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Chuyển ñổi hầu hết các DNNN; ñấu tranh chống ‘lợi ích nhóm’, ‘sân sau’
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5 về tiếp tục cơ cấu lại, ñổi mới,
nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng cho biết Hội nghị thống nhất nhận ñịnh, thời gian qua, mặc dù còn nhiều
hạn chế, yếu kém cần khắc phục, nhưng nhìn tổng thể DNNN ñã nỗ lực vươn
lên trong sản xuất, kinh doanh, không ngừng ñổi mới, ñạt ñược nhiều kết quả.
Thời gian tới, cần tiếp tục quan tâm lãnh ñạo, chỉ ñạo cơ cấu lại, ñổi mới,
nâng cao hiệu quả DNNN ñể DNNN thực sự phát huy ñược vai trò, vị trí then
chốt trong khu vực kinh tế Nhà nước, là một lực lượng vật chất quan trọng của
kinh tế Nhà nước, góp phần thúc ñẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ,
công bằng xã hội. Nghiêm túc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách,
biện pháp mới, có tính ñột phá vừa ñược Trung ương nhất trí cao thông qua.
Tập trung xử lý dứt ñiểm các tập ñoàn, tổng công ty, DN, các dự án, công
trình ñầu tư không hiệu quả, thua lỗ kéo dài, kể cả bằng biện pháp giải thể, phá sản.
Cơ cấu lại, ñổi mới các DNNN ñáp ứng các chuẩn mực quốc tế về quản trị
doanh nghiệp; thật sự hoạt ñộng theo cơ chế thị trường, tự chủ, tự chịu trách
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nhiệm, cạnh tranh bình ñẳng với DN thuộc các thành phần kinh tế khác theo quy
ñịnh của pháp luật; bảo ñảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình…
Tiếp tục ñổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giám sát, kiểm tra,
kiểm soát ñối với hoạt ñộng của DNNN; không ñể thất thoát, lãng phí vốn, tài
sản Nhà nước. Tách bạch, phân ñịnh rõ chức năng quản lý Nhà nước ñối với mọi
loại hình DN nói chung với chức năng chủ sở hữu ñối với DNNN và cổ phần,
vốn góp của Nhà nước tại DN cũng như với chức năng quản trị kinh doanh của
DNNN nói riêng.
Khẩn trương hoàn thiện mô hình quản lý, giám sát DN và vốn, tài sản của
Nhà nước ñầu tư tại DN; chậm nhất ñến năm 2018, thành lập một cơ quan
chuyên trách làm ñại diện chủ sở hữu ñối với DNNN và cổ phần, vốn góp của
Nhà nước tại DN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh, kiên quyết ñấu tranh và
có biện pháp phòng ngừa, khắc phục tình trạng cán bộ lãnh ñạo, quản lý DNNN
móc ngoặc với cán bộ, công chức Nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân ñể hình
thành "nhóm lợi ích", "sân sau" thao túng hoạt ñộng của DNNN, trục lợi cá
nhân, tham nhũng, lãng phí, gây tổn hại cho Nhà nước và DN.
Xác ñịnh rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của tập thể và cá
nhân chủ tịch, thành viên hội ñồng quản trị, hội ñồng thành viên, người ñại diện
phần vốn của Nhà nước, ban ñiều hành trong hệ thống quản trị, ñiều hành DN.
Người ñứng ñầu DNNN chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật và Nhà
nước về toàn bộ hoạt ñộng của DN.
Ban kiểm soát, kiểm soát viên phải thực sự là công cụ giám sát hữu hiệu
của chủ sở hữu, hoạt ñộng ñộc lập và không chịu sự chi phối vô lý nào về lợi ích
của hội ñồng thành viên, hội ñồng quản trị và ban ñiều hành của DN. Tổng giám
ñốc và các thành viên ban ñiều hành của DNNN do hội ñồng thành viên, hội
ñồng quản trị bổ nhiệm và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy ñịnh của
pháp luật và hợp ñồng lao ñộng.
Tổng Bí thư cũng lưu ý hoàn thiện các hệ thống khuyến khích, ñòn bẩy
kinh tế ñi ñôi với việc nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương ñối với lãnh ñạo,
quản lý và người lao ñộng trong các DNNN; thực hiện rộng rãi cơ chế tuyển
dụng, bổ nhiệm qua thi tuyển cạnh tranh, công khai, minh bạch ñối với tất cả các
chức danh quản lý, ñiều hành và các vị trí việc làm khác trong DNNN...
http://baochinhphu.vn/
ðại học Nội vụ Hà Nội là ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Nội vụ
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết ñịnh số 620/Qð-TTg ban hành danh
sách ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nội vụ.
Theo ñó, Trường ðại học Nội vụ Hà Nội là ñơn vị sự nghiệp công lập trực
thuộc Bộ Nội vụ thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ.
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Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm ban hành Quyết ñịnh quy ñịnh chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường ðại học Nội vụ
Hà Nội.
Trước ñó, Thủ tướng Chính phủ ñã quyết ñịnh thành lập Trường ðại học
Nội vụ Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao ñẳng Nội vụ Hà Nội. Trường
ðại học Nội vụ Hà Nội là cơ sở giáo dục ñại học công lập, trực thuộc Bộ Nội vụ.
http://baochinhphu.vn/
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Thủ tướng trả lời chất vấn về chính sách ñối với cán bộ, công chức, viên chức
Thủ tướng Chính phủ nhận ñược chất vấn của ðại biểu Quốc hội Hoàng
Văn Hùng, ðoàn ñại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên: "Cử tri Thái Nguyên ñã
có nhiều kiến nghị về những bất cập trong quá trình áp dụng ñịa bàn ñược thụ
hưởng chính sách theo Nghị ñịnh số 116/2010/Nð-CP ngày 24/12/2010 về
chính sách ñối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực
lượng vũ trang công tác ở vùng có ñiều kiện kinh tế-xã hội ñặc biệt khó khăn.
Do ñó, ñề nghị Thủ tướng Chính phủ cho biết có thu hồi số tiền mà các
ñịa phương ñã chi trả không ñúng ñối tượng khi thực hiện Nghị ñịnh số
116/2010/Nð-CP hay không; xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quá
trình hướng dẫn thực hiện áp dụng không ñúng về ñối tượng thụ hưởng các
chính sách theo Nghị ñịnh số 116/2010/Nð-CP như thế nào?"
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Trả lời chất vấn trên, Thủ tướng Chính phủ cho biết, về xác ñịnh ñịa bàn
có ñiều kiện kinh tế-xã hội ñặc biệt khó khăn, thực hiện chỉ ñạo của Thủ tướng
Chính phủ, Ủy ban Dân tộc ñã có công văn hướng dẫn xác ñịnh ñịa bàn có ñiều
kiện kinh tế-xã hội ñặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị ñịnh số
116/2010/Nð-CP.
Về kinh phí các Bộ, ngành và ñịa phương ñã chi trả cho cán bộ, công
chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở các
xã, thôn không thuộc phạm vi ñiều chỉnh của Nghị ñịnh số 116/2010/Nð-CP,
hiện nay, các Bộ, ngành và ñịa phương ñang tổng hợp số ñối tượng và kinh phí
chi trả các chế ñộ quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 116/2010/Nð-CP ñối với cán bộ,
công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở
xã, thôn không thuộc phạm vi ñiều chỉnh của Nghị ñịnh số 116/2010/Nð-CP ñể
gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét,
quyết ñịnh.
Về Nghị ñịnh quy ñịnh chính sách ñối với cán bộ, công chức, viên chức
và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có ñiều kiện
kinh tế-xã hội ñặc biệt khó khăn, Thủ tướng Chính phủ ñã giao Bộ Nội vụ chủ
trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và ðào tạo, Bộ Y tế và các cơ quan
liên quan tiến hành tổng kết, ñánh giá kết quả thực hiện 3 Nghị ñịnh của Chính
phủ, gồm: Nghị ñịnh số 116/2010/Nð-CP ngày 24/12/2010 về chính sách ñối
với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ
trang công tác ở vùng có ñiều kiện kinh tế-xã hội ñặc biệt khó khăn; Nghị ñịnh
số 61/2006/Nð-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách ñối với nhà
giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên, ở vùng có ñiều kiện
kinh tế-xã hội ñặc biệt khó khăn; Nghị ñịnh số 64/2009/Nð-CP ngày 30/7/2009
của Chính phủ về chính sách ñối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có
ñiều kiện kinh tế-xã hội ñặc biệt khó khăn ñể trình Chính phủ ban hành Nghị
ñịnh mới quy ñịnh chính sách ñối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng
vũ trang công tác ở vùng có ñiều kiện kinh tế-xã hội ñặc biệt khó khăn trong quý
IV/2017.
http:baochinhphu.vn/
Bảo ñảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân
Ngày 07/5/2017, nhân dịp ðại lễ Phật ñản Phật lịch 2561 (dương lịch
2017), ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW
MTTQ VN, ñi thăm, chúc mừng lãnh ñạo một số cơ sở tôn giáo Phật giáo trên
ñịa bàn TP. HCM.
Thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội ñồng
Trị sự Giáo hội Phật giáo VN, ông Nguyễn Thiện Nhân ñã chúc các lãnh ñạo
Giáo hội, các chư tôn ñức giáo phẩm, các tăng ni, phật tử thuộc Giáo hội ñón
một mùa Phật ñản vui tươi, phúc lạc trong ngôi nhà chung của khối ñại ñoàn kết
toàn dân tộc.
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ðến thăm Ban Trị sự TW Tịnh ñộ Cư sĩ Phật hội VN, ông Nhân thay mặt
lãnh ñạo ðảng, Nhà nước, MTTQ VN chúc Ban lãnh ñạo Ban Trị sự Giáo hội
cùng toàn thể chức sắc, chức việc, tín ñồ thuộc Giáo hội Tịnh ñộ Cư sĩ Phật hội
VN mạnh khỏe, an lạc và hoàn thành mọi công tác ñạo sự và thế sự mà Giáo hội
ñã ñề ra.
Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ VN khẳng ñịnh ðảng và Nhà nước, MTTQ
VN sẽ luôn ủng hộ, tạo ñiều kiện thuận lợi cho các tôn giáo thực hiện ñúng tôn
chỉ hoạt ñộng, ñoàn kết gắn bó trong khối ñại ñoàn kết dân tộc.
Cùng ngày, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương
Hòa Bình ñến thăm và chúc mừng lễ Phật ñản Phật lịch 2561 - dương lịch 2017
tại chùa Pôthisomrôn và Tịnh xá Ngọc Minh (TP. Cần Thơ).
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ðảng và Nhà nước luôn xác ñịnh ñồng bào
các dân tộc, trong ñó có ñồng bào dân tộc Khmer là bộ phận quan trọng không
thể tách rời trong khối ñại ñoàn kết các dân tộc VN. ðảng, Nhà nước luôn tôn
trọng và bảo ñảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, ñảm bảo sinh
hoạt tôn giáo ñúng pháp luật.
http://thanhnien.vn/
Kỷ luật ông ðinh La Thăng: Sự cảnh tỉnh nghiêm khắc ñối với cán bộ
Sau khi xem xét toàn diện, khách quan, cân nhắc nhiều mặt, Ban Chấp
hành Trung ương ðảng ñã quyết ñịnh thi hành kỷ luật ông ðinh La Thăng bằng
hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII với tỉ lệ
phiếu biểu quyết rất cao (trên 90%).
Ông Lê Quang Thưởng – nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ
chức Trung ương cho rằng: “Kết luận này là một sự cảnh tỉnh nghiêm khắc ñối
với những người làm công tác quản lý, lãnh ñạo nhất là những cán bộ cao cấp,
phải hết sức cảnh giác với các biểu hiện suy thoái”.
Theo ông Thưởng, việc công bố công khai những sai phạm của một cán
bộ cao cấp của ðảng là ñiều không ai muốn. Thế nhưng việc công khai những vi
phạm, khuyết ñiểm của ông ðinh La Thăng ñã truyền ñi một thông ñiệp mạnh
mẽ trong việc xử lý nghiêm những sai sót của cán bộ, ñảng viên dù ở cấp nào,
ngành nào. ðiều ñó cũng cho thấy quyết tâm chiến lược của ðảng trong việc
chống biểu hiện tiêu tực, suy thoái về tư tưởng, ñạo ñức, lối sống, liên quan ñến
việc “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” ñược ðảng và nhân dân ủng hộ.
Theo Ban Chấp hành Trung ương ðảng, ông ðinh La Thăng mặc dù có
quá trình công tác gần 35 năm, có những ñóng góp nhất ñịnh cho Tập ñoàn Dầu
khí quốc gia Việt Nam và những cơ quan, ñơn vị ông giữ cương vị lãnh ñạo
nhưng trên cương vị Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương ðảng khoá X, Bí thư
ðảng uỷ, Chủ tịch Hội ñồng thành viên Tập ñoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam
giai ñoạn 2009 - 2011, ông ñã mắc những khuyết ñiểm, vi phạm rất nghiêm
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trọng trong công tác lãnh ñạo, chỉ ñạo và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu ñến uy
tín của cấp uỷ, tổ chức ñảng và cá nhân ông, gây bức xúc trong cán bộ, ñảng
viên và nhân dân ñến mức phải thi hành kỷ luật theo quy ñịnh của ðảng.
Theo dõi kết luận trên, ông Thưởng chia sẻ, không chỉ bản thân ông mà
nhiều cán bộ, ñảng viên cảm thấy buồn về những khuyết ñiểm lớn của những người
giữ trọng trách lớn. Song, bên trong nỗi buồn ñó, ông thấy niềm tin của mình ñược
củng cố khi những khuyết ñiểm, tiêu cực ñó ñã ñược ðảng ngăn chặn.
Nhấn mạnh những sai phạm ở PVN và người ñứng ñầu là rất nghiêm
trọng, ông Lê Quang Thưởng cho rằng, việc kỷ luật trách nhiệm là rất cần thiết,
người giữ chức vụ càng cao thì phải chịu trách nhiệm càng lớn và không có
“vùng cấm” trong ðảng.
ðảng ta có một nguyên tắc rất rõ ràng “có công thì thưởng, có tội thì
phạt”, bên cạnh những cống hiến, ñóng góp của ông ðinh La Thăng trong suốt
hàng chục năm công tác thì ðảng cũng rất nghiêm khắc ñối với những sai sót mà
ông ñã gây ra. Bởi ñiều ñó không chỉ là bài học ñể cá nhân mắc sai phạm rút
kinh nghiệm mà còn có ý nghĩa giáo dục cán bộ, ñảng viên ñương chức ngày
nay phải tự suy ngẫm, ñiều chỉnh lại nhận thức, hành ñộng của mình ñể không
chỉ làm tốt chức trách nhiệm vụ ñược giao mà còn phải trở thành tấm gương cho
các cán bộ, ñảng viên khác noi theo.
http://vov.vn.vn/
Bước ñột phá trong công tác thi hành kỷ luật, kiểm tra của ðảng
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch
sử ðảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: cái ñược trong xử
lý và ñưa ra công khai trong ðảng, công khai trong toàn xã hội là bước ñột phá
trong công tác thi hành kỷ luật và giám sát, kiểm tra của ðảng.
PV: Thưa ông, nhìn lại Hội nghị Trung ương 5 vừa diễn ra, ông ñánh giá
gì về những thành công Hội nghị ñạt ñược?
Ông Nguyễn Trọng Phúc: Phần quan trọng ñầu tiên ñó là Trung ương ñã
thảo luận và quyết ñịnh thông qua 3 Nghị quyết về kinh tế. ðây là sự mong mỏi
của toàn xã hội ñể làm kinh tế của Việt Nam bứt phá, tạo ñộng lực mới cho sự
phát triển. Tôi quan tâm ñến 3 Nghị quyết ñó, vì chúng ñã xử lý và góp phần hạn
chế tiêu cực của cả 3 lĩnh vực.
Thứ nhất, Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ñịnh hướng
xã hội chủ nghĩa. Thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa phải hoàn thiện ñể
phù hợp với nhà nước pháp quyền. Nghị quyết này giúp xử lý mối quan hệ giữa
chính sách kinh tế, thể chế kinh tế với vai trò của thể chế chính trị, nhà nước
pháp quyền.
Thứ hai, Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, ñổi mới và nâng cao hiệu quả
doanh nghiệp nhà nước, làm sao cho thật sự là nòng cốt của kinh tế nhà nước và
phát huy vài trò, hiệu quả của kinh tế nhà nước. Nhiều vụ việc vừa qua, trong ñó
6

có việc thi hành kỷ luật cán bộ tại Hội nghị Trung ương cũng ñều liên quan ñến
doanh nghiệp Nhà nước. Tôi mong doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam hiện
nay thật sự có vai trò chủ ñạo và thoát ra ñược bao cấp.
Thứ ba, Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một ñộng lực
quan trọng của nền kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục
quan ñiểm ðại hội XII của ðảng, xác ñịnh kinh tế tư nhân là ñộng lực quan
trọng của nền kinh tế, Hội nghị Trung ương 5 cụ thể và thúc ñẩy kinh tế tư nhân
hiện nay ñóng góp gần 40% GDP. Theo tôi, trong nền kinh tế thị trường, kinh tế
tư nhân phải ñược khuyến khích. Về mặt khách quan, kinh tế tư nhân còn phát
triển và nhất ñịnh sẽ có nhiều ñóng góp.
PV: Tại hội nghị lần này, Trung ương thảo luận ñánh giá công tác lãnh
ñạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2016 nhưng lại gắn với việc thực
hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Ông ñánh giá gì về việc Trung ương
bàn và quyết ñịnh về kỷ luật cán bộ?
Ông Nguyễn Trọng Phúc: Việc Hội nghị Trung ương 5 ñánh giá toàn bộ
công tác lãnh ñạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2016 nhưng gắn với
việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là một ñiểm mới trong quy
chế làm việc và lãnh ñạo, chỉ ñạo của Trung ương, Bộ Chính trị, từ ñó mới bàn
quyết ñịnh kỷ luật cán bộ.
Việc Hội nghị Trung ương 5 ñưa ra quyết ñịnh kỷ luật cán bộ thể hiện:
tính nghiêm minh của kỷ luật, kỷ cương trong ðảng và gắn với pháp luật nhà
nước trong ñiều kiện nhà nước pháp quyền; tính giáo dục, răn ñe, phòng ngừa;
tính xây dựng trong kỷ luật ñể góp phần xây dựng và chỉnh ñốn ðảng trong
sạch, vững mạnh.
Thông qua kỷ luật làm cho các cán bộ lãnh ñạo quản lý trước ñây hay
ñang ñương chức ñều phải thấy rõ trách nhiệm của mình trước ðảng, trước ñất
nước và nhân dân. Thông qua kỷ luật tạo ra nhận thức ñúng về vai trò của kỷ
luật làm sao cho ðảng mạnh lên cả về trình ñộ, năng lực, tư duy, tổ chức lãnh
ñạo, sức chiến ñấu.
ðồng thời, thông qua kỷ luật góp phần vào sự ñoàn kết trong ðảng, kỷ
luật không phải ñể xử lý, vùi dập ñồng chí của mình mà tạo hướng ñể người ta
sửa chữa sai lầm, khuyết ñiểm ñã mắc.
Theo tôi, ñó là những cái ñược trong xử lý cán bộ và ñưa ra công khai
trong ðảng, trong toàn xã hội, có tác dụng tích cực và cũng là bước ñột phá
trong công tác thi hành kỷ luật và giám sát, kiểm tra của ðảng.
PV: Có thể thấy Hội nghị Trung ương lần này bàn về rất nhiều nội dung
quan trọng. Ông có kỳ vọng gì ở các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5?
Ông Nguyễn Trọng Phúc: Các Nghị quyết ñược ban hành với sự nhất trí
cao trong Trung ương. Bộ Chính trị ñã tự phê bình, kiểm ñiểm về xây dựng
ðảng và cả vấn ñề kinh tế. Hai vấn ñề kinh tế và xây dựng ðảng quan hệ mật
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thiết với nhau. Bởi vậy cho nên sắp tới toàn ðảng và nhân dân hy vọng ở việc
triển khai thực hiện, làm sao ñể ñưa 3 Nghị quyết quan trọng ñó vào cuộc sống.
Ở ñây không nên hiểu triển khai Nghị quyết bằng cách triệu tập về học
tập, cử cán bộ giới thiệu nội dung Nghị quyết có bao nhiêu vấn ñề. Cái ñó là cần
thiết nhưng không phải là quan trọng nhất mà xưa nay chúng ta vẫn làm. Từng
ñịa phương, từng ngành phải quán triệt quan ñiểm trong Nghị quyết, tập trung
chỉ ñạo quyết liệt thì nhất ñịnh các Nghị quyết nhanh chóng ñược hiện thực hóa.
Về xây dựng và chỉnh ñốn ðảng thì rõ ràng phải tăng cường hơn nữa công
tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật ðảng. ðịa phương tổ chức ðảng phải chủ
thể kiểm tra thì mới có sức nặng, hiệu quả chứ không phải khoán kiểm tra, giám
sát cho cơ quan kiểm tra thanh tra. Tôi kỳ vọng vào các quyết ñịnh của Hội nghị
Trung ương 5 nhiều nhưng hướng tới phải hành ñộng. Hành ñộng trong ðảng,
trong chính quyền ñể hiện thực hóa những tư tưởng lớn Hội nghị Trung ương 5.
PV: Trân trọng cảm ơn ông.
http://vov.vn/
Ban Thi ñua- Khen thưởng Trung ương: Tập huấn chuyên ñề thi ñua về
xây dựng nông thôn mới
Tại TP. Cao Lãnh (ðồng Tháp), Ban Thi ñua- Khen thưởng Trung ương
vừa tổ chức tập huấn chuyên ñề phong trào thi ñua "Cả nước chung sức xây
dựng nông thôn mới (NTM)".
Thành phần tham gia là ñại diện lãnh ñạo tỉnh, cán bộ, công chức làm công
tác thi ñua thuộc các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phòng Nội
vụ các huyện, quận, TX cụm thi ñua các tỉnh miền Tây Nam bộ.
Các ñại biểu ñược hướng dẫn về việc tổ chức thực hiện phong trào thi ñua
“Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai ñoạn 2016 – 2020; hướng dẫn khen
thưởng ñối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào này
hàng năm và giai ñoạn 2016 – 2020; tổng quan về Chương trình mục tiêu Quốc
gia xây dựng NTM giai ñoạn 2016– 2020; công tác tuyên truyền, thông tin trong
xây dựng NTM năm 2017; thành tựu và kinh nghiệm xây dựng NTM ở
ðồng Tháp.
http://nongnghiep.vn/
Tỉnh Quảng Nam: Bí thư khai man thành tích, có tới 4 năm sinh: Có trả lại
Huy chương kháng chiến?
Một bí thư thị trấn ở tỉnh Quảng Nam khai mình có 4 năm sinh và còn khai
man thành tích ñể ñược nhận Huy chương Kháng chiến hạng Nhì. Ông này thừa
nhận, khai lệch 6 tuổi ñể làm hồ sơ xét nhận huy chương là do "có người hướng
dẫn làm như vậy".
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Ngày 11/5/2017, Phòng Nội vụ huyện ðại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết
các cơ quan chức năng của huyện ñang vào cuộc thanh tra, xác minh nghi vấn
khai man năm sinh ñể xét nhận thành tích của ông ðặng Ngọc Dũng, Bí thư thị
trấn Ái Nghĩa (huyện ðại Lộc).
Theo thông tin từ Phòng Nội vụ huyện ðại Lộc, ông Dũng có "năm sinh
thật" là 1962. Thế nhưng, hồ sơ ñi học của ông Dũng sau khi ñất nước thống
nhất lại ghi sinh ngày 02/10/1964.
Trong khi ñó, trong danh sách ñề nghị tặng thưởng Huy chương Kháng
chiến hạng Nhì vào năm 1995 do UBND huyện ðại Lộc lập, ông Dũng lại khai
sinh năm 1956, có thành tích "5 năm làm cơ sở cách mạng và vót 150 cây chông".
Còn trong hồ sơ lý lịch vào ðảng (M1), ông Dũng lại khai sinh năm 1967.
Trả lời báo chí, ông Dũng nói chính xác mình sinh năm 1962 và thừa nhận
ñã từng khai 4 năm sinh khác nhau như trên. Ông Dũng lý giải sau khi ñất nước
thống nhất, ông ñi học lại và khai sinh năm 1964. Còn việc khai lệch 6 tuổi ñể
làm hồ sơ xét nhận huy chương là do "có người hướng dẫn làm như vậy".
Ông Dũng nói rằng tuổi thiếu niên có góp công vào phong trào kháng
chiến. Lúc ñó ông khoảng 8 tuổi, sống ở xã ðiện Tiến (thị xã ðiện Bàn, tỉnh
Quảng Nam hiện nay) và tham gia vót chông, xóa dấu vết quân du kích ñịa
phương, ñây là những thành tích ñể ông ñược xét duyệt huy chương.
Ông Dũng thừa nhận việc khai man tuổi là sai nhưng lại khẳng ñịnh không
khai man ñể lấy huy chương hay phục vụ quan lộ. "Tôi không khai man tuổi ñể
hợp thức hóa việc cơ cấu cán bộ" - ông Dũng phân trần và cho biết hồ sơ cán bộ
ông ñang căn cứ theo năm sinh 1967, trẻ hơn 5 tuổi so với tuổi thực.
Ông Phạm Lương, Trưởng Phòng Nội vụ huyện ðại Lộc cho hay qua nắm
thông tin ban ñầu thì có sự việc ông Dũng khai man năm sinh. Ông Dũng không
chỉ khai man tuổi mà còn khai man cả thành tích. Hiện ông Lương ñã ñề nghị
ông Dũng làm ñơn xin trả lại huy chương, ông Dũng cũng tự nhận sai và ñồng ý
sẽ làm ñơn.
http://tienphong.vn/
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Thủ tướng: Việt Nam ñẩy mạnh cải cách thể chế
Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị WEF ASEAN lần thứ 26, Thủ
tướng khẳng ñịnh VN ñang nỗ lực hướng tới tăng trưởng bền vững, quyết tâm
xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển, ñẩy mạnh cải cách thể chế.
Ngày 11/5/2017, tại Phnom Penh, Campuchia, Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc ñã bắt ñầu tham dự các hoạt ñộng tại hội nghị Diễn ñàn Kinh tế thế giới về
ASEAN (WEF ASEAN) lần thứ 26.
Thủ tướng nhấn mạnh các nước ASEAN cần tạo ñộng lực tăng trưởng
mới mạnh mẽ hơn từ ñổi mới sáng tạo; chú trong giáo dục, ñào tạo ñể người
dân, nhất là lao ñộng trẻ, bắt kịp các tiến bộ công nghệ, ñáp ứng các yêu cầu
việc làm mới.
Thủ tướng ñã nêu sáng kiến về việc Diễn ñàn WEF-ASEAN xem xét
thành lập một nhóm công tác ñể nghiên cứu, khuyến nghị chính sách giáo dục,
ñào tạo nghề, thúc ñẩy hình thành ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo (start-up).
Thủ tướng khẳng ñịnh Việt Nam ñang nỗ lực hướng tới tăng trưởng bền
vững trên cơ sở nâng cao chất lượng tăng trưởng, tranh thủ thời cơ của Cách
mạng công nghiệp lần thứ 4 ñể tăng năng suất và sức cạnh tranh; quyết tâm xây
dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, ñẩy mạnh cải cách thể chế, tạo môi trường
thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân phát huy tinh thần khởi nghiệp, khả
năng sáng tạo ñể ñóng góp vào sự phát triển của ñất nước…
http://vietnamnet.vn/
Văn phòng Chính phủ: Chủ trì triển khai nội dung cải cách thủ tục hành chính
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết ñịnh số 609/Qð-TTg sửa ñổi,
bổ sung Quyết ñịnh số 225/Qð-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai ñoạn 2016 - 2020.
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Trong ñó, sửa ñổi, bổ sung quy ñịnh nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ,
Bộ Tư pháp. Cụ thể, Văn phòng Chính phủ chủ trì triển khai nội dung cải cách
thủ tục hành chính (trừ nhiệm vụ tổ chức thực hiện Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật năm 2015 và nhiệm vụ tiếp tục tổ chức thực hiện có kết quả 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); chủ trì xây dựng và
hướng dẫn thực hiện phương pháp tính chi phí thực hiện thủ tục hành chính; chủ
trì việc hợp tác với các tổ chức quốc tế trong việc cải cách thủ tục hành chính;
chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, vận hành Mạng thông tin
hành chính ñiện tử Chính phủ và Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Bộ Tư pháp theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách
thể chế và tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật năm 2015; chủ trì triển khai nhiệm vụ ñổi mới và nâng cao chất lượng công
tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Chuyển nhiệm vụ xây dựng ðề án "ðơn giản hóa chế ñộ báo cáo trong
hoạt ñộng của các cơ quan hành chính nhà nước" từ Bộ Tư pháp sang Văn
phòng Chính phủ.
Ngoài ra, bổ sung cơ quan thực hiện nhiệm vụ "tiếp tục tổ chức thực hiện
có kết quả 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".
Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức thực hiện có kết
quả 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.
http://baochinhphu.vn/
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Hàn Quốc: Tân Tổng thống bắt ñầu thành lập Chính phủ mới
Ngày 10/5/2017, Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ñã có những
bước ñi ñầu tiên trong việc thành lập Chính phủ mới, với việc bổ nhiệm thủ
tướng, chánh văn phòng phủ tổng thống, giám ñốc cơ quan tình báo và cơ quan
an ninh quốc gia.
Ông Moon Jae-in thông báo chỉ ñịnh Tỉnh trưởng tỉnh Nam Jeolla, Lee Nakyon, làm tân Thủ tướng Hàn Quốc; ông Im Jong-seok, Tưởng nhóm Thư ký cho
chiến dịch vận ñộng tranh cử của ông, làm Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống.
Trong khi ñó, ông Suh Hoon, cựu quan chức thuộc Cơ quan tình báo quốc
gia ñược bổ nhiệm làm Giám ñốc cơ quan này và ông Joo Young-hoon, một
quan chức thuộc Cơ quan An ninh Phủ Tổng thống ñược chỉ ñịnh làm người
ñứng ñầu cơ quan này.
Việc bổ nhiệm ông Lee Nak-yon làm Thủ tướng Hàn Quốc cần phải ñược
ñiều trần tại Quốc hội nhưng không cần ñược Quốc hội thông qua.
Theo các quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc, tân Thủ tướng Lee Nak-yon
sẽ giúp tìm ra những ứng cử viên cho những vị trí khác trong bộ máy Chính phủ,
trong khi ông Im Jong-seok phụ trách việc tìm Thư ký mới cho Phủ Tổng thống.
http://bnews.vn/
Romania: Hơn 1.000 người tiếp tục biểu tình phản ñối tham nhũng
Ngày 03/5/2017, hơn 1.000 người ñã tập trung bên ngoài các Văn phòng
Chính phủ Romania ñể phản ñối một ñộng thái của các nhà lập pháp nhằm xá tội
cho các hành vi tham nhũng.
Hàng trăm người biểu tình vẫy cờ của Romania, NATO, Liên minh Châu
Âu và Mỹ, hô to: Chúng ta phải bảo vệ ñất nước khỏi bọn ăn cắp!
Khi số người ngày càng ñông lên, ñám ñông ñã chặn xung quanh Quảng
trường Victory, nơi có trụ sở của các cơ quan Chính phủ.
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Có thời ñiểm, những người biểu tình ở Thủ ñô Bucharest hát vang bài quốc
ca "Wake up, Romanian" và bật sáng ñèn pin từ các ñiện thoại di ñộng.
Cuộc biểu tình diễn ra ngay sau khi Ủy ban Pháp chế của Quốc hội thông qua
một dự thảo luật cho phép ân xá ñối với những người bị kết tội hối lộ. ðộng thái
này là bước khởi ñầu trước khi dự luật ñược ñưa ra bỏ biếu trước toàn Nghị viện.
Các nhà lập pháp thuộc ðảng Dân chủ Xã hội có ảnh hưởng lớn chi phối
trong Nghị viện. Tuy nhiên, Thủ tướng Sorin Grindeanu, một người thuộc ðảng
Dân chủ Xã hội cho biết không ủng hộ những thay ñổi ñược ñề xuất.
Còn Tổng thống Klaus Iohannis, người không phải thành viên của ñảng
phái nào cho biết thực sự bất ngờ trước việc bỏ phiếu.
http://baothanhtra.vn/
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