòng Tổng hợp, Cung Triển lãm Kiến trúc quy hoạch
Quốc gia từng làm tờ trình lên lãnh ñạo tố việc tăng lương trước thời hạn của bà
Mai Phương.
Trong tờ trình này, nhân viên Phòng Tổng hợp viết: “Việc tăng lương từ
bậc 10/12 (ngạch trung cấp) chuyển thành bậc 05/9 (ngạch ðại học) là trái pháp
luật, không thông qua Phòng Tổ chức cán bộ của Viện. Khi ñó, ñồng chí Mai
Phương mới về cơ quan chỉ ñược 01 ngày thì không thể có thành tích gì ñặc biệt
ñể xem xét tăng lương và chuyển ngạch ñược”.
Phóng viên Báo ñiện tử Giáo dục Việt Nam cũng nhiều lần liên hệ với bà
Nguyễn Thị Mai Phương ñể làm rõ những cáo buộc sai phạm nêu trên nhưng bà
Phương chưa có trả lời chính thức, ngoài việc cung cấp ñược Quyết ñịnh số
37/Qð-CQH ngày 01/12/2011 bản phô tô.
ðề nghị Bộ Xây dựng sớm vào cuộc kiểm tra làm rõ quy trình bổ nhiệm,
tăng lương “siêu tốc” ñối với bà Nguyễn Thị Mai Phương, hiện là Phó Giám ñốc
Cung Triển lãm Kiến trúc quy hoạch Quốc gia.
http://baogiaoduc.net/
Tin Nhân sự:
Thủ tướng ñã ký các quyết ñịnh về nhân sự như sau:
- Quyết ñịnh số 509/Qð-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng
Sơn, Hiệu trưởng Trường ðại học kinh tế thuộc ðại học Quốc gia Hà Nội, giữ
chức vụ Phó Giám ñốc ðại học Quốc gia Hà Nội.
- Quyết ñịnh số 514/Qð-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn ðức
Lợi, giữ chức vụ Tổng Giám ñốc Thông tấn xã Việt Nam.
- Quyết ñịnh số 515/Qð-TTg, Thủ tướng giao quyền Tổng Cục trưởng
Tổng cục Cảnh sát ñối với ñồng chí Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng Cục
trưởng Tổng cục Cảnh sát.
- Quyết ñịnh số 516/Qð-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Trần Bình
Minh, giữ chức vụ Tổng Giám ñốc ðài Truyền hình Việt Nam.
- Quyết ñịnh số 518/Qð-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn
Công, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Tổng hợp
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Thí ñiểm ñổi mới cơ chế hoạt ñộng Trường ðH Trà Vinh
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt ðề án thí ñiểm ñổi mới cơ chế hoạt
ñộng của Trường ðại học Trà Vinh.
Theo ñó, Trường ñược thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện
nhiệm vụ ñào tạo và nghiên cứu khoa học, trong ñó quyết ñịnh mở ngành, ngưng
mở ngành ñào tạo trình ñộ ñại học, thạc sĩ, tiến sĩ trong Danh mục giáo dục, ñào
tạo của hệ thống giáo dục quốc dân cấp IV; thí ñiểm mở ngành ñào tạo ngoài
Danh mục cấp IV theo nhu cầu xã hội nếu ñáp ứng ñủ ñiều kiện mở ngành theo
quy ñịnh của pháp luật, phù hợp với ñịnh hướng phát triển của trường ñã ñược
Hội ñồng trường quyết nghị thông qua; mở các chương trình ñào tạo các trình ñộ
giáo dục nghề nghiệp theo nhiệm vụ chính trị ñược giao.
Xác ñịnh chỉ tiêu tuyển sinh của từng năm học ñáp ứng nhu cầu và ñiều
kiện tham gia học tập của người học; tổ chức tuyển sinh theo ñề án tuyển sinh
của Trường bảo ñảm công khai, minh bạch và thực hiện chế ñộ ưu tiên trong
tuyển sinh theo quy ñịnh.
Về tổ chức bộ máy, nhân sự, Trường quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ của
các ñơn vị trực thuộc thông qua Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Trường;
quyết ñịnh và chịu trách nhiệm về việc thành lập mới, tổ chức lại, sáp nhập,
chia, tách, giải thể các ñơn vị trực thuộc Trường bảo ñảm phát huy hiệu quả hoạt
ñộng của bộ máy.
Bên cạnh ñó, quyết ñịnh cơ cấu, số lượng người làm việc trên cơ sở xác
ñịnh vị trí việc làm; công bố công khai tiêu chí tuyển dụng với từng ñối tượng
giảng viên, viên chức, nhân viên hợp ñồng; ký kết hợp ñồng làm việc và hợp
ñồng lao ñộng, phân công, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, phát triển ñội ngũ viên
chức, nhân viên hợp ñồng phù hợp với yêu cầu phát triển của Trường và chấm
dứt hợp ñồng theo quy ñịnh của pháp luật.
http://baochinhphu.vn/
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Xây dựng ðề án cải cách tiền lương, BHXH trình Trung ương
Phó Thủ tướng Vương ðình Huệ, Trưởng Ban Chỉ ñạo Trung ương về cải
cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu ñãi người có công ñã chủ trì
phiên họp ñầu tiên của Ban Chỉ ñạo vào ngày 14/4/2017 tại Trụ sở Chính phủ.
Trước ñó, Thủ tướng ñã có Quyết ñịnh số 43/Qð-TTg ngày 12/2/2017 về
thành lập Ban Chỉ ñạo do Phó Thủ tướng Vương ðình Huệ làm Trưởng Ban;
Phó Trưởng Ban Thường trực là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Hai Phó
Trưởng Ban là Bộ trưởng Bộ LðTB&XH ðào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Tài
chính ðinh Tiến Dũng.
Cuộc họp ñã nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Cơ quan Thường trực của Ban
Chỉ ñạo) báo cáo về kế hoạch hoạt ñộng của Ban Chỉ ñạo trong năm 2017 và các
năm tiếp theo; kế hoạch nghiên cứu và dự thảo ðề cương ðề án cải cách chính
sách tiền lương ñối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và
người quản lý, người lao ñộng trong các doanh nghiệp. Lãnh ñạo Bộ
LðTB&XH báo cáo ðề cương ðề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và ðề
cương ðề án cải cách chính sách ưu ñãi người có công.
Việc thực hiện 3 ðề án trên ñược Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) giao
cho Chính phủ chủ trì xây dựng nhằm cải cách, nâng cao chất lượng các chính
sách an sinh xã hội quan trọng này, vốn còn nhiều bất cập, chưa ñáp ứng ñược
yêu cầu của ðảng, Nhà nước và nguyện vọng của nhân dân trong thời gian qua.
Phó Thủ tướng Vương ðình Huệ ñánh giá việc cải cách chính sách tiền
lương không chỉ ñơn thuần là ñiều chỉnh tiền lương tối thiểu mà còn là ñiều
chỉnh hệ thống chức danh, thang, bảng lương và vấn ñề quan trọng nhất là cơ
cấu nguồn tiền từ ngân sách ñể thực hiện. Nội dung này cũng liên quan tới việc
ñổi mới cơ chế hoạt ñộng của các ñơn vị sự nghiệp (khu vực ñang có 2,1 triệu
viên chức ñang làm việc) mà Phó Thủ tướng Vương ðình Huệ và Phó Thủ
tướng Vũ ðức ðam vừa chủ trì một cuộc họp về nội dung này sáng nay.
Về chính sách người có công, Phó Thủ tướng Vương ðình Huệ cho rằng ñời
sống người có công ñã ñược cải thiện nhiều trong những năm qua nhưng vẫn còn
nhiều người có mức sống dưới trung bình ở nơi cư trú, cá biệt có những người
lâm vào tình trạng nghèo khổ. Trong khi ñó, các chính sách về bảo hiểm xã hội
cũng cần tính toán, thay ñổi mạnh mẽ ñể tăng cường tính ổn ñịnh và hiệu quả chi
trả của Quỹ Bảo hiểm xã hội- một lưới an sinh quan trọng của Nhà nước.
Phó Thủ tướng Vương ðình Huệ giao Bộ Nội vụ và Bộ LðTB&XH chủ trì
thực hiện các ðề án như ñã nêu và ñề nghị Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân và Bộ trưởng
ðào Ngọc Dung phải trực tiếp chỉ ñạo việc xây dựng, hoàn thiện các ðề án do
Bộ mình phụ trách.
http://baochinhphu.vn/
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Bổ nhiệm "thừa" công chức ở Thái Nguyên: 7 người xin thôi giữ chức
Ngoài việc quyết ñịnh cho thôi giữ chức vụ ñối với 7 trường hợp có ñơn
xin rút, Sở NN và PTNT tỉnh Thái Nguyên ñã sắp xếp giảm số lượng phó phòng.
Ngày 19/4/2017, ông Trần Dương Thịnh, Giám ñốc Sở Nội vụ tỉnh Thái
Nguyên cho biết, con số 23 ñược ñề cập trong kết luận của Thanh tra tỉnh cuối
năm 2016 là so sánh với ñề án vị trí việc làm năm 2014, còn so với văn bản hiện
hành thì chỉ có 4 trường hợp vượt quy ñịnh.
Lý giải việc so sánh với ðề án 2014, ông Thịnh cho biết, ðề án vị trí việc
làm của tỉnh xây dựng từ cuối 2013 ñầu năm 2014 và ñược Bộ Nội vụ phê duyệt
sau ñó. Tuy nhiên, sau khi thực hiện Thông tư liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp và
PTNT và Bộ Nội vụ sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở Sở NN&PTNT thì ðề án này
phải ñiều chỉnh lại theo bộ máy mới.
Theo ñó, việc thành lập, tổ chức lại 7 Chi cục trực thuộc Sở không có quy
ñịnh về số lượng cấp phó ñối với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, văn phòng,
thanh tra thuộc Sở mà chỉ quy ñịnh số lượng cấp phó các Chi cục thuộc Sở và số
lượng cấp phó các ñơn vị thuộc, trực thuộc Chi cục với số lượng không quá 2.
Vì vậy, việc xác ñịnh tại thời ñiểm 31/7/2016 ở Sở NN&PTNT chỉ có 4 trường
hợp cấp phó thuộc Chi cục Kiểm lâm là vượt quá quy ñịnh.
Liên quan ñến vấn ñề này, Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên, ông ðỗ ðức
Công lưu ý, trong kết luận thanh tra năm 2016 chỉ nêu việc bổ nhiệm công chức
quản lý tại một số ñơn vị “nhiều hơn” ñề án vị trí việc làm năm 2014 là 23
trường hợp, chứ không phải “thừa”, mục ñích là làm rõ hơn tính chưa hợp lý của
ðề án này.
Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên ðỗ ðức Công cho biết thêm, kết luận
thanh tra năm 2016 cũng chỉ ra một số phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở
NN&PTNT có số lượng lãnh ñạo cấp phó chưa phù hợp.
Cụ thể như Phòng Kế hoạch – Tài chính tổng số 11 người nhưng có 6 Phó
Trưởng phòng, Phòng Quản lý xây dựng công trình có 4 người thì có 2 Phó,
Thanh tra sở 7 người lại có 3 phó Chánh thanh tra, còn Văn phòng Sở có 11
người thì có 3 Phó Chánh Văn phòng.
“Chưa có văn bản nào từ Trung ương hay ñịa phương quy ñịnh về số lượng
cấp phó thuộc Sở, ban ngành của tỉnh nói chung. ðiều này dẫn ñến tuỳ nghi
trong áp dụng bổ nhiệm cấp phó. Do ñó, Thanh tra kiến nghị Sở NN&PTNT rà
soát, kiến nghị tỉnh ban hành văn bản quy ñịnh số lượng cấp phó” – Chánh
Thanh tra tỉnh Thái Nguyên nêu rõ.
Liên quan ñến việc xử lý số trường hợp ñược bổ nhiệm vượt so với quy
ñịnh cũng như số lượng cấp phó chưa phù hợp tại một số phòng, ông Ngô Xuân
Hải - Giám ñốc Sở NN&PTNT Thái Nguyên cho biết, căn cứ vào năng lực và
nhiệm vụ, Sở ñã sắp xếp những người này vào vị trí công tác mới và hiện tại các
ñơn vị có số lượng cấp phó phù hợp với ñề án vị trí việc làm năm 2017 của tỉnh.
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“Tại một số phòng chuyên môn, nghiệp vụ, văn phòng và thanh tra thuộc
Sở có số lượng cấp phó chưa phù hợp, Sở ñã bố trí sắp xếp lại với 17 trường
hợp. Trong ñó có 7 người có ñơn xin thôi giữ chức vụ nên Sở có quyết ñịnh cho
thôi và sắp xếp vào vị trí phù hợp. Các trường hợp còn lại cũng ñược bố trí ñảm
nhiệm vị trí khác” – ông Hải cho biết.
Theo ñó, Phòng Kế hoạch – Tài chính giảm từ 6 Phó trưởng phòng xuống
còn 3 Phó phòng, Văn phòng Sở bố trí 3 Phó Chánh Văn phòng nhưng 1 người
ñến tháng 6/2017 nghỉ hưu, Phòng Quản lý công trình giảm 1 Phó trưởng phòng,
Thanh tra Sở giảm từ 3 xuống 1 Phó, Phòng Tổ chức cán bộ có 2 Phó trưởng
phòng.
Về xử lý trách nhiệm ñối với việc bổ nhiệm vượt 4 trường hợp cấp phó,
tỉnh Thái Nguyên yêu cầu tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Bí thư, Phó Bí thư;
Giám ñốc, Phó Giám ñốc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của Sở NN-PTNT, tập
thể cấp uỷ, lãnh ñạo Chi cục Kiểm lâm và những cá nhân liên quan kiểm ñiểm,
làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy ñịnh.
“Việc bổ nhiệm vượt ở thời kỳ nào thì lãnh ñạo, cấp uỷ ở thời kỳ ñó phải
chịu trách nhiệm. Nếu việc trên diễn ra ở cả hai thời kỳ thì căn cứ vào trường
hợp cụ thể, cả hai thời kỳ ñều phải chịu trách nhiệm” – Giám ñốc Sở Nội vụ
Thái Nguyên Trần Dương Thịnh khẳng ñịnh.
http://vov.vn/
Sở 5 phó: Không sai, công chức lãnh ñạo ñánh nhau: chuyện nhỏ
Chuyện một sở có nhiều lãnh ñạo ñã làm nóng dư luận trước ñây còn chưa
kịp lắng xuống thì mới ñây, báo chí lại liên tục phát hiện những Sở có bộ máy
lãnh ñạo phình to. Theo quy ñịnh của Chính phủ, một Sở của tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương chỉ có 1 giám ñốc và nhiều nhất 3 phó giám ñốc. Thế
nhưng ở Bình ðịnh, Sở Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) có ñến 6 phó
giám ñốc và sở NNPTNT cũng không thua kém, có 5 phó giám ñốc.
“Ông Phan Trọng Hổ - Giám ñốc Sở NNPTNT Bình ðịnh xác nhận, hiện
tại cơ quan này có ñến 5 Phó giám ñốc gồm các ông: Nguyễn Hữu Vui - phụ
trách thủy lợi; Nguyễn Hiếu Hòa - phụ trách lâm nghiệp; ðào Văn Hùng - phụ
trách nông thôn mới, kinh tế hợp tác, chăn nuôi thú y; Nguyễn Văn Trượng phụ trách trồng trọt, quản lý chất lượng và Trần Văn Phúc - phụ trách thủy sản”.
Tuy nhiên, theo ông Hổ, việc Sở này có nhiều phó giám ñốc là do trước
ñây, sở sáp nhập từ nhiều ñơn vị. Ông Hổ cho rằng, theo thông tư hướng dẫn, 1
Sở quy ñịnh 1 Giám ñốc và 3 Phó giám ñốc. Tuy nhiên, hiện nay những Sở vượt
quá thì giữ nguyên hiện trạng và không ñược bổ nhiệm mới cho ñến khi những
lãnh ñạo nghỉ hưu và giữ nguyên 3 Phó giám ñốc. Và ông kết luận chuyện Sở có
nhiều phó giám ñốc là không có gì sai.
ðúng là chẳng có gì sai với các vị phó giám ñốc này cả. Chức vụ, lương
bổng, tất cả họ ñều ñã ñược bổ nhiệm và tiếp nhận ñúng quy trình. Chỉ có ñiều,
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số lượng phó giám ñốc vượt quá quy ñịnh này là do “quá khứ ñể lại”, và các vị
ñành chờ cho ñến lúc một số về hưu thì sẽ ñủ với con số 3 phó giám ñốc theo
ñúng quy ñịnh.
Thật là sung sướng và hạnh phúc cho những vị phó giám ñốc ñang chờ về
hưu theo ñúng quy ñịnh, không ai bị hạ chức, không ai bị ñiều chuyển, tất cả cứ
ngồi ñó hưởng lương...chờ hưu.
Còn có một chuyện khác nữa, ñó là chuyện ñánh nhau gây sứt ñầu mẻ trán,
to hay nhỏ chỉ là khái niệm tương ñối mà thôi. Ấy là chuyện ở Sở TNMT Kon
Tum, 2 ông Diệp Xuân Vinh - Chi cục phó Chi cục quản lý ñất ñai và ông Cao
Minh Phương - Trưởng phòng Tài Nguyên nước ñi nhậu về cãi vã chuyện mời
bia bên nọ bên kia mà ñánh nhau chảy máu mũi.
Chưa hết, sau ñó ông Vinh còn ñưa giang hồ ñến ñập phá, ñánh ông
Phương tại nhà ñể dằn mặt.
Thế nhưng ñánh giá câu chuyện này, ông Nguyễn ðình Khải, Chánh Văn
phòng Sở TNMT tỉnh Kon Tum cho rằng ñây là chuyện nhỏ, chuyện xích mích
như thế này trong cuộc sống là không thể tránh khỏi. ðúng là có nhiều giá trị
ñảo lộn không biết ñâu mà lần.
Cũng như chuyện khôi hài về một vị công chức khác, ông Nguyễn Tiến
Thắng, Phó giám ñốc Trung tâm Huấn luyện ñào tạo thuộc Cảng hàng không
quốc tế ðà Nẵng, nguyên ðội trưởng ðội An ninh soi chiếu. Ông Thắng có
khuyết ñiểm là lấy trộm tài sản của khách, khoảng 10 triệu ñồng tiền mặt và vài
trăm USD trong ví. Tuy nhiên sau ñó ông Thắng lại ñược ñiều chuyển lên chức
cao hơn, là Phó Giám ñốc trung tâm Huấn luyện ñào tạo.
Nực cười chưa, vi phạm kỷ luật, vi phạm ñạo ñức, lấy trộm tài sản của
hành khách, lại ñược thăng chức cao hơn? Chuyện phải chăng chỉ có ở xứ ta?
Nhưng hài hước hơn cả chuyện này, là lời giải thích của ông ðoàn Thanh
Phương, Phó giám ñốc Cảng hàng không quốc tế ðà Nẵng về chuyện tại sao ông
Thắng vi phạm lại ñược thăng chức, ông Phương nói:
“Khi bổ nhiệm ông Thắng thì chưa ai biết sự việc ñó cả, cũng không có
thông tin nào về việc này. ðến sau này khi phát hiện ra việc hành khách vào hỏi
lại tài sản thì lúc ñó việc bổ nhiệm ñã xong rồi”.
Kỳ lạ chưa kìa? Khi bổ nhiệm thì chưa phát hiện ra vụ trộm, ñến khi phát
hiện ra thì bổ nhiệm xong rồi, nên... ñánh phải ñể nguyên thế thôi.
Thật là không thiếu gì chuyện hài hước. Bổ nhiệm thừa phó giám ñốc thì
phải chờ về hưu. Cán bộ ñánh nhau mang giang hồ ñến dằn mặt thì là chuyện
nhỏ. Phát hiện ra phó giám ñốc trung tâm huấn luyện ăn trộm tài sản của khách
nhưng vì lỡ bổ nhiệm rồi nên kệ.
Giá như, ừ giá như dân mà cũng ñược ñối xử nhẹ nhàng tình cảm nhân văn tình
nghĩa như các bác cán bộ thế này thì tốt quá nhỉ?
http://datviet.vn/
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Văn phòng BCð ðề án ñơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân ñặt tại Bộ
Công an
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết ñịnh số 524/Qð-TTg sửa ñổi,
bổ sung Quyết ñịnh số 896/Qð-TTg ngày 8/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt ðề án tổng thể ñơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và
các cơ sở dữ liệu liên quan ñến quản lý dân cư giai ñoạn 2013 - 2020.
Quyết ñịnh số 524/Qð-TTg sửa ñổi một số nội dung về Ban Chỉ ñạo thực
hiện ðề án tổng thể ñơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ
sở dữ liệu liên quan ñến quản lý dân cư giai ñoạn 2013 - 2020.
Theo ñó, Trưởng Ban chỉ ñạo là Phó Thủ tướng Chính phủ. Phó Trưởng
ban gồm: Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Thông
tin và Truyền thông; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Thành viên Ban Chỉ ñạo là Lãnh ñạo cấp Thứ trưởng các Bộ, cơ quan
ngang Bộ: Bộ Công an; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Y tế; Bộ Lao ñộng Thương binh và Xã hội; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Kế hoạch và ðầu tư; Bộ
Giáo dục và ðào tạo; Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nội vụ;
Bộ Ngoại giao; Văn phòng Chính phủ; Lãnh ñạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Theo Quyết ñịnh số 524/Qð-TTg, Văn phòng Ban Chỉ ñạo ñặt tại Bộ
Công an thay vì ñặt tại Bộ Tư pháp như Quyết ñịnh số 896/Qð-TTg.
Về nhân sự Văn phòng Ban Chỉ ñạo, Quyết ñịnh 524/Qð-TTg nêu rõ:
Chánh Văn phòng Ban Chỉ ñạo là Lãnh ñạo Bộ Công an. Phó Chánh Văn phòng
thường trực Ban Chỉ ñạo là Lãnh ñạo Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Phó
Chánh Văn phòng Ban Chỉ ñạo gồm: Lãnh ñạo Cục Cảnh sát ñăng ký, quản lý
cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an; Lãnh ñạo Cục Hộ tịch, quốc
tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp; Lãnh ñạo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn
phòng Chính phủ; Lãnh ñạo Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông;
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Lãnh ñạo Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Lãnh ñạo Vụ Cải cách hành chính, Bộ
Nội vụ.
Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ ñạo sử dụng công
chức thuộc quyền quản lý của mình ñể thực hiện các nhiệm vụ ñược giao.
Nhân sự chuyên trách của Văn phòng Ban Chỉ ñạo, gồm: Sĩ quan của một
số ñơn vị thuộc Bộ Công an và công chức biệt phái của Bộ, cơ quan ngang Bộ
(nếu có). Việc ñiều ñộng sĩ quan, công chức biệt phái và thời gian biệt phái thực
hiện theo quy ñịnh pháp luật hiện hành.
http://baochinhphu.vn/
14 Bộ nợ thể chế: Tổ công tác của Thủ tướng vào cuộc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết theo chỉ ñạo của
Thủ tướng, từ nay Tổ công tác của Thủ tướng sẽ ñốc thúc các Bộ cả về tiến ñộ
xây dựng các thông tư, “văn bản chậm tới 4 năm, 3 tháng, 17 ngày thì không thể
ñược”.
“Trước ñây ít khi chúng ta ñể ý ñến tiến ñộ ban hành các thông tư, nhưng
nay, Thủ tướng Chính phủ giao Tổ công tác ñốc thúc cả vấn ñề này, vì không có
thông tư thì luật không ñi ñược vào cuộc sống”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP
Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng, nhấn mạnh tại buổi kiểm
tra ngày 17/4/2017.
Tại ñây, Tổ công tác ñã kiểm tra, ñôn ñốc 14 Bộ, cơ quan về tình hình xây
dựng các văn bản hướng dẫn luật, pháp lệnh.
Nêu rõ trách nhiệm từng cơ quan
Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, hiện còn 25 văn bản
hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh (ñã có hiệu lực thi hành) bị nợ ñọng, gồm
8 nghị ñịnh, 1 quyết ñịnh và 16 thông tư.
Các cơ quan nợ ñọng gồm Bộ Tài chính (4 nghị ñịnh và 1 thông tư), Bộ Y
tế (1 nghị ñịnh và 7 thông tư), Bộ Thông tin và Truyền thông (1 quyết ñịnh và 2
thông tư), Bộ Quốc phòng (2 thông tư), Bộ Công Thương (2 thông tư); các Bộ:
Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và ðào tạo, Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn ñều có 1 nghị ñịnh, các Bộ: Công an, Kế hoạch và ðầu tư ñều có 1
thông tư.
ðây là con số lớn so với thời ñiểm cuối năm 2016 khi Chính phủ không
nợ ñọng bất kỳ văn bản nào.
Bên cạnh ñó, 17 văn bản hướng dẫn các luật, pháp lệnh (có hiệu lực từ 1/6
và 1/7 tới ñây) có khả năng sẽ bị chậm trễ, gồm 8 nghị ñịnh, 2 quyết ñịnh và 7
thông tư. Trước ñó, tại buổi kiểm tra ngày 24/3, Tổ công tác của Thủ tướng ñã
yêu cầu các bộ, cơ quan khẩn trương xây dựng, trình ký ban hành các văn bản
này trước ngày 15/5.
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Trong số này, có những văn bản ñang ñược dư luận rất quan tâm như dự
thảo Nghị ñịnh quy ñịnh ñiều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang
dùng ñể ghi âm, ghi hình, ñịnh vị do Bộ Công an xây dựng; dự thảo Nghị ñịnh
quy ñịnh ñiều kiện kinh doanh ngành nghề sản xuất lắp ráp, nhập khẩu ô tô do
Bộ Công Thương xây dựng.
Nay buổi kiểm tra, ñại diện các Bộ ñã giải trình, làm rõ về nguyên nhân
chậm trễ trong xây dựng các văn bản trên, ñồng thời cam kết rõ thời hạn hoàn
thành nhiệm vụ.
Các thành viên Tổ công tác như Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng
Thừa, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng nhận xét, nguyên nhân chính dẫn
ñến chậm trễ vẫn là do yếu tố chủ quan, nhiều ñơn vị chưa quyết liệt. Thêm vào
ñó, công tác phối hợp giữa các cơ quan cũng còn nhiều bất cập.
Chính sách phải ñi vào lòng dân
Kết luận buổi kiểm tra, Tổ trưởng Tổ công tác Mai Tiến Dũng nhắc lại
yêu cầu, quyết tâm của Thủ tướng trong việc xây dựng Chính phủ liêm chính,
kiến tạo, hành ñộng, phục vụ, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không ñể
khoảng trống pháp lý. Các Bộ trưởng phải dành thời gian tối ña, ưu tiên nguồn
lực, tạo ñiều kiện nhất ñể tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế.
Theo Tổ công tác, nhiều văn bản ñã chậm trễ quá lâu, ñặc biệt như Thông
tư về ñiều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho tổ chức giám ñịnh tư
pháp công lập về kỹ thuật hình sự (của Bộ Công an) chậm trễ tới 4 năm, 3 tháng,
17 ngày tính từ khi Luật Giám ñịnh tư pháp có hiệu lực. Thông tư của Bộ Kế
hoạch và ðầu tư hướng dẫn các biểu mẫu báo cáo về tình hình thực hiện kế
hoạch ñầu tư công chậm tới 2 năm 3 tháng 17 ngày; một thông tư của Bộ Quốc
phòng cũng chậm tới gần 2 năm…
“Nếu chậm trễ do chủ quan thì Bộ trưởng phải nhận lỗi trước Thủ tướng.
Văn bản chậm tới 4 năm, 3 tháng, 17 ngày thì không thể ñược, gây khó khăn rất
lớn trong thi hành luật”, Tổ trưởng Tổ công tác nêu rõ và cho biết, Thủ tướng ñã
giao Tổ công tác liên tục kiểm tra, ñôn ñốc các bộ về vấn ñề này.
Quan ñiểm của Thủ tướng là phải bảo ñảm tiến ñộ, hiệu lực và chất lượng
của văn bản, bảo ñảm không có lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế và tăng
cường sự phối hợp của các bộ ngành.
Qua kiểm tra, trong số 25 văn bản nợ ñọng, có 8 nghị ñịnh có thể hoàn
thành ngay trong tháng 4. Các văn bản còn lại cũng cần khẩn trương hoàn thành
dứt ñiểm.
Cùng với ñó, Tổ trưởng Tổ công tác cũng nhấn mạnh, chất lượng các văn
bản vẫn là quan trọng nhất. “Các văn bản phải ñi vào cuộc sống và nhất là phải
ñi vào lòng dân, có hiệu quả, ñược người dân và doanh nghiệp hưởng ứng, ñặc
biệt ñối tượng bị tác ñộng phải thực thi tốt hơn”, Bộ trưởng nói.
Liên quan tới những vướng mắc trong công tác phối hợp, một nguyên
nhân dẫn tới chậm trễ ban hành văn bản, Tổ trưởng Tổ công tác yêu cầu các Bộ
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khi ñược lấy ý kiến cần trả lời có chất lượng và ñúng thời gian. “Vừa qua Thủ
tướng ñã phê bình Bộ Kế hoạch và ðầu tư về việc lấy ý kiến”, Bộ trưởng Mai
Tiến Dũng cho biết và cho rằng khi có ý kiến khác nhau thì không gì bằng việc
các Bộ trực tiếp ngồi lại tìm cách giải quyết.
Trong trường hợp các bộ có xung ñột về quan ñiểm, VPCP sẽ là cơ quan
trung gian, “trọng tài”, cùng làm việc trực tiếp với các Bộ ñể xử lý, tránh tình
trạng văn bản “ñẩy ñi ñẩy lại” giữa các bên. Cùng với ñó, trong quá trình xây
dựng văn bản, VPCP cũng cử cán bộ tham gia trực tiếp với các Bộ ngay từ ñầu.
ðề nghị các bộ thực hiện ñúng cam kết tại buổi làm việc, Tổ trưởng Tổ
công tác cho biết kết quả kiểm tra hôm nay sẽ ñược báo cáo ñầy ñủ, khách quan
với Chính phủ, Thủ tướng. “Về phía VPCP, nếu vụ nào theo dõi thấy các bộ
ngành chậm tiến ñộ mà không báo cáo thì dứt khoát sẽ cắt thi ñua”, Bộ trưởng,
Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nêu rõ.
http://baochinhphu.vn/
Bộ Nội vụ: Thanh tra công vụ, tập trung vào ñề bạt, bổ nhiệm cán bộ
Bộ Nội vụ chủ trì tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính các
bộ, ngành, ñịa phương, tăng cường thanh tra công vụ, tập trung vào việc tuyển
dụng, ñề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; việc sử dụng biên chế tại
các bộ, ngành và ñịa phương.
ðây là nội dung triển khai kế hoạch hoạt ñộng năm 2017 của Ban Chỉ ñạo
cải cách hành chính của Chính phủ.
Cũng theo Kế hoạch, quý II/2017, Bộ Nội vụ triển khai xác ñịnh và công
bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban
Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam chỉ ñạo,
hướng dẫn các ñịa phương triển khai ðề án ño lường sự hài lòng của người dân,
tổ chức ñối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
Cả năm 2017, Bộ Nội vụ chủ trì ñôn ñốc các bộ, ngành và ñịa phương ñẩy
mạnh triển khai các nội dung xây dựng và nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức, trong ñó thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại ñội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí
việc làm trên cơ sở các ñề án ñã ñược phê duyệt; ñổi mới ñánh giá công chức,
viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Cũng trong năm 2017, Bộ Nội vụ chủ trì kiện toàn tổ chức bộ máy các bộ,
cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và hệ thống tổ chức cơ quan chuyên
môn ở ñịa phương theo quy ñịnh của Chính phủ và Luật Tổ chức Chính phủ,
Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương.
Văn phòng Chính phủ xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
văn bản sửa ñổi, bổ sung các văn bản chỉ ñạo ñiều hành của Chính phủ, Thủ
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tướng Chính phủ liên quan ñến cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục
hành chính, theo dõi thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ñể phù hợp
với chức năng, nhiệm vụ ñược giao; xây dựng trình Chính phủ Nghị ñịnh sửa
ñổi, bổ sung một số ðiều của các Nghị ñịnh liên quan ñến kiểm soát thủ tục
hành chính.
Bên cạnh ñó, ñôn ñốc các bộ, ngành và ñịa phương ñơn giản hóa, công
khai, minh bạch mọi thủ tục hành chính tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh
nghiệp thực hiện và giám sát, kịp thời tháo gỡ những ñiểm nghẽn. Tăng cường
kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính và kiến nghị sửa ñổi những quy ñịnh
về thủ tục không còn phù hợp gây vướng mắc, khó khăn cho người dân và
doanh nghiệp trong quá trình thực hiện
Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì nghiên cứu, xây dựng trình Chính
phủ Nghị ñịnh về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục
hành chính và tổ chức triển khai thực hiện sau khi Nghị ñịnh ñược Chính phủ
ban hành.
Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ ñôn ñốc các bộ,
ngành và ñịa phương ñẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của
các ñơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
ðẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Cả năm 2017, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ
Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức thực hiện và ñôn ñốc, hướng dẫn, kiểm
tra các bộ, ngành và ñịa phương thực hiện các nội dung về hiện ñại hóa hành
chính, trong ñó, triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính
phủ về Chính phủ ñiện tử; triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về ứng
dụng công nghệ thông tin trong hoạt ñộng của cơ quan nhà nước giai ñoạn 2016
- 2020 theo Quyết ñịnh số1819/Qð-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong
hoạt ñộng của cơ quan nhà nước giai ñoạn 2016 - 2020.
Bên cạnh ñó, nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch
trong hoạt ñộng của cơ quan hành chính nhà nước thông qua ñẩy mạnh cung cấp
dịch vụ công trực tuyến; khẩn trương xây dựng, ñưa vào vận hành Cổng dịch vụ
công quốc gia năm 2017. Rà soát, lập danh mục dịch vụ công mức ñộ 3, 4.
Tiếp tục triển khai việc xây dựng, vận hành và nâng cao hiệu quả cổng
thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và công khai kết quả giải quyết thủ tục hành
chính; công khai kết quả tiếp nhận, xử lý kiến nghị. Người ñứng ñầu bộ, ngành
UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm quy ñịnh về giải trình và giải
quyết các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.
Quy trình hóa việc giải quyết công việc của cơ quan hành chính theo tiêu
chuẩn ISO 9001:2008. Tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng
theo TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt ñộng của các cơ quan hành chính nhà
nước; mở rộng hệ thống quản lý chất lượng ñối với hoạt ñộng nội bộ; từng bước
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triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 ñiện tử; nâng cao
chất lượng chỉ ñạo, ñiều hành hoạt ñộng của cơ quan hành chính thông qua việc
sử dụng hiệu quả mạng thông tin ñiện tử hành chính.
http://ktdt.com.vn/
ðiều chỉnh thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia
Phó Thủ tướng Vương ðình Huệ vừa có ý kiến chỉ ñạo về việc ñiều chỉnh
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Công an qua Cơ chế một cửa quốc
gia và Cơ chế một cửa ASEAN.
Phó Thủ tướng ñồng ý bỏ thủ tục hành chính cấp Giấy phép mang con dấu
vào nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cục Cảnh sát quản lý hành
chính về trật tự xã hội - Bộ Công an tại mục I Phụ lục II- Danh mục các thủ tục
hành chính thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và
Cơ chế một cửa ASEAN giai ñoạn 2019-2020 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số
2185/Qð-TTg ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
http://baochinhphu.vn/
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Trung Quốc: Xử lý kỷ luật 85.000 cán bộ, ñảng viên
Ngày 18/4/2017, Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ðảng Cộng sản
Trung Quốc (CCDI) cho biết trong Quý I/2017, cơ quan kiểm tra kỷ luật các cấp
trên toàn quốc ñã tiếp nhận 623.000 lượt ñơn thư tố cáo và tiến hành xử lý kỷ
luật ñối với 85.000 cán bộ, ñảng viên.
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Thông báo của CCDI cho biết trong số các cán bộ, ñảng viên bị kỷ luật có
14 lãnh ñạo cấp tỉnh và cấp bộ, trên 400 cán bộ cấp sở/cục thuộc tỉnh và hơn
3.500 cán bộ cấp phòng ở các huyện, 13.000 cán bộ cấp thôn xã.
Trong số 85.000 ñối tượng bị xử lý kỷ luật nói trên có 71.000 trường hợp
là ñảng viên.
http://vietnamplus.vn/
Hàn Quốc: Bà Park bị truy tố tội tham nhũng, tống tiền
Ngày 17/4/2017, các công tố viên Hàn Quốc chính thức truy tố cựu Tổng
thống Park Geun-hye tội nhận hối lộ, tống tiền, lạm dụng quyền lực… Nếu bị
tuyên là có tội, bà có khả năng phải ngồi tù từ 10 năm ñến chung thân.
Các công tố viên buộc tội bà Park thông ñồng với bà Choi và các cố vấn
của tổng thống ñể ép 18 tập ñoàn kinh tế quyên góp tổng cộng 77,4 tỷ won (68
triệu USD) cho hai quỹ phi lợi nhuận do bà Choi kiểm soát. Bà Park và bà Choi
còn bị buộc tội nhận hối lộ từ hai tập ñoàn Samsung và Lotte và thông ñồng với
các quan chức hàng ñầu khác về việc lập danh sách ñen không cho các nghệ sỹ
ñược hưởng trợ cấp của chính phủ vì ñã lên tiếng chỉ trích chính quyền của bà
Park.
Theo các công tố viên, bà Park và bà Choi bị cáo buộc nhận hối lộ khoảng
30 tỷ won (26 triệu USD) từ Samsung ñể ñổi lấy sự hỗ trợ của chính phủ cho
việc chuyển ñổi lãnh ñạo công ty một cách suôn sẻ.
Trước các cáo buộc trên, bà Park phủ nhận tất cả. Bà nói bà chỉ nhận ñược
sự giúp ñỡ của bà Choi trong việc chỉnh sửa một số bài phát biểu của tổng thống
và các vấn ñề quan hệ công chúng. Trước ñó, hàng chục người, bao gồm bà
Choi, nhiều quan chức hàng ñầu trong chính quyền của bà Park và “thái tử
Samsung” Lee Jae-yong bị truy tố, tạm giam, chờ ngày hầu tòa.
Bà Park vẫn nhận ñược sự ủng hộ của một số chính trị gia bảo thủ và giới
truyền thông. Một số người ủng hộ bà vẫn biểu tình ở trung tâm Seoul vào các
dịp cuối tuần. Họ ñề nghị chính quyền tha thứ cho bà nếu bà bị kết án. Hàn
Quốc từng ân xá hai cựu tổng thống bị kết án vào cuối những năm 1990 ñể nước
này thoát khỏi khủng hoảng tài chính.
http://tienphong.vn/
Campuchia: Phát thẻ thông tin cho cử tri bầu cử Hội ñồng xã, phường
Trong một tháng, từ ngày 17/4 – 16/5, Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia
(NEC) sẽ tổ chức phát thẻ thông tin cử tri ñến từng cử tri có tên trong danh sách
cử tri ñăng ký tham gia bầu cử Hội ñồng xã phường vào tháng 6/2017.
NEC cho biết mục ñích của việc làm này là nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi
cho cử tri ñối chiếu các thông tin cá nhân của mình với thông tin ñăng ký trên
thẻ, cũng như nắm ñược số thứ tự, mã số cá nhân, ñịa ñiểm bầu cử, ñể cung cấp
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cho cán bộ phòng phiếu dễ dàng tìm ñược tên cử tri trong danh sách cử tri ñăng
ký bầu cử.
Tuy nhiên, người phát ngôn NEC, ông Hong Puthea nhấn mạnh cử tri
không thể sử dụng thẻ này ñể thay thế cho thẻ căn cước quốc tịch Campuchia
hoặc giấy chứng nhận nhân thân bầu cử ñể tham gia bầu cử.
Tính ñến hết ngày 17/4, ñã có 7,35% số thẻ ñược phát ñến tận tay cử tri.
ðây ñược xem là một trong các hoạt ñộng của NEC, nhằm trấn an dư luận
và ñảm bảo an toàn cho danh sách cử tri chính thức ñược lưu giữ tại cơ quan
này, trước việc thời gian gần ñây, một số tin tặc ñã tìm cách xâm nhập ñể thay
ñổi dữ liệu danh sách cử tri ñược ñăng tải trên trang web công khai của NEC.
http://tienphong.vn/

***************************

20

