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Năm 2018, Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm với nhiều lãnh ñạo
Ngày 12/6/2017, Quốc hội (QH) ñã thông qua nghị quyết về chương trình
giám sát năm 2018 với 436/439 ñại biểu có mặt ñồng ý, chiếm tỉ lệ 88,8%.
ðáng chú ý, QH không thực hiện giám sát chuyên ñề tại kỳ họp thứ 6
(cuối năm), thay vào ñó QH sẽ bổ sung nội dung lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu
tín nhiệm ñối với người giữ chức vụ do QH bầu, phê chuẩn và xem xét việc thực
hiện các nghị quyết của QH về chất vấn, giám sát chuyên ñề từ ñầu nhiệm kỳ.
Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho hay sự thay ñổi trên tuân theo
quy ñịnh của Luật Hoạt ñộng giám sát của QH và HðND là “tại kỳ họp cuối
năm của năm giữa nhiệm kỳ, QH sẽ tiến hành giám sát lại việc thực hiện các
nghị quyết của QH về chất vấn, giám sát chuyên ñề từ ñầu nhiệm kỳ ñến thời
ñiểm ñó”. “ðồng thời theo quy ñịnh tại Nghị quyết số 85/2014/QH13 của QH,
tại kỳ họp này (kỳ họp thứ 6), QH cũng sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu
tín nhiệm ñối với người giữ chức vụ do QH bầu, phê chuẩn” - ông Phúc nói.
http://plo.vn/
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Cổ phần hóa Cty mẹ - TCty Sông ðà
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty Sông ðà theo hình thức kết hợp bán bớt phần vốn nhà nước hiện
có và phát hành thêm cổ phiếu ñể tăng vốn ñiều lệ.
Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết ñịnh mức
giá khởi ñiểm bán ñấu giá cổ phần lần ñầu theo quy ñịnh của pháp luật, ñiều
chỉnh cơ cấu vốn ñiều lệ khi không bán ñược cho các nhà ñầu tư theo Phương án
ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết ñịnh tiêu
chí, lựa chọn nhà ñầu tư chiến lược và tỷ lệ cổ phần cụ thể bán cho nhà ñầu tư
chiến lược, bảo ñảm theo ñúng quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 59/2011/Nð-CP ngày
18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành
công ty cổ phần và quy ñịnh pháp luật có liên quan.
Tổng công ty Sông ðà - CTCP thực hiện xử lý ñất ñai, thuê ñất của Nhà
nước, trả tiền thuê ñất hàng năm, thực hiện việc quản lý, sử dụng ñất theo ñúng
quy ñịnh của Luật ñất ñai và pháp luật có liên quan.
Về phương án sắp xếp lao ñộng, tổng số lao ñộng tại thời ñiểm công bố
giá trị doanh nghiệp là 464 người; tổng số lao ñộng chuyển sang làm việc tại
Tổng công ty Sông ðà - CTCP 412 người; số lao ñộng nghỉ việc tại thời ñiểm
công bố giá trị doanh nghiệp là 52 người.
http://baochinhphu.vn/
TP. Hà Nội: Thành lập Hội ñồng Hiệu trưởng các trường ñại học
Ngày 14/6/2017, ðảng ủy khối các trường ñại học, cao ñẳng Hà Nội công bố
quyết ñịnh thành lập Hội ñồng hiệu trưởng gồm thành viên là hiệu trưởng các
trường ñại học, cao ñẳng, giám ñốc học viện và tổ chức trực thuộc ðảng bộ khối.
Chủ tịch Hội ñồng là ông Phạm Duy Hòa, Hiệu trưởng ðại học Xây dựng.
4 Phó chủ tịch gồm các ông: Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng ðại học Sư phạm
Hà Nội; Nguyễn Quang Kim, Hiệu trưởng ðại học Thủy lợi; Nguyễn ðức Hinh,
Hiệu trưởng ðại học Y Hà Nội và Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng ðại học Ngoại
thương. Ngoài ra, hội ñồng còn có 17 ủy viên và một thư ký.
Hội ñồng hiệu trưởng khối các trường ñại học, cao ñẳng Hà Nội có nhiệm vụ
tham mưu, phản biện về công tác giáo dục, ñào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển
giao công nghệ, hợp tác quốc tế, phối hợp trong các lĩnh vực chuyên môn.
http://vtc.vn/
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Phó Thủ tướng nói về việc chuyển biên chế giáo viên
Ngày 15/6/2017, tại phiên chất vấn, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa
Bình ñã trả lời về việc chuyển biên chế giáo viên thành hợp ñồng.
ðB Nguyễn Thị Kim Bé (Kiên Giang) ñặt câu hỏi: Việc chuyển biên chế
giáo viên thành hợp ñồng, dù ñã ñược Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo giải
trình nhưng cử tri ngành giáo dục vẫn rất hoang mang. Quan ñiểm chỉ ñạo của
Chính phủ về vấn ñề này, ñể trấn an tinh thần cử tri ngành giáo dục?
Trả lời, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết: ðề xuất nghiên cứu bỏ
biên chế, ký hợp ñồng với viên chức, cơ quan ñề xuất nhằm ñẩy mạnh thực hiện
cơ chế tự chủ, tạo ñiều kiện cho ñơn vị sự nghiệp công lập hoàn thành tốt nhiệm
vụ ñược giao, nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân. ðây là vấn
ñề liên quan ñến chủ trương nhưng ñồng thời liên quan ñến pháp luật và chính
sách. Pháp luật ở ñây có Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; chính sách
ñối với viên chức, người lao ñộng, ñặc biệt là lao ñộng ở vùng sâu, vùng xa,
vùng khó khăn.
Ý chung là chúng ta muốn làm thế nào ñể công chức trở thành những
người tác nghiệp chuyên nghiệp trong bộ máy công quyền. Các bộ máy sự
nghiệp là viên chức, thực hiện chế ñộ hợp ñồng.
ðây là vấn ñề cần có sự nghiên cứu kỹ. ðề xuất của Bộ GD&ðT mới chỉ
là ý kiến ñề xuất, chưa có ý nghĩa quyết ñịnh. Chính phủ ñã giao cho Bộ Nội vụ
và Bộ Tài chính xây dựng ðề án ñổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ
chức lại hệ thống các ñơn vị sự nghiệp công lập ñể trình Hội nghị Trung ương 6
vào tháng 10/2017. Hội nghị trung ương 6 sẽ xem xét lại việc xây dựng tổ chức
bộ máy tinh gọn, hiệu quả, nghiên cứu sắp xếp lại ñội ngũ cán bộ công chức,
viên chức theo tờ trình của Chính phủ.
http://phapluattp.vn/
Bộ Nội vụ: ðào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong ñiều kiện hội nhập
quốc tế
Ngày 12/6/2017, tại Quảng Nam, ñã diễn ra Hội thảo “Thực trạng ñào tạo,
bồi dưỡng cán bộ, công chức trong ñiều kiện hội nhập quốc tế”. Hội thảo do
Viện Nghiên cứu & Phát triển, Trường ðH Nội vụ tổ chức, do PGS.TS Triệu
Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì. Tham dự có ñại diện một số bộ,
ngành, cơ quan Trung ương, Sở Nội vụ các ñịa phương và các trường chính trị.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Triệu Văn Cường nhấn mạnh ý
nghĩa, tầm quan trọng của ñào tạo, bồi dưỡng là một trong những nhiệm vụ quan
trọng quyết ñịnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung và ñội ngũ cán
bộ, công chức nói riêng. Công tác ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thời
gian qua ñã ñược ðảng và Nhà nước ta ñặc biệt quan tâm và xác ñịnh là yếu tố
cơ bản nhằm xây dựng ñội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh, ñáp
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ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, ñẩy mạnh cải
cách hành chính Nhà nước và hội nhập quốc tế.
ðể ñáp ứng yêu cầu hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, ñẩy mạnh
cải cách hành chính Nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Văn kiện ðại hội
ñại biểu toàn quốc lần thứ XII của ðảng ñã ñề ra nhiệm vụ: “Rà soát, sửa ñổi, bổ
sung chính sách ñối với cán bộ, công chức theo hướng khuyến khích cán bộ,
công chức nâng cao trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ, ñạo ñức công vụ, hoàn
thành tốt nhiệm vụ…” và Bảo ñảm hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân
và cả hệ thống chính trị, ñẩy mạnh hội nhập trên cơ sở phát huy tối ña nội lực,
gắn kết chặt chẽ và thúc ñẩy quá trình nâng cao sức mạnh tổng hợp, năng lực
cạnh tranh của ñất nước… Quán triệt tinh thần ñó, Thủ tướng Chính phủ ban
hành Quyết ñịnh số 163/Qð-TTg phê duyệt ðề án ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức giai ñoạn 2016 - 2025. Trong ñó ñã ñề ra yêu cầu nâng cao
toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt ñộng ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,
viên chức, ñáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.
Hội thảo ñã nhận ñược nhiều tham luận của các nhà khoa học và các ñại
biểu. Với quan ñiểm cùng nhau suy nghĩ, thẳng thắn trao ñổi, các ý kiến ñã nêu
lên thực trạng các quy ñịnh pháp luật và tình hình tổ chức thực hiện các hoạt
ñộng ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, từ ñó xác ñịnh những vấn ñề ñặt ra
và ñề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả ñào tạo, bồi dưỡng cán
bộ, công chức ñáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
http://giaoducthoidai.vn/
Tin Nhân sự:
Thủ tướng Chính phủ ñã ký Quyết ñịnh 843/Qð-TTg, Thủ tướng Chính phủ
bổ nhiệm lại ông Nông Quốc Tuấn, giữ chức vụ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy
ban Dân tộc.
Tổng hợp
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Xử lý dứt ñiểm vụ việc công chức ñánh nhau tại Kon Tum
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến về kết quả
kiểm tra, xử lý các nội dung báo chí phản ánh trên ñịa bàn tỉnh Kon Tum.
Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ ñạo
các Sở, ngành liên quan xử lý dứt ñiểm vụ việc cán bộ, công chức Sở Tài
nguyên và Môi trường ñánh nhau, gây rối trật tự công cộng và vụ việc ñánh
người tại Chi nhánh Văn phòng ñăng ký ñất ñai thành phố Kon Tum; công khai
việc xử lý trên phương tiện thông tin ñại chúng.
http://bizlive.vn/
Cán bộ có tư duy nhiệm kỳ là người không xứng ñáng
Ngày 15/6/2017, trong phiên chất vấn Phó Thủ tướng thường trực Chính
phủ Trương Hòa Bình, các ðBQH ñặt ra nhiều vấn ñề nóng ñược cử tri và ñồng
bào cả nước quan tâm.
Cán bộ là cái gốc của công việc, tham ô, lãng phí cũng từ con người mà ra.
Nêu vấn ñề này, ðB Nguyễn Thị Mai Hoa (ðồng Tháp) cho rằng, hiện tư duy
nhiệm kỳ ñã và ñang tồn tại ở các cấp, các ngành dẫn ñến sự cắt khúc trong
nguồn lực ñầu tư, gây lãng phí. ðB ñề nghị Chính phủ ñưa ra giải pháp căn cơ
ñể bỏ tư duy nhiệm kỳ.
Phó Thủ tướng cho rằng, hiện tượng ñó là do quy hoạch, bồi dưỡng, bổ
nhiệm không chính xác, thiếu chuẩn mực. Phải tăng cường công tác thanh tra
kiểm tra ñể chấn chỉnh. Tư duy nhiệm kỳ cũng xuất phát từ việc lợi ích nhóm,
muốn thể hiện mình hoặc ngẫm sắp về hưu rồi nên không ra sức cống hiến nữa.
ðó là ñiều rất tệ hại!
Theo Phó Thủ tướng, người cán bộ cách mạng là phải phục vụ hết lòng với
nhân dân và công việc. Là cán bộ thì phải làm ñúng chủ trương, pháp luật nhà
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nước. Cán bộ nào có tư duy nhiệm kỳ là người không xứng ñáng. Với bộ máy
công quyền ñòi hỏi công chức, người lãnh ñạo phải nắm chắc tinh thần ñó…
http://nongnghiep.vn/
“Ngũ ệ”, “ngũ chạy” và liệu có còn thêm những “ngũ” gì nữa ñây!?
Cái vòng “chức – quyền”, “danh – lợi” ấy càng nguy hiểm hơn, khi nó
gắn bó khăng khít với nhau. Có chức, ắt có quyền. Có quyền, ắt có danh. Có
danh, ắt có lợi… vậy nên người ta ñua nhau trong cuộc marathon trong vòng
xoáy không bao giờ ngơi nghỉ ñể rồi nếu không may “gặp nạn”, họ dùng ñến
phương tiện cuối cùng: “Chạy tội”.
“ðầy lo ngại” – Một cảm giác khó có thể nói khác ñối với bản báo cáo
của Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao & Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện vừa gửi Quốc
hội trước phiên trả lời chất vấn dự kiến vào hôm nay, 13/6.
Sau khi ñánh giá "tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, ñạo ñức, lối
sống trong xã hội và trong cán bộ, ñảng viên có chiều hướng gia tăng", vị tư
lệnh ngành văn hóa ñã chỉ ra một loạt những vấn ñề rất ñáng lo ngại.
Là tình trạng một bộ phận cán bộ, ñảng viên ñã có biểu hiện phai nhạt lý
tưởng, lợi dụng vị trí lãnh ñạo và quyền lực ñể mưu lợi cá nhân, lo thu vén cho
bản thân, gia ñình, họ tộc, coi nhẹ lợi ích tập thể, cộng ñồng chạy theo lợi ích vật
chất trước mắt, coi nhẹ những giá trị tinh thần cao ñẹp, dẫn ñến vi phạm tư cách
ñảng viên, trách nhiệm công dân.
Buồn hơn, Bộ trưởng Thiện còn chỉ ra “bảng ngũ chạy”, là chạy chức,
chạy quyền, chạy danh, chạy lợi, chạy tội.
Chao ôi! Chỉ cách ñây mấy hôm, ðB Lê Thanh Vân ñã cho ra bảng “ngũ
ệ” gồm hậu duệ, quan hệ, ñồ ñệ, tiền tệ và cuối cùng mới là trí tuệ thì giờ ñây,
Bộ trưởng Thiện lại chỉ ra “bảng ngũ chạy”.
Tuy nhiện, nếu bảng “ngũ ệ” có ở mọi tầng lớp thì ñối với bảng “ngũ
chạy” của Bộ trưởng Thiện, ñối tượng chủ yếu là người có chức, có quyền hoặc
ít nhất là có thể có chức, có quyền.
Chạy chức chỉ dành cho người ñã (có thể) có chức muốn lên cao hơn nữa.
Chạy quyền cũng tương tự, dành cho người ñã (hoặc sắp có) quyền, muốn có
quyền to hơn nữa. ðây có thể coi như cặp phạm trù tuy hai mà một. Khi có
chức, ắt có quyền và khi có quyền, tức là ñã có chức.
ðối với danh lợi cũng tương tự. Là những người ñã (hoặc có thể) có danh,
muốn “danh” hơn cao nữa. ðã có lợi (hoặc có thể có lợi) muốn lợi nhiều hơn
nữa. Khi ñã có danh, thường là có lợi và khi ñã có lợi, cũng không khó ñể mua
danh.
Cái vòng “chức – quyền”, “danh – lợi” ấy càng nguy hiểm hơn, khi nó
gắn bó khăng khít với nhau. Có chức, ắt có quyền. Có quyền, ắt có danh. Có
danh, ắt có lợi… vậy nên người ta ñua nhau trong cuộc marathon trong vòng
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xoáy không bao giờ ngơi nghỉ ñể rồi nếu không may “gặp nạn”, họ dùng ñến
phương tiện cuối cùng: “Chạy tội”.
Và khi ñó, tất nhiên thân bại, danh liệt, tiền cũng ít nhiều ñội nón ra ñi.
Song, hậu quả của “vòng xoáy” chức – quyền – danh – lợi ấy ñể lại với xã
hội không hề nhỏ. Chính nó là cội nguồn của mọi suy thoái về văn hóa, ñạo ñức
và lối sống.
Một nền hành chính mà xuất hiện hiện tượng “ngũ ệ” thì không “hành dân
là chính” mới lạ.
Một xã hội mà xuất hiện hiện tượng “ngũ chạy” thì ñạo ñức xã hội làm
sao không xuống cấp, không suy thoái.
Trong khi ñó, biết ñâu rồi sẽ không chỉ có “ngũ ệ” và “ngũ chạy” mà còn
xuất hiện thêm “ngũ này” hay “ngũ khác” nữa? Buồn lắm thay và lo ngại lắm thay!
http://dantri.vn/
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Sửa ñổi quy ñịnh liên quan ñến cải cách thủ tục hành chính
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết sửa ñổi, bổ sung một số ñiều liên
quan ñến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế
một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ.
Nghị quyết trên sửa ñổi, bổ sung một số ñiều có liên quan ñến kiểm soát
thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên
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thông ñược quy ñịnh tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính
phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai ñoạn
2011-2020, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa ñổi, bổ
sung một số ñiều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ
ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai ñoạn 20112020, Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ
ñiện tử, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và
phát triển doanh nghiệp ñến năm 2020 và Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày
28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016-2017.
Theo ñó, Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai ñoạn 2011-2020; chủ
trì triển khai các nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính (trừ nội dung
“thực hiện thống nhất và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa
liên thông tập trung tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả thuộc Văn phòng Hội ñồng
nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện”), cải cách công chức, công vụ và cải
cách chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp với Bộ
Quốc phòng, Bộ Công an cải cách chính sách tiền lương cho lực lượng vũ trang
nhân dân; chủ trì việc xây dựng và hướng dẫn thực hiện phương pháp ño lường
mức ñộ hài lòng của cá nhân, tổ chức ñối với dịch vụ hành chính do cơ quan
hành chính nhà nước thực hiện...
Bộ Tư pháp có nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện
nhiệm vụ cải cách thể chế; 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...
Văn phòng Chính phủ chủ trì triển khai nội dung cải cách thủ tục hành
chính; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong
giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước; 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 quy ñịnh
hành chính; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, vận hành
Mạng thông tin hành chính ñiện tử của Chính phủ trên Internet.
ðối với Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ ñiện tử, ngoài những
nhiệm vụ tại khoản 2 Mục IV, Văn phòng Chính phủ còn có nhiệm vụ tiếp nhận
xử lý phản ánh, kiến nghị về quy ñịnh hành chính và tình hình, kết quả giải
quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền; chủ trì, phối hợp với các bộ,
ngành, ñịa phương rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành
chính, bảo ñảm kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công Quốc gia; ñẩy mạnh
triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ chế một cửa, một
cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước.
Bộ Tư pháp có nhiệm vụ ban hành quy ñịnh pháp lý về chứng từ, hồ sơ
ñiện tử thay thế chứng từ, hồ sơ giấy; xây dựng hệ thống và hướng dẫn thực hiện
qua mạng ñiện tử trên toàn quốc ñối với việc: cấp lý lịch tư pháp, thực hiện xong
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trước ngày 1/1/2016; ñăng ký giao dịch bảo ñảm về ñộng sản (trừ tàu bay, tàu
biển) và các dịch vụ công trong lĩnh vực quốc tịch, thực hiện xong trước ngày
1/1/2017; triển khai, nâng cấp và hoàn thiện các hệ thống thông tin về quản lý
hộ tịch; văn bản quy phạm pháp luật thống nhất từ Trung ương ñến ñịa phương;
ñăng ký, quản lý hộ tịch ñiện tử bảo ñảm thiết lập cơ sở dữ liệu hộ tịch ñiện tử
toàn quốc; thực hiện khai sinh, khai tử qua mạng ñiện tử.
Tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ ñẩy
mạnh triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan
hành chính nhà nước; mở diễn ñàn tiếp nhận phản biện chính sách của doanh
nghiệp và người dân tại Cổng Thông tin ñiện tử Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với
Bộ Kế hoạch và ðầu tư tổ chức ðoàn kiểm tra, giám sát của Chính phủ và tổng
hợp báo cáo Chính phủ tại các phiên họp thường kỳ tháng cuối quý. Kết quả thực
hiện Nghị quyết ñược ñưa vào ñánh giá chất lượng hoạt ñộng của từng Bộ, cơ
quan, ñịa phương tại phiên họp thường kỳ tháng 12 hàng năm của Chính phủ.
http://ttxvn.vn/
Bộ, ngành và ñịa phương thực hiện 707 TTHC mức ñộ 3,4
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến
mức ñộ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành và ñịa phương năm 2017.
Danh mục gồm 707 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến
mức ñộ 3,4. Trong ñó, có 354 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực
tuyến mức ñộ 3, 4 ñể các bộ, ngành thực hiện trong năm 2017 và 353 thủ tục
hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức ñộ 3, 4 ñể các ñịa phương
thực hiện trong năm 2017.
Cụ thể, Bộ Y tế thực hiện 85 thủ tục hành chính; Bộ Văn hóa, thể thao và
Du lịch thực hiện 74 thủ tục hành chính; Bộ Giao thông vận tải thực hiện 56 thủ
tục hành chính...
Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ ban hành hướng dẫn
tiêu chí ñánh giá, xác ñịnh thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến
mức ñộ 3 và 4; xây dựng và ñưa vào vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia
trong năm 2017; hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích hợp các dịch vụ công trực tuyến vào
Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, ñôn ñốc các bộ, ngành, ñịa
phương xây dựng, triển khai Kiến trúc Chính phủ ñiện tử cấp Bộ và cấp tỉnh
theo Khung Kiến trúc Chính phủ ñiện tử Việt Nam; tăng cường kiểm tra, ñôn
ñốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện chia sẻ thông tin số theo quy ñịnh của
pháp luật; xây dựng tiêu chí ñánh giá, công nhận cơ quan ñạt tiêu chuẩn cơ quan
ñiện tử; xây dựng bộ công cụ phục vụ việc tích hợp ứng dụng chữ ký số với các
dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan Nhà nước.
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Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ
xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật về kết nối, tích hợp dịch vụ công ñể bảo
ñảm tích hợp tất cả các dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, ñịa phương
lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo ñảm khả năng chia sẻ, trao ñổi thông tin
về công dân theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông ñiệp dữ liệu
công dân trao ñổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
(QCVN:109/2017/BTTTT).
Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây
dựng, vận hành Cổng thanh toán tập trung ñể thanh toán các khoản phí, lệ phí và
các khoản nộp ngân sách nhà nước khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến...
http://cand.com.vn/
Bộ Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư quy ñịnh về cung
cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ này.
Thông tư này quy ñịnh về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức ñộ
3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm
việc tạo lập tài khoản; quy trình khai; tiếp nhận, xử lý thông tin khai và trả kết
quả thủ tục hành chính bằng phương thức ñiện tử; xây dựng, quản lý và vận
hành Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài nguyên và Môi trường (Hệ
thống dịch vụ công trực tuyến) là hệ thống giao dịch ñiện tử trên môi trường
mạng ñể thực hiện việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại ñịa chỉ
dvctt.monre.gov.vn.
Hệ thống dịch vụ công trực tuyến bao gồm: Cổng dịch vụ công trực tuyến
thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính; các cơ sở dữ liệu, hệ
thống công nghệ thông tin và các hệ thống xử lý chuyên ngành có liên quan. Hệ
thống dịch vụ công trực tuyến ñược tích hợp trên Cổng thông tin ñiện tử của Bộ
Tài nguyên và Môi trường.
Theo dự thảo, các giao dịch ñiện tử trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến
gồm:
1- Khai, nhận và phản hồi thông tin về việc xử lý hồ sơ thủ tục hành chính
của tổ chức, cá nhân.
2- Tiếp nhận, trao ñổi, chuyển thông tin, hồ sơ thủ tục hành chính tới hệ
thống xử lý chuyên ngành.
3- Nhận kết quả xử lý từ các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, hệ
thống xử lý chuyên ngành tới Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
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4- Cung cấp tình trạng thực hiện, trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ
chức, cá nhân trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
5- Giao dịch qua dịch vụ giá trị gia tăng (tin nhắn, mạng xã hội…) trên cơ
sở thỏa thuận, tạo ñiều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ
công trực tuyến.
Cơ quan thực hiện dịch vụ công trực tuyến có trách nhiệm trả kết quả cho
tổ chức, cá nhân theo phương thức sau: 1- Qua Hệ thống dịch vụ công trực
tuyến; 2- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 3- Tại cơ quan cung cấp dịch vụ công
theo quy ñịnh.
ðối với dịch vụ công trực tuyến thực hiện theo Cơ chế hải quan một cửa
quốc gia, việc trả kết quả thực hiện theo Cơ chế hải quan một cửa quốc gia.
http://baochinhphu.vn/
ðề xuất cơ chế tài chính 3 Cục thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ñang dự thảo Quyết ñịnh áp dụng
cơ chế tài chính ñối với ba Cục: Bảo vệ thực vật, Thú y và Quản lý chất lượng
nông lâm sản và thủy sản.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, thực tế hoạt ñộng của
Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và
thuỷ sản và các ñơn vị trực thuộc có ñặc thù vừa thực hiện chức năng quản lý
nhà nước ñược thu phí theo quy ñịnh của Bộ Tài chính, vừa cung cấp dịch vụ
công thu phí dịch vụ theo cơ chế giá; các hoạt ñộng này ñan xen và gắn kết với
nhau, hỗ trợ và phụ thuộc lẫn nhau trong quản lý, ñiều hành, thực thi các nhiệm
vụ chuyên môn.
Do hoạt ñộng ở các khu vực, ñịa bàn có ñiều kiện ñịa lý và kinh tế xã hội
thuận lợi, khó khăn khác nhau, nên có những Chi cục có nguồn thu ñủ bù ñắp
trang trải chi phí hoạt ñộng, nhưng cũng có những Chi cục thu không ñủ chi.
Nếu thực hiện cơ chế tài chính ñộc lập với từng ñơn vị thì có những ñơn vị có
ñiều kiện thuận lợi, có nguồn thu lớn, có ñiều kiện bổ sung thêm thu nhập cho
người lao ñộng; nhưng sẽ có những ñơn vị có nguồn thu thấp, ngân sách nhà
nước phải hỗ trợ; ngoài ra, ngân sách nhà nước phải bố trí kinh phí chi hành
chính cho 3 cơ quan Văn phòng Cục.
Do ñó, các Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng
nông lâm sản và thuỷ sản ñã có một thời gian thực hiện chế ñộ tự chủ tài chính
của ñơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị ñịnh 43/2006/Nð-CP, theo ñó cho
phép ñiều hòa nguồn tài chính trong nội bộ các Cục từ các ñơn vị (Chi cục,
Trung tâm) có nguồn thu lớn sang các ñơn vị có nguồn thu thấp hoặc ñơn vị
không có nguồn thu, bổ sung chi phí hoạt ñộng cho Cục, nhờ ñó ñã khuyến
khích cán bộ yên tâm công tác, ngân sách nhà nước không phải chi kinh phí chi
thường xuyên; cho phép việc ñược ñiều hòa nguồn tài chính giữa các ñơn vị
trong nội bộ từng Cục, là hoàn toàn phù hợp với hoạt ñộng của các Cục, tạo ñiều
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kiện cho các Cục chủ ñộng về nguồn kinh phí triển khai hoạt ñộng trong toàn hệ
thống; thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ ñược giao; tăng cường ñầu tư mua sắm,
sửa chữa trang thiết bị phục vụ chuyên môn và nâng cấp công sở; từng bước
nâng cao thu nhập cho người lao ñộng.
Xuất phát từ tình hình thực tiễn trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn dự thảo Quyết ñịnh trình Thủ tướng Chính phủ cho phép các Cục áp dụng
chế ñộ tự chủ tài chính như ñơn vị sự nghiệp công lập tự ñảm bảo chi thường
xuyên theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 16/2015/Nð-CP và Nghị ñịnh
141/2016/Nð-CP áp dụng cho giai ñoạn 2017 – 2019 là rất cần thiết nhằm ñảm
bảo phù hợp với quy ñịnh tại Luật Phí và lệ phí và các chính sách mới về cơ chế
hoạt ñộng của ñơn vị sự nghiệp công lập nói chung và trong lĩnh vực sự nghiệp
kinh tế và sự nghiệp khác nói riêng.
http://baochinhphu.vn/
TP. Hà Nội: Ban hành danh mục 375 dịch vụ công trực tuyến mức ñộ 3, 4
UBND TP Hà Nội vừa có Văn bản số 2847/UBND-KGVX về việc ban
hành danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức ñộ 3, 4 ñợt 1 năm 2017.
Thực hiện Kế hoạch số 246/KH - UBND của UBND thành phố về việc
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt ñộng cơ quan nhà nước TP Hà Nội
năm 2017; trên cơ sở kết quả rà soát danh mục dịch vụ công trực tuyến mức ñộ
3, 4 dự kiến triển khai năm 2017 của Văn phòng Chính phủ và ñề nghị của liên
sở: Thông tin và Truyền thông - Tư pháp; UBND thành phố chỉ ñạo thống nhất
ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức ñộ 3, 4 triển khai ñợt 1 năm
2017 gồm 375 dịch vụ công. Trong ñó có 306 dịch vụ công cấp sở, 44 dịch vụ
công cấp huyện và 25 dịch vụ công cấp xã.
Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các ñơn vị liên quan
bảo ñảm cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ kỹ thuật khi triển khai thực hiện.
Bên cạnh ñó, Sở Thông tin và Truyền thông cùng Sở Tư pháp, các sở,
ban, ngành của thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã,
phường, thị trấn và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật
Cường tổ chức triển khai các dịch vụ công trực tuyến theo danh mục ñã ñược
UBND thành phố ban hành; tiếp tục rà soát, trình UBND thành phố ban hành
danh mục dịch vụ công trực tuyến ñợt 2 năm 2017 bảo ñảm hết năm 2017, tối
thiểu 55% thủ tục hành chính của thành phố ñược cung cấp dịch vụ công trực
tuyến mức ñộ 3, 4…
http://hanoimoi.com.vn/
Tỉnh Bến Tre: Hoàn thành bước ñầu xây dựng chính quyền ñiện tử
UBND tỉnh Bến Tre vừa tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện thỏa
thuận hợp tác chiến lược với Tập ñoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT)
về Viễn thông và Công nghệ thông tin (CNTT) giai ñoạn 2014 - 2020.
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VNPT Bến Tre ñã phối hợp với các ñơn vị trong tỉnh triển khai ñưa vào
hoạt ñộng nhiều ứng dụng, dịch vụ CNTT ñến các cơ quan trong toàn tỉnh nhằm
thực hiện chủ trương của Chính phủ và UBND tỉnh trong việc xây dựng chính
quyền ñiện tử như: triển khai hệ thống quản lý văn bản ñiều hành ñiện tử, cổng
thông tin ñiện tử, cổng tra cứu thông tin về quyền sử dụng ñất, hệ thống thông
tin ngành giáo dục, y tế…
Theo ñó, 148/165 cơ sở y tế có khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y
tế ñã ñược triển khai phần mềm VNPT-HIS Việt Nam. 944.000 lượt người khám
ñược thực hiện giải quyết hồ sơ ñiện tử. VNPT Bến Tre triển khai hiệu quả hệ
thống mạng giáo dục Việt Nam (VnEdu) ñến 337/365 trường, tổng số phụ huynh
học sinh ñăng ký sổ liên lạc ñiện tử hơn 41.000 sổ.
Trong lĩnh vực cải cách hành chính, VNPT ñã triển khai thành công hệ
thống một cửa ñiện tử (VNPT iGate) tại 15 sở, ngành tỉnh, UBND các huyện,
thành phố và 164 xã, phường, thị trấn, giúp tiết kiệm ñáng kể thời gian ñi lại cho
người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính. Hệ thống quản lý
văn bản và ñiều hành ñiện tử (VNPT iOffice) ñã ñược triển khai ñảm bảo liên
thông 3 cấp tỉnh - huyện - xã.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước khẳng ñịnh, UBND tỉnh sẽ
triển khai sử dụng phần mềm của VNPT vào hệ thống quản lý văn bản hành
chính 4 cấp (Chính phủ - tỉnh - huyện - xã) trong thời gian tới. Phó chủ tịch
UBND tỉnh giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ñơn vị
trong tỉnh và VNPT Bến Tre triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT trong xây
dựng chính quyền ñiện tử ñã ñược thỏa thuận.
Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu khi ñưa nội dung ứng dụng CNTT trong
quản lý hành chính nhà nước, quản lý văn bản và ñiều hành ñiện tử, dịch vụ trực
tuyến công… Mức ñộ sử dụng hiệu quả các phần mềm trên là tiêu chí chấm
ñiểm cải cách hành chính, thi ñua khen thưởng cho các ñơn vị. Khi sử dụng các
phần mềm dịch vụ của VNPT Việt Nam, các cơ quan, ñơn vị tiếp tục tham mưu
UBND tỉnh mở rộng hơn so với thỏa thuận và sử dụng phải chịu trách nhiệm
trực tiếp với UBND tỉnh.
http://itc.vn/
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Nam Phi: Thứ trưởng Bộ Tài chính dính líu nhiều cáo buộc tham nhũng
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nam Phi Sifiso Buthelezi lại gây sự chú ý của
dư luận vì những cáo buộc có liên quan tới vai trò Chủ tịch Hội ñồng Quản trị
Cơ quan Hành khách ñường sắt Nam Phi Prasa (Passenger Rail Agency of South
Africa).
Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông Nam Phi, ông Sfiso
Buthelezi ñã “lờ” ñi 1 tỷ rand là số tiền bất thường trong hoạt ñộng tài chính tại
cơ quan ñường sắt trong suốt nhiệm kỳ 6 năm của mình.
ðiều tra của Kho bạc Nhà nước cho thấy, Buthelezi và Hội ñồng Quản trị
Prasa ñã không thực hiện nghĩa vụ, vi phạm Luật Quản lý tài chính công Nam Phi.
Bên cạnh ñó, trong số hơn 200 hợp ñồng, chỉ có 13 hợp ñồng ñược trao là
hợp pháp trong khoảng thời gian từ 2012 - 2015.
Gần ñây, Buthelezi cũng bị cáo buộc có lợi nhuận bất hợp lý từ khoản 150
triệu rand trong các hồ sơ thầu của Prasa. Tuy nhiên, ông Buthelezi phủ nhận
các cáo buộc.
Cuối tuần qua, Liên minh Dân chủ ñã mở một vụ án hình sự chống lại ông
Sifiso Buthelezi.
http://thanhtra.com.vn/
Ireland: Chính thức có thủ tướng ñồng tính ñầu tiên trong lịch sử
Ngày 14/6/2017, Hạ viện Ireland ñã bỏ phiếu bầu thủ lĩnh ñảng Ireland
Thống nhất Leo Varadkar, 38 tuổi, làm Thủ tướng mới của nước này. Như vậy,
ñây là Thủ tướng trẻ nhất và cũng là người ñồng tính ñầu tiên của Ireland giữ
cương vị này.
Ông Varadkar, người ñược Thủ tướng sắp rời nhiệm sở Enda Kenny ñề cử
tại Quốc hội, ñã giành ñược phiếu bầu từ những nghị sỹ ñộc lập ủng hộ chính
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phủ thiểu số của ñảng Ireland Thống nhất, trong khi ñảng ñối lập chính Fianna
Fail bỏ phiếu trắng.
Phát biểu tại nghị viện trước cuộc bỏ phiếu, ông Kenny nêu rõ: "Là một
người trẻ nhất nắm giữ cương vị này của ñất nước, ông ấy ñại diện cho một thế
hệ mới những người phụ nữ và ñàn ông Ireland cũng như ñại diện cho một
Ireland hiện ñại, ña dạng và toàn diện".
http://vietnamplus.vn/
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