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Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 60/2017/NĐ-CP quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công
nghệ Việt Nam.
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính
phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển
công nghệ; cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa học, công nghệ
và xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đào tạo
nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao theo quy định của pháp luật.
Cơ cấu tổ chức
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có 42 đơn vị gồm: 1- Ban Tổ
chức - Cán bộ; 2- Ban Kế hoạch - Tài chính; 3- Ban Hợp tác quốc tế; 4- Ban
Ứng dụng và Triển khai công nghệ; 5- Ban Kiểm tra; 6- Văn phòng; 7- Viện
Toán học; 8- Viện Vật lý; 9- Viện Hoá học; 10- Viện Hoá học các hợp chất thiên
nhiên; 11- Viện Cơ học; 12- Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật; 13- Viện
Địa lý; 14- Viện Địa chất; 15- Viện Vật lý địa cầu; 16- Viện Hải dương học; 171

Viện Tài nguyên và Môi trường biển; 18- Viện Địa chất và Địa vật lý biển; 19Viện Khoa học năng lượng; 20- Viện Khoa học vật liệu; 21- Viện Công nghệ
thông tin; 22- Viện Công nghệ sinh học; 23- Viện Công nghệ môi trường; 24Viện Công nghệ hoá học; 25- Viện Công nghệ vũ trụ; 26- Viện Cơ học và Tin
học ứng dụng; 27- Viện Sinh học nhiệt đới; 28- Viện Kỹ thuật nhiệt đới; 29Viện Khoa học vật liệu ứng dụng; 30- Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ
Nha Trang; 31- Viện Hoá sinh biển; 32- Trung tâm Vũ trụ Việt Nam; 33- Viện
Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên; 34- Viện Nghiên cứu hệ Gen; 35- Trung tâm
Thông tin - Tư liệu; 36- Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; 37- Nhà xuất bản
Khoa học tự nhiên và Công nghệ; 38- Trung tâm Phát triển công nghệ cao; 39Trung tâm Tin học và Tính toán; 40- Học viện Khoa học và Công nghệ; 41- Đại
học Khoa học và Công nghệ Hà Nội; 42- Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao
công nghệ.
Các đơn vị quy định từ 1 đến 6 nêu trên là các đơn vị chuyên môn giúp
việc cho Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Văn phòng
được tổ chức 10 phòng. Các đơn vị quy định từ 7 đến 34 nêu trên là các tổ chức
khoa học và công nghệ công lập. Các đơn vị quy định từ 35 đến 42 nêu trên là
các đơn vị sự nghiệp công lập khác. Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công
nghệ Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
các đơn vị trực thuộc.
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có Chủ tịch và không
quá 04 Phó Chủ tịch. Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm; chịu trách nhiệm về mọi mặt
hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trước Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật. Các Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm
Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn
nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt
Nam; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
Tổng hợp
Trị bệnh phình biên chế và bổ nhiệm 'nhầm'
Rất nhiều câu hỏi liên quan đến công tác cán bộ được cử tri gửi tới Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc tiếp xúc với các cử tri quận Ba Đình, Hoàn
Kiếm, Tây Hồ cuối tuần qua. Khẳng định với cử tri, những sự rối rắm trong
tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ sẽ được bàn thảo để có giải pháp căn cơ, Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Trung ương đã ấn định một cuộc họp chuyên đề
để bắt bệnh, tìm thuốc đặc trị cho bệnh bổ nhiệm “nhầm” cán bộ, bệnh phình
biên chế gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.
Phản ánh với Tổng Bí thư về nỗi bức xúc của nhân dân trước sự bổ
nhiệm, tuyển dụng cán bộ thời gian qua cử tri Phạm Viên cho hay, việc sắp xếp
bổ nhiệm cán bộ ở một số địa phương như Hải Dương, Thanh Hoá, Thái
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Nguyên... có nhiều vấn đề phức tạp đã làm giảm lòng tin của người dân. “Cần
tiếp tục xem xét có còn tỉnh nào nữa không, nếu đề bạt sai thì thu hồi quyết định
và kỷ luật cán bộ để xảy ra tình trạng đó” tránh để bức xúc trong nhân dân.
Một nỗi ưu tư lớn của các cử tri theo ông Phạm Viên, đó chính là công
cuộc tinh giản biên chế cảm giác làm mạnh nhưng kết quả thu về chẳng là bao.
Đội ngũ cán bộ đông mà không tinh khiến hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước
giảm, là một trong những lý do trực tiếp liên quan đến sự thoái hóa, biến chất
của cán bộ thời gian qua.
Vấn nạn bổ nhiệm “nhầm” người trở nên bức xúc hơn bao giờ hết khi mà
mới đây, các đoàn giám sát của Quốc hội với các bộ ngành, địa phương về cải
cách bộ máy hành chính càng thấy nhiều bất cập trong đội ngũ công chức ở
không ít cơ quan, đơn vị. Hiện Bộ Giao thông vận tải có 22 cơ quan hành chính
với một tổng cục, 12 vụ - văn phòng, 7 cục và 27 đơn vị sự nghiệp, tăng thêm 2
cơ quan hành chính và 6 đơn vị sư nghiệp so với nhiệm kỳ trước đồng thời tỉ lệ
lãnh đạo - nhân viên của một số đơn vị thuộc Bộ rất đáng để bàn.
Chẳng hạn, ít thì như Vụ Pháp chế có 6 lãnh đạo, 8 chuyên viên, nhiều thì
như Thanh tra của Bộ có 20 lãnh đạo trong khi chỉ có 18 chuyên viên và người
lao động. Giật mình hơn là Cục Quản lý xây dựng đường bộ, lãnh đạo đông gần
gấp đôi nhân viên (28/15)!
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng trong tình cảnh tương tự gồm 23 cơ quan
hành chính, với 15 vụ, văn phòng thanh tra, cơ quan đại diện tại TP. Hồ Chí
Minh, 56 đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ và 1 DNNN, 14 ban quản lý các dự án
giáo dục. “Đại bản doanh” của bộ có tới 504 người chưa kể lao động hợp đồng
hơn 100 người nâng tổng số cán bộ ở đây là trên 600 người. Bộ nào cũng có đội
ngũ nhân sự “hùng hậu”như vậy, thử hỏi ngân sách nào trả nổi?
Các địa phương cũng có quá nhiều lùm xùm trong công tác bổ nhiệm cán
bộ. Gần đây nhất, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu UBND tỉnh Thái
Nguyên, Bộ Nội vụ khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin Sở NN&PTNT tỉnh
Thái Nguyên bổ nhiệm “thừa” 23 cán bộ. Rồi câu chuyện ở tỉnh Hải Dương, một
sở với 46 biên chế mà đã có tới 44 người làm lãnh đạo cấp phòng trở lên như Sở
LĐTB&XH. Thủ tướng đã phải yêu cầu làm rõ vụ việc này.
Đó là bổ nhiệm “nhầm”, bổ nhiệm “thừa” cán bộ, còn kết quả thực hiện
Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế thì sao? Bộ Nội vụ cho
biết, có tới 20/22 bộ, ngành (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) đã đề nghị tăng tổ
chức bên trong và biên chế. Chỉ có Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ là xin giảm
biên chế. Còn ở các địa phương, từ đầu năm 2016 đến nay đã tăng thêm 13 sở du
lịch, mà xuất phát đầu tiên từ TP. HCM, Hà Nội, Quảng Ninh... Ông Thái
Quang Toản, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế, Bộ Nội vụ gút lại: “Mặc dù đã có
Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Quốc hội, Nghị định 108 của Chính
phủ về tinh giản biên chế nhưng có thực trạng, các bộ không đề nghị giảm biên
chế mà còn đòi tăng lên”.
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Phân tích lý do tại sao sau quyết tâm tinh giản thì hầu như kết quả lại là
con số âm, nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp Lê Hồng
Sơn cho biết: “Mỗi nhiệm kỳ mỗi đời bộ trưởng lại có một sự thay đổi về số
lượng, tên gọi các vụ. Sự thay đổi này chủ yếu theo hướng tăng thêm chia nhỏ
chức năng. Cá biệt có lãnh đạo quan niệm rằng bộ có nhiều đầu mối, nhiều đơn
vị cấp dưới mới oai, mới thể hiện vị thế của bộ ngành mình”. Điều này dẫn tình
trạng phình bộ máy, tăng biên chế, tạo sự thiếu ổn định về tổ chức bộ máy hành
chính. Đây là căn bệnh trầm kha khó chữa ở bộ ngành, địa phương”.
Thấu hiểu những mắc mớ trong công tác cán bộ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng cho hay, những bất cập trong tổ chức bộ máy đã bàn nhiều, kêu nhiều,
Trung ương cũng đã nghe nhiều người nói: “Con kiến leo cành đào tách ra rồi
lại nhập vào, con kiến leo cành đa nhập vào rồi lại tách ra. Giảm đầu mối bên
trong phình ra, giảm cấp phó sinh ra hàm”. Tổng Bí thư khẳng định: Sắp tới có
sẽ có Hội nghị Trung ương chuyên bàn vấn đề này”. Sẽ bàn về tổ chức bộ máy,
các chức danh bố trí như thế nào... Tổ chức bộ máy thế nào để tránh việc càng
gọn đầu mối thì càng phình ra. Chỗ này, chỗ khác phình ra là để đề bạt, rồi dắt
díu nhau vào”.
Việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức
bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vừa là
nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài và không thể không làm nếu muốn
nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy nhà nước. Rất cần kế sách cho vấn đề
trọng đại này, tuy nhiên thời gian qua việc Đảng xử lý nghiêm, không có vùng
cấm đối với cán bộ sai phạm, sai phạm dù là đương chức hay nghỉ hưu cũng sẽ
bị truy đến cùng chắc chắn gióng hồi chuông cảnh báo với đội ngũ cán bộ không
lấy dân làm gốc, không trọng dân, không đặt lợi ích của đất nước lên hàng đầu.
Sự nghiêm minh của pháp luật chắc chắn sẽ hạn chế phần nào sự bổ nhiệm ồ ạt
cán bộ như thời gian vừa qua. Tất nhiên, công cuộc tinh giản biên chế phải có
câu trả lời rõ ràng, không thể hòa cả làng như trước.
http://daidoanket.vn/
Bộ Công Thương sẽ giảm 5 vụ, cục
Bộ Công Thương đã hoàn thiện xây dựng dự thảo Nghị định quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ theo hướng tinh gọn,
tránh cồng kềnh, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết trước đòi hỏi ngày
càng cao của xã hội cũng như đáp ứng được yêu cầu tổ chức quản lý trong tình
hình mới, tập trung vào mục tiêu kiện toàn bộ máy phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ được giao theo hướng tinh gọn, tránh cồng kềnh, chồng chéo về chức
năng, nhiệm vụ, Bộ Công Thương đã hoàn thiện xây dựng dự thảo Nghị định
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ để trình
Chính phủ.
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Theo đó, các đơn vị hành chính, sự nghiệp trong cơ cấu tổ chức của Bộ dự
kiến sẽ sắp xếp, thu gọn được 5 đơn vị (còn 30 đơn vị so với 35 đơn vị hiện
hành).
Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đang được giao quản lý 11 viện nghiên
cứu, 35 trường đào tạo trực thuộc Bộ, không kể các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước thuộc Bộ. Để thực hiện sắp xếp, đổi
mới mô hình tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, Bộ Công Thương
đang tiến hành quy hoạch, sắp xếp lại các trường đào tạo thuộc Bộ theo nguyên
tắc sắp xếp, đổi mới cơ chế quản lý và hoạt động của các cơ sở đào tạo.
Đối với viện nghiên cứu thuộc Bộ, ngoài việc đẩy mạnh thực hiện cơ chế
tự chủ, Bộ đã và đang thực hiện thí điểm cổ phần hóa một số viện nghiên cứu đủ
điều kiện theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trên cơ sở đó sẽ
tổng kết, đánh giá và đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, xã hội hóa hoạt động của
các viện nghiên cứu.
Ngoài ra, cùng với việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, Bộ đã xây dựng
phương án tổ chức, bố trí sắp xếp nhân sự, bảo đảm sử dụng có hiệu quả nhất cơ
cấu biên chế công chức trong quá trình sắp xếp bộ máy, bảo đảm khách quan,
minh bạch, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, công chức của Bộ.
Trong công tác cán bộ, chú trọng, ưu tiên bố trí, sử dụng các cán bộ lãnh
đạo trẻ, có năng lực, nhiệt huyết với công việc, dám nghĩ, dám làm để tạo lực
lượng nòng cốt trong công tác cán bộ. Tiến hành rà soát, đánh giá, bổ sung quy
hoạch nhân sự lãnh đạo các cấp của Bộ Công Thương giai đoạn 2017-2020, tiến
hành xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2021-2026. Tiến hành rà
soát, bổ sung các quy chế, quy định về công tác bổ nhiệm, luân chuyển, đề bạt,
đánh giá cán bộ. Điều này góp phần bảo đảm cho việc sắp xếp, bố trí nhân sự
được tiến hành công khai, minh bạch đúng quy định, bảo đảm lựa chọn được
người có tài, có đức, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu của Chính phủ kiến
tạo và phát triển.
http://baochinhphu.vn/
Bộ Chính trị kiểm tra công tác cán bộ tại Bộ Xây dựng
Ngày 16/5/2017, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ,
Trưởng đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị đã dự Hội nghị công bố Quyết định
kiểm tra công tác cán bộ tại Bộ Xây dựng.
Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác quy hoạch và luân chuyển cán
bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với việc bổ
nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử từ tháng 6/2012 đến nay.
Đoàn sẽ làm việc tại Bộ Xây dựng và 5 đơn vị, tổ chức Đảng trực thuộc
để hoàn thành công tác kiểm tra, báo cáo Bộ Chính trị trước ngày 30/6.
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Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Ban cán sự Đảng Bộ đã
ban hành quyết định quy hoạch các chức danh diện Ban cán sự Đảng quản lý với
tỷ lệ cán bộ trẻ 70% và cán bộ nữ ở khối sự nghiệp trên 30%.
Bộ đã trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm 3 Thứ trưởng, bổ nhiệm lại 2
Thứ trưởng. Từ năm 2012 đến nay, Bộ đã bổ nhiệm 67 cán bộ và bổ nhiệm lại
39 cán bộ là trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quản lý.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết công tác
quy hoạch và luân chuyển cán bộ là những nhiệm vụ quan trọng. Thực hiện luân
chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa các vùng, các ngành, các cấp theo một quy
trình chặt chẽ và có chế độ, chính sách thích hợp''.
Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng, thời gian qua đã xảy ra tình
trạng thiếu chặt chẽ trong thực hiện quy trình, thậm chí dễ dãi trong công tác
quy hoạch, đề bạt, luân chuyển cán bộ.
Đặc biệt, đã xảy ra một số vụ việc vi phạm, sai phạm nghiêm trọng tại
một số Đảng bộ, cơ quan, địa phương gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu tới
uy tín của Đảng, Nhà nước mà muôn sự đều từ công tác cán bộ.
Từ thực tế nói trên, Bộ Chính trị đã đề ra chuyên đề cho năm 2017 là
kiểm tra công tác cán bộ, đánh giá đúng kết quả, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế
trong việc thực hiện quy hoạch, luân chuyển bổ nhiệm cán bộ. Từ đó rút ra
những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
Đồng thời kiến nghị với Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa
đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, chế độ, chính sách cho phù hợp
với thực tiễn.
Phó Thủ tướng cho rằng, đây là dịp để Bộ Xây dựng rà soát lại, làm tốt
hơn công tác cán bộ trong thời gian tới, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện
Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng.
Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra 2 Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng
bộ Bộ Xây dựng. Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra sẽ làm việc tại Bộ Xây dựng và
các tổ chức Đảng trực thuộc từ ngày 16/5, đồng thời hoàn thành công tác kiểm
tra, báo cáo Bộ Chính trị trước ngày 30/6/2017.
http://baodatviet.vn/
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Chống tham nhũng sao chậm khen thưởng?
Chuyện hai cụ già 80 tuổi ở Bắc Ninh phát hiện và khui ra vụ gian trá để
vụ lợi từ gần 3000 hồ sơ thương binh giả đang được dư luận rất quan tâm.
Người dân, cán bộ, đảng viên và nhất là những người cao tuổi tỏ ra kính
phục hai cụ, không chịu “lão giả an tri” để thực hiện chống tham nhũng. Đây là
một trong những vụ việc tiêu biểu đã được ngành Lao động, thương binh và xã
hội xác minh chính xác và đề nghị khen thưởng. Vậy tại sao hai cụ vẫn chưa
được khen thưởng xưng đáng?
Nghe nói vụ việc đang “tắc” ở Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính
phủ) và chính tại UBND tỉnh Bắc Ninh.
Để tạo sự đồng thuận cao, Bộ LĐ-TB & XH đã 2 lần có văn bản gửi
UBND tỉnh Bắc Ninh xin ý kiến về tình hình chấp hành chủ trương, chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại địa phương của cụ Nguyễn Tiến Lãng và
cụ Nguyễn Công Uẩn mà chưa có hồi âm.
Ngành LĐ, TB & XH cũng có công văn trao đổi với Cục Chống tham
nhũng xem Cục này có khen thưởng hay không đối với hai cụ thì được trả lời:
vẫn “đang nghiên cứu”. Vậy nên hai cụ già hăng hái chống tham nhũng đành
trông đợi… ngậm ngùi. Thì ra, người ta vẫn “lăn tăn” khi xác định hành động
của hai cụ có phải là phát hiện và tố cáo tham nhũng hay không theo Thông tư
liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-TTCP giữa Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ.
Ai cũng biết tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn mà
lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để vụ lợi, để nhũng nhiễu nhân dân lấy tiền của.
Như vậy thì những người làm hồ sơ giả để được công nhận là thương binh và
những người trực tiếp “giúp” họ làm hồ sơ giả để nhận tiền bất chính là hành vi
tham nhũng. Không lẽ cơ quan PCTN còn phải “nghiên cứu” này nọ nữa sao?
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Thực tế là từ năm 2010 hai cụ phát hiện ở huyện Thuận Thành có phong
trào “chạy” thương binh khá rầm rộ. Thiên hạ rỉ tai nhau rằng chỉ cần có đi bộ
đội, có vết sẹo do bị tai nạn xe máy, cụt một ngón tay, hay tuốt lúa bị vật nhọn
đâm vào cũng đi giám định để hưởng chế độ thương binh. Nén bạc đâm toạc tiêu
chuẩn! Vì vậy, hai cụ cùng cất công điều tra, thu thập chứng cứ và gửi đơn thư
tố cáo.
Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ hàng chục đối tượng “cò”, móc nối với
công chức với mỗi bộ hồ sơ lên đến 100 triệu đồng. Cơ quan điều tra hình sự
Quân khu 1 (Bộ Tư lệnh Quân khu 1) đã khởi tố vụ án làm giả tài liệu hồ sơ
giám định thương tật để ra quyết định công nhận là thương binh.
Cơ quan chức năng đã phát hiện 2.745 người nhân tiêu chuẩn thương binh
bằng hồ sơ giả mạo, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 150 tỷ đồng,
giảm chi ngân sách nhà nước mỗi năm 20 tỷ đồng.
Tuổi cao chí càng cao, hai cụ nêu gương sáng chống tham nhũng cần
được tôn vinh xứng đáng! Không thể vì bất cứ lý do gì mà không khen thưởng
kịp thời hai cụ.
http:congly.vn/
Luật hồi tỵ phòng chống tham nhũng quyền lực
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Trung Tiến, kéo bè kéo cánh hay cả
nhà làm quan chính là tham nhũng quyền lực. Và Luật hồi tỵ xưa đã hạn chế
điều đó.
Thời Lê và thời Nguyễn là hai triều đại sử dụng Luật hồi tỵ rất nghiêm
ngặt. “Có thể hiểu tinh thần của hồi tỵ chính là việc ngăn chặn để không kéo bè
kéo đảng, nâng đỡ người thân quen. Do đó luật không cho phép một người được
làm quan trên quê quán của mình. Nó cũng không cho phép những người thân
như anh em, cha con, thầy trò, người cùng quê… được làm quan cùng một chỗ.
Nó cũng được áp dụng chặt chẽ trong các kỳ thi Hương, thi Hội, thi Đình, kiểu
như con thi thì cha không được làm, không được tổ chức thi cùng một nơi”, ông
Tiến nói.
Cũng theo ông Tiến, việc tham nhũng thời nào cũng có, vì thế vấn đề là
làm sao có chính sách để hạn chế tham nhũng hiệu quả. Từ góc độ đó, ông Tiến
đánh giá Luật hồi tỵ là luật hiểu con người rất rõ. “Luật không chủ quan mà bỏ
qua phần người của con người, rất hiểu tâm lý muốn lạm quyền, muốn tư lợi của
con người. Do đó, người xưa đã tránh ngay từ đầu việc lạm quyền, tham nhũng
quyền lực bằng giải pháp hạn chế cục bộ địa phương, gia đình chủ nghĩa như
vậy”, ông Tiến chia sẻ.
TS. Bùi Huy Khiên, Học viện Hành chính quốc gia, cho biết vua Lê Thánh
Tông thực hiện chế độ hồi tỵ ngay từ việc cắt đặt xã quan ở các làng xã, nơi các
quan hệ xã hội bị ràng buộc bởi nhiều mối quan hệ gia đình, bà con, họ hàng.
Năm 1488, nhà vua xuống dụ quy định hễ là anh em ruột, anh em con chú, con
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bác, bác cháu, cậu cháu với nhau thì chỉ cho một người làm xã trưởng, không
được cho cả hai cùng làm để trừ mối tội bè phái hùa nhau.
Cũng theo ông Khiên, tới thời Nguyễn, vua Minh Mạng còn mở rộng phạm
vi, đối tượng áp dụng và bổ sung những quy định mới về hồi tỵ. Chẳng hạn,
quan lại ở các bộ, trong kinh và ở các tỉnh, huyện hễ có bố, con, anh em ruột,
chú bác, cô dì cùng làm một chỗ đều phải đổi đi chỗ khác. Vua Minh Mạng
cũng quy định quan lại ở các nha thuộc phủ, huyện, ai là người cùng làng thì
phải chuyển đi nha môn khác làm việc. Quan lại cũng không được làm quan ở
chính quê hương mình, quê vợ mình, thậm chí cả nơi đi học lúc còn trẻ…
Ngoài những quy định về hồi tỵ như trên, vua Lê Thánh Tông và vua Minh
Mạng còn đề ra những quy định rất cụ thể về các hình thức xử phạt nếu quan lại
nào vi phạm các quy định về Luật hồi tỵ. Trong chỉ dụ năm 1488, vua Lê Thánh
Tông nhấn mạnh: “Nếu ai man trá sẽ bị nghiêm trị”.
“Đưa người thân, người quen làm quan chính là tham nhũng quyền lực.
Việc thực hiện đúng Luật hồi tỵ cũng là một trong những nguyên nhân giúp thời
nhà Lê và Nguyễn trở thành hai triều đại mà tính thống nhất về mặt nhà nước,
pháp quyền được thực thi cao nhất”, ông Tiến đánh giá.
http://thanhnien.vn/
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Giảm thủ tục hành chính, tăng hiệu quả kinh doanh
Trong hàng trăm ý kiến của các DN gửi Thủ tướng Chính phủ chuẩn bị
cho cuộc gặp gỡ cộng đồng DN vào ngày 17/5/2017, chiếm tỷ lệ lớn là phản ánh
của DN về gánh nặng TTHC trong kinh doanh.
Các DN thuộc Hội DN tỉnh Thanh Hóa phản ánh, khi đến giải quyết các
thủ tục liên quan đến hoạt động kinh doanh, vẫn còn tình trạng kéo dài thời gian,
gây khó khăn cho DN và ảnh hưởng đến dự án đầu tư.
Ngân hàng TMCP Đại Dương cho rằng, hệ thống hành chính còn phức
tạp, làm mất nhiều thời gian của DN. Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải
cách TTHC chính chưa được đẩy mạnh. Công tác cải cách hành chính tại các địa
phương không đồng đều. Điều này gây khó khăn cho các DN có nhiều chi
nhánh, khi thực hiện các chương trình lớn triển khai trên nhiều tỉnh thành.
Hiệp hội DN Quận Hải An - Hải Phòng, cho rằng thủ tục giấy tờ trong
một số lĩnh vực giải quyết chậm chạp. Chẳng như như cấp Giấy chứng nhận
kinh doanh có điều kiện; chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khoáng sản, tài nguyên, môi trường... bị
kéo dài, các DN phải tốn nhiều thời gian chờ đợi, mất cơ hội kinh doanh.
Bên cạnh đó, không ít DN bức xúc với thủ tục hành chính về thuế và hải
quan. Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy cho rằng, mức độ cải thiện các TTHC
về thuế, hải quan vẫn chưa tốt, thái độ, ý thức trách nhiệm và năng lực của các
cán bộ công chức, viên chức Nhà nước trong việc thực hiện các quy định pháp
lý, chính sách và TTHC vẫn chưa cao và chậm chuyển biến.
Nhóm công tác Thuế thuộc Diễn đàn DN Việt Nam (VBF) cho biết, sự
thiếu trách nhiệm của không ít cán bộ cơ quan hải quan và thuế gây thiệt hại tài
chính không lường trước được cho các DN.
Có một thực tế là những phản ánh của DN về TTHC khá giống nhau và
tập trung chủ yếu và sự phức tạp và rườm rà của hệ thống quy định, giấy tờ; ý
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thức và trách nhiệm của người thực thi trực tiếp, cùng với đó là những tiêu cực
có thể xảy ra.
Gửi ý kiến phản ánh của mình tới cuộc gặp với Thủ tướng, các DN và
Hiệp hội DN mong muốn với vai trò là người đứng đầu Chính phủ kiến tạo, Thủ
tướng sẽ lắng nghe phản ánh và chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương,
nhanh chóng cải thiện TTHC giúp hoạt động kinh doanh thông thoáng hơn.
Trong khi đó, ông Phạm Sỹ Liêm (Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt
Nam) cho rằng, Chính phủ cần tiếp tục làm rõ mối quan hệ giữa Nhà nước với
thị trường, Nhà nước không nên can thiệp quá sâu vào thị trường. Ngoài ra, ông
Liêm đề xuất nên rà soát lại chế độ phân cấp trong quản lý nhà nước về đầu tư,
kinh doanh.
http://vietnamnet.vn/
Bộ Tài chính: Xếp hạng đầu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2016
Theo báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các Bộ, cơ quan
ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương năm 2016 của Cục Tin học hóa Bộ TT&TT chủ trì, các Bộ triển khai dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hiệu quả cao (có hàng trăm nghìn đến hàng triệu
hồ sơ được giải quyết trực tuyến) là Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TT&TT,
Bộ Tư pháp và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Các tỉnh, thành phố có nhiều hồ sơ
được giải quyết trực tuyến là TP. Hà Nội, An Giang, Đà Nẵng, Ninh Thuận,
Lâm Đồng, Tiền Giang. Thông qua dịch vụ công trực tuyến, người dân và DN
đã giảm được nhiều thời gian, thuận lợi hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính
với các cơ quan nhà nước.
Đặc biệt, Bộ Tài chính đứng đầu danh sách cung cấp dịch vụ công trực
tuyến với 56 dịch vụ công mức độ 3, 158 dịch vụ công mức độ 4. Bộ Tài chính
còn đạt 28 triệu hồ sơ trực tuyến.
Tuy nhiên, theo kết quả đánh giá ứng dụng CNTT năm 2016 được Cục
Tin học hóa, Bộ TT&TT thực hiện, hiện nay còn có dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3, mức độ 4 tại nhiều địa phương có hiệu quả chưa cao, chưa có hồ sơ
trực tuyến hoặc số lượng hồ sơ trực tuyến còn thấp. Nhiều dịch vụ còn triển khai
riêng lẻ, chưa đồng bộ dẫn đến trùng lặp, khó có khả năng kết nối, chia sẻ, sử
dụng lại thông tin. Điều này làm cho việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến của
người dân chưa thật sự thuận tiện và là một trong những nguyên nhân làm giảm
sự hiệu quả của dịch vụ.
Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Phó trưởng Ban
điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN tại
cuộc họp của Ban mới đây cho biết năm nay, Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày
14/10/2015 của Chính phủ về CPĐT đã làm tăng dịch vụ công trực tuyến. Đã có
một số cơ quan điển hình cung cấp hiệu quả dịch vụ công trực tuyến là Bộ Tài
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chính có 21 triệu hồ sơ trực tuyến, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 28 triệu hồ sơ.
Các tỉnh thì thấp hơn nhưng cũng rất đáng khích lệ.
Tuy nhiên, ông Phúc cũng cho biết có một số địa phương có số lượng dịch
vụ công trực tuyến cao nhưng không có nhiều hồ sơ trực tuyến, thậm chí là
không có. Có khoảng 12 tỉnh có được hơn 1000 hồ sơ hơn 1 năm.
Theo đó, ông Phú nhấn mạnh cần “quan tâm đến hiệu quả chứ không phải
số lượng dịch vụ”. Trong chỉ tiêu chấm điểm cải cách hành chính giai đoạn 2016
- 2020 do Bộ Nội vụ chủ trì, Cục Tin học hóa sẽ đề nghị Bộ Nội vụ tính hồ sơ
trực tuyến, chứ không tính số lượng dịch vụ để quan tâm chất lượng.
Một vấn đề nữa được ông Phúc nêu là kết nối chia sẻ dữ liệu cần được
quan tâm trong các năm tới và phải rất quyết tâm thì mới có kết quả. Bộ TT&TT
đã có chủ trương tăng cường quản lý nhà nước về CSDL quốc gia ưu tiên triển
khai trong đó có nhiều biện pháp hành chính, pháp lý, thúc ép kiểm tra để đẩy
mạnh và khai thác cơ sở dữ liệu. Một thông tư kết nối các hệ thống thông tin của
các Bộ ngành và các CSDL quốc gia cũng đang được dự thảo để trong quá trình
triển khai xây dựng các đơn vị phải lưu tâm về tiêu chuẩn kỹ thuật, để đảm bảo
sau này có thể kết nối CSDL.
Được biết năm 2016, công tác khảo sát, đánh giá mức độ ứng dụng CNTT
của CQNN được thực hiện đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mức độ triển khai ứng
dụng CNTT của các CQNN được đánh giá trên 6 nhóm tiêu chí là: (1) Hạ tầng
kỹ thuật CNTT; (2) Triển khai Ứng dụng CNTT; (3) Trang/Cổng thông tin điện
tử (Cung cấp, cập nhật thông tin; Các chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin
điện tử); (4) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (5) Cơ chế chính sách và quy
định thúc đẩy ứng dụng CNTT và (6) Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT.
http://itcnews.vn/
Đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh
Ngày 17/5/2017, tỉnh Bắc Ninh chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm
hành chính công của tỉnh. Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh là cơ quan
trực thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cho biết: Việc thành
lập Trung tâm hành chính công thể hiện quyết tâm cao độ của lãnh đạo tỉnh
nhằm tạo chuyển biến, đột phá trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
và cách thức làm việc với người dân, doanh nghiệp vì một nền hành chính minh
bạch, phục vụ.
Trung tâm đi vào hoạt động sẽ giảm phiền hà cho người dân, doanh
nghiệp khi thực hiện giao dịch công việc; đồng thời phát huy quyền làm chủ,
tăng cường sự giám sát của nhân dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ
quan Nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức.
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Trung tâm hành chính công còn là đầu mối tập trung thực hiện việc tiếp
nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
của tổ chức, cá nhân theo quy định; đồng thời, tham gia đề xuất các giải pháp
hiện đại hóa nền hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết
thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao.
http://vietnamplus.vn/
Tỉnh Đồng Nai: Người dân có thể ngồi nhà làm thủ tục hành chính
Ngày 15/5/2017, tỉnh Đồng Nai đã đưa Trung tâm hành chính công vào
hoạt động. Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai trực thuộc Văn phòng
UBND tỉnh, có con dấu riêng, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh,
Chánh văn phòng UBND tỉnh
Mọi thủ tục hành chính liên quan tới Công an tỉnh, Cục thuế, Cảnh sát
PCCC tỉnh và các sở, ban, ngành sẽ được tiếp nhận, giải quyết tại đây.
Ông Tạ Quan Trường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai kiêm Phó
ban cải cách hành chính tư pháp tỉnh cho biết: Nhằm đơn giản thủ tục hành
chính, Trung tâm hành chính công của tỉnh đã sử dụng phần mềm với 3 hình
thức tiếp nhận và trả hồ sơ. Nếu người dân và doanh nghiệp không có thời gian
đến Trung tâm hành chính công vẫn có thể ngồi tại nhà làm thủ tục và nhận kết
quả trực tuyến hoặc thông qua dịch vụ giao nhận tại nhà.
Cũng theo ông Trường, thông qua phần mềm này, Văn phòng UBND tỉnh
Đồng Nai có thể dễ dàng theo dõi, giám sát việc thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ
sơ thủ tục hành chính.
http://thanhnien.vn/
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Pháp: Nội các mới của Chính phủ có một nửa là phụ nữ
Ngày 18/5/2017, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hoàn tất việc bổ
nhiệm 22 bộ trưởng vào Nội các mới.
Trong số 22 bộ trưởng có 11 người là nữ, gồm hai người gốc nước ngoài,
với một người chỉ vừa nhập quốc tịch Pháp năm 2016.
Các bộ trưởng thuộc cả ba phái tả, hữu và trung dung chứ không chỉ là
người của Đảng Nền Cộng hòa Tiến Bước của ông Macron. Về lứa tuổi, họ gồm
các quan chức có kinh nghiệm và nhiều nhân vật đang lên có tuổi còn trẻ hơn cả
vị tổng thống 39 tuổi.
Như vậy, danh sách tân Chính phủ Pháp bao gồm 9 bộ trưởng nam và 9
bộ trưởng nữ, hai quốc vụ khanh nam và hai quốc vụ khanh nữ, bảo đảm nguyên
tắc cân bằng giới tính, theo cam kết của ông Macron.
http://vietnamplus.vn/
Brazil: Tổng thống Michel Temer tuyên bố sẽ không từ chức
Ngày 18/5/2017, Tổng thống Brazil Michel Temer khẳng định sẽ không từ
chức và bác bỏ mọi cáo buộc liên quan tới việc mua chuộc cựu Chủ tịch Hạ viện
Eduardo Cunha, người đang thụ án hơn 15 năm tù vì tội tham nhũng, trong vụ
bê bối của Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras.
Tổng thống Temer đưa ra tuyên bố trên vài giờ sau khi Tòa án Tối cao
Brazil quyết định tiến hành điều tra những cáo buộc về việc chính khách này
mua chuộc nhân chứng, cản trở cơ quan tư pháp trong quá trình điều tra vụ tham
nhũng tiền tỷ tại Petrobras.
Cùng ngày, hàng nghìn người dân tại thành phố Río de Janeiro và Sao
Paulo, đã xuống đường biểu tình đòi Tổng thống Temer phải từ chức. Những
người biểu tình mang theo các biểu ngữ phản đối Tổng thống Temer, yêu cầu
ông này từ chức và tổ chức bầu cử sớm.
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Trong khi đó, nhiều tổ chức xã hội Brazil cũng ra thông cáo phát động một
cuộc tuần hành lớn trên toàn quốc vào ngày 21/5 tới nhằm phản đối tình trạng
tham nhũng tại Brazil và gây sức ép đòi người đứng đầu nhà nước từ nhiệm.
Thông cáo nêu rõ con đường duy nhất đưa Brazil thoát khỏi khủng hoảng chính
trị và thể chế trầm trọng hiện nay là tổ chức tổng tuyển cử trực tiếp.
Cùng ngày, cảnh sát cũng đã tiến hành lục soát văn phòng và nhà ở của ông
Neves để phục vụ điều tra. Ông Neves từng tuyên bố sẽ ra tranh cử chức tổng
tống trong kỳ bầu cử tới đây.
http://vietnamplus.vn/
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