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Thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh 

 Thủ tướng Chính phủ vừa quyết ñịnh thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh 
trực thuộc Tổng cục Hải quan ñể thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan 
trên ñịa bàn các tỉnh: Hà Nam, Nam ðịnh và Ninh Bình. 

Cục Hải quan Hà Nam Ninh có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, ñược mở 
tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy ñịnh của pháp luật, trụ sở làm việc ñặt tại 
tỉnh Ninh Bình. 

http://baochinhphu.vn/ 

Thành lập Sở Du lịch: Khánh Hòa, Kiên Giang 

Tại kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ 2011-2016, HðND tỉnh Khánh Hòa khóa 
V ñã thông qua Nghị quyết thành lập Sở Du lịch Khánh Hòa. 
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Nghị quyết giao UBND tỉnh Khánh Hòa quy ñịnh bộ máy tổ chức và nhiệm 
vụ, quyền hạn cụ thể của Sở Du lịch; thống nhất ñổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Khánh Hòa thành Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa.  

Việc thành lập Sở Du lịch (trên cơ sở tách và kiện toàn bộ phận quản lý lĩnh 
vực này từ Sở VH,TT&DL) nhằm ñáp ứng công tác quản lý Nhà nước ñối với lĩnh 
vực du lịch ñang phát triển mạnh mẽ và là ngành kinh tế mũi nhọn của Khánh Hòa.  

Cũng trong ngày 31/3/2016, tại kỳ họp thứ 18, HðND tỉnh Kiên Giang khóa 
VIII ban hành Nghị quyết thành lập Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang. Sở Du lịch tỉnh 
Kiên Giang ñược thành lập, trực thuộc UBND tỉnh trên cơ sở tách chức năng, 
nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức lĩnh vực du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Kiên Giang. 

http://cand.com.vn/ 

Quốc hội bầu ñồng chí Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Thủ tướng Chính phủ 

Ngày 07/4/2016, Quốc hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua danh 
sách ñể bầu Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình 
thức bỏ phiếu kín. 

Theo kết quả kiểm phiếu: Tổng số ñại biểu là 494, số ñại biểu có mặt 490, số 
phiếu phát ra 490, số phiếu thu về 490. Số phiếu hợp lệ 490 và số phiếu không hợp 
lệ là 0. 

Kết quả, có phiếu 446 (chiếm 90,28 % tổng số ñại biểu Quốc hội) tán thành 
bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giữ 
chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Quốc hội ñã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. 

Tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức trước 
Quốc hội và ñồng bào, cử tri cả nước. 

http://baochinhphu.vn/ 

Trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm 20 thành viên Chính phủ 

Trong chương trình làm việc của kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIII, sáng 8/4, 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ñã trình Quốc hội xem xét phê chuẩn việc miễn 
nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của 
Chính phủ. 

Tờ trình của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, căn cứ ðiều 88 Hiến 
pháp, ðiều 2 và 28 Luật Tổ chức Chính phủ, Nghị quyết số 03 của Quốc hội về cơ 
cấu tổ chức của Quốc hội và số Phó Thủ tướng, Kết luận số 03 và công văn số 11 
của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự lãnh ñạo của các cơ quan nhà nước ñể 
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Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, Thủ tướng Chính phủ ñề nghị Quốc hội phê chuẩn 
miễn nhiệm các chức danh cụ thể như sau: 

1. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh 

2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình 

3. Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình 

4. Bộ trưởng Bộ Lao ñộng, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền 

5. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường 

6. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh ðình Dũng 

7. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải 

8. Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng 

9. Bộ trưởng Bộ giáo dục và ðào tạo Phạm Vũ Luận 

10. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên 

11. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh 

12. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử 

13. Bộ trưởng Bộ Công an Trần ðại Quang 

14. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang 

15. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân 

16. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son 

17. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh 

18. Bộ trưởng Bộ GTVT ðinh La Thăng 

19. Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh 

20. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và ðầu tư Bùi Quang Vinh 

Trong số các Phó Thủ tướng hiện nay, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ 
Chính trị ñã ñược Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ; ông Hoàng Trung Hải, 
Ủy viên Bộ Chính trị ñã ñược Bộ Chính trị phân công nhận trọng trách Bí thư Thành 
ủy Hà Nội; ông Vũ Văn Ninh không tái cử Ủy viên Trung ương ðảng khóa XII. 

Có 4 Bộ trưởng và trưởng ngành ñã nhận trọng trách mới là Bộ trưởng Bộ Công 
an Trần ðại Quang vừa ñược Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước; Bộ trưởng Bộ GTVT 
ðinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị ñược Bộ Chính trị phân công ñảm nhận vị trí Bí 
thư Thành ủy TPHCM; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn 
Nên, Bí thư Trung ương ðảng ñược phân công ñảm nhận cương vị Chánh Văn phòng 
Trung ương. Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình ñược Trung ương 
bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị và ñang chờ phân công nhiệm vụ mới. 
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Còn lại 13 Bộ trưởng không tái cử Ủy viên Trung ương ðảng khóa XII và tới 
tuổi nghỉ hưu. 

Các ñại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại ðoàn trước khi biểu quyết chốt danh 
sách và bỏ phiếu kín phê chuẩn ñề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng 
Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. 

Ngày 9/4, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình danh sách ñể Quốc hội phê chuẩn 
việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên 
khác của Chính phủ./. 

http://baochinhphu.vn/ 

Tuyệt vời Quảng Ninh!  

Trong khi hầu hết các ñịa phương còn ì ạch trong việc tinh giản biên chế thì 
tỉnh Quảng Ninh ñã “thẳng tay” giảm 1.605 công chức - viên chức và hợp ñồng lao 
ñộng, tiết kiệm ñược gần 300 tỉ ñồng 

Phát hiện nhiều yếu kém, bất cập của ñội ngũ lao ñộng trong bộ máy nhà 
nước, tỉnh Quảng Ninh ñã mạnh dạn thực hiện ñề án “ðổi mới phương thức, nâng 
cao năng lực lãnh ñạo và sức chiến ñấu của ðảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên 
chế” (ðề án 25). 

Mạnh dạn sắp xếp, tinh gọn 

Ông Nguyễn Văn ðọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, cho biết tỉnh ñã rà soát 
toàn hệ thống chính trị về tổ chức bộ máy, biên chế. “ðịa phương ñã mạnh dạn sắp 
xếp, tinh gọn bộ máy; sáp nhập các cơ quan, ñơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ 
hoặc chức năng, nhiệm vụ tương ñồng theo hướng một chức năng, một nhiệm vụ 
chỉ có một người hoặc một ñơn vị chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm” - ông ðọc 
nói. Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, mô hình ñổi mới của Quảng Ninh ñược ñánh 
giá là phù hợp xu hướng phát triển của ñất nước trong thời gian tới, làm tốt 3 mục 
tiêu: Tinh giản bộ máy, bảo ñảm sự giám sát của người dân ñối với các tổ chức 
ðảng và ñảng viên, tiết kiệm nguồn lực cũng như sự ñóng góp của người dân. 

ðánh giá về ñề án này, ông Vũ Hồng Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng 
Ninh, cho biết sau một thời gian thí ñiểm, ñến nay, tỉnh Quảng Ninh ñã triển khai 
rộng khắp mô hình nhất thể hóa chức danh Bí thư ñồng thời là Chủ tịch UBND. Cụ 
thể, Bí thư ñồng thời là Chủ tịch UBND huyện Cô Tô và Tiên Yên; Bí thư ñồng 
thời là Chủ tịch HðND cấp huyện; kiêm nhiệm một số chức danh lãnh ñạo cấp 
huyện, như: Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ nhiệm Ủy 
ban Kiểm tra kiêm Chánh Thanh tra, Trưởng Ban Tổ chức kiêm Trưởng Phòng Nội 
vụ, Chánh Văn phòng Huyện ủy kiêm Chánh Văn phòng HðND và UBND ở hầu 
hết các thành phố, huyện, thị xã trong tỉnh. Cùng với các cơ quan cấp huyện, mô 
hình nhất thể hóa một số chức danh lãnh ñạo chủ chốt cũng ñược thực hiện quyết 
liệt ở các xã, thôn trong toàn tỉnh. 
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Chỉ sau một năm thực hiện ðề án 25, toàn tỉnh ñã giảm ñược 1.605 công 
chức, viên chức; cắt chi trả phụ cấp thường xuyên ñối với 18.919 người hoạt ñộng 
không chuyên trách ở cơ sở (gồm hàng ngàn tổ trưởng dân phố, trưởng khu dân 
cư…); giảm 2 ñơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 118 phòng, ñơn vị, ñầu mối trực thuộc 
các sở - ban - ngành, ñoàn thể tỉnh và các ñịa phương... Hiệu quả từ ñề án này ñã 
tiết kiệm chi thường xuyên ñược gần 300 tỉ ñồng/năm và hàng trăm tỉ ñồng từ cơ sở 
vật chất. 

Nhiều nơi giảm... cho có 

Hiệu quả từ tỉnh Quảng Ninh cho phép ñánh giá công tác giảm biên chế còn 
quá ì ạch tại rất nhiều tỉnh, thành khác mặc dù Chính phủ ñã kiên quyết yêu cầu 
tinh giản bộ máy cán bộ, công chức, viên chức. 

Theo thông tin từ Sở Nội vụ ðà Nẵng, trong năm 2015, TP này cũng chỉ tinh 
giản ñược 53 biên chế, thấp hơn nhiều so với số lượng bình quân hằng năm cần thực 
hiện ñể bảo ñảm tinh giản 10% biên chế tại các cơ quan, ñơn vị theo kế hoạch của 
Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP. ðà Nẵng giai ñoạn 2015-2021. Tại tỉnh 
Thừa Thiên - Huế, trong năm qua cũng chỉ giảm ñược 80 biên chế. Trong ñó, khối 
hành chính 23 trường hợp, khối sự nghiệp 56 và khối doanh nghiệp 1 trường hợp. 

Tỉnh Quảng Bình cũng ñã lập ñề án giảm biên chế 2 lần. Theo ông Trần ðình 
Doan - Trưởng Phòng Công chức - Viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình - ñợt 
ñầu tiên thực hiện vào tháng 7-2015, giảm ñược 98 người và ñợt 2 vào ñầu năm 
2016, giảm ñược 95 người. 

Sau cả năm “nỗ lực”, Cần Thơ chỉ giảm ñược 40 người. Thế nhưng, TP này 
lại hứa trong những năm sắp tới sẽ giảm mỗi năm khoảng 300 biên chế. Dù sao con 
số trên cũng “hoành tráng” hơn Hà Nội, từ tháng 8-2015 ñến tháng 2-2016, chỉ 
giảm ñược... 20 người. 

Nói về nguyên nhân của vấn ñề này, một lãnh ñạo Thành ủy Hà Nội thừa 
nhận tinh giản biên chế của TP vấp phải một số khó khăn, như việc xây dựng ñề án 
vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp tiến ñộ còn chậm; cơ cấu công chức, 
viên chức chưa hợp lý; công tác ñánh giá, phân loại cán bộ, công chức chưa chỉ rõ 
ñược số chưa hoàn thành nhiệm vụ; còn tình trạng nể nang, né tránh; do một số cán 
bộ, công chức năng lực chuyên môn không ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ... 

TP. HCM: Không rào cản, không ngoại lệ 

Tại TP HCM, Sở Nội vụ cũng ñã có ðề án Tinh giản biên chế giai ñoạn 
2015-2021. Theo ñó, trong 7 năm, TP sẽ tinh giản 13.927 biên chế - khối hành 
chính là 1.311 người và khối sự nghiệp 12.616 người. Việc tinh giản biên chế nhằm 
ñưa ra khỏi cơ quan, tổ chức, ñơn vị những người dôi dư, không ñáp ứng yêu cầu 
công việc, không phù hợp với vị trí việc làm; xây dựng bộ máy gọn nhẹ, hợp lý, 
nâng cao trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ... 
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Phó Giám ñốc Sở Nội vụ TP HCM Lê Văn Làm khẳng ñịnh việc giảm biên 
chế là công bằng, kể cả chủ tịch quận, huyện, giám ñốc sở - ngành, phó trưởng 
phòng các sở - ngành trở lên cũng thế. “Không có ñối tượng nào ngoại lệ trong vấn 
ñề này. Ai không hoàn thành nhiệm vụ ñều là ñối tượng tinh giản, thậm chí tiến sĩ - 
thạc sĩ không làm ñược việc cũng sẽ bị tinh giản.” - ông Làm nhấn mạnh. 

http://nld.com.vn/ 

Tin nhân sự 

- Ngày 02/04/2016,  Quốc hội ñã bỏ phiếu kín bầu ðại tướng, Bộ trưởng Công 
an Trần ðại Quang làm Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Ngày 08/4/2016, Quốc hội ñã bầu ñồng chí ðặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên 

Ban chấp hành Trung ương ðảng Khóa XII, Phó Chánh văn phòng Trung ương 

ðảng, ñại biểu Quốc hội khóa XIII giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. 

- Ngày 05/4/2016, ông ðỗ Bá Tỵ, ðại tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, 
Tổng tham mưu trưởng Quân ñội nhân dân Việt Nam và ông Phùng Quốc 

Hiển ñược bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội. 

- Mới ñây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ñã ký các quyết ñịnh về nhân sự như 
sau: 

+ Quyết ñịnh phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao 
Bằng nhiệm kỳ 2011-2016 ñối với ông Trịnh Hữu Khang, Giám ñốc Sở GD&ðT 
và ông Nguyễn Trung Thảo, Giám ñốc Sở KH&ðT. 

+ Quyết ñịnh phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao 
Bằng nhiệm kỳ 2011-2016 ñối với ông ðàm Văn Eng ñể nhận nhiệm vụ mới. 

+ Quyết ñịnh phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam 
ðịnh nhiệm kỳ 2011-2016 ñối với ông Nguyễn Phùng Hoan, ủy viên Ban chấp 
hành ðảng bộ tỉnh. 

+ Quyết ñịnh phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An 
Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 ñối với ông Lâm Quang Thi, Tỉnh ủy viên, Chánh 
Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh An Giang. 

+ Quyết ñịnh phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
An Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 ñối với ông Hồ Việt Hiệp ñể nhận nhiệm vụ mới. 

Tổng hợp 
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Sáu trọng tâm ưu tiên chỉ ñạo, ñiều hành của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 

Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi tuyên thệ nhậm chức sáng 07/4/2016, Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ñến 6 trọng tâm ưu tiên mà Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tập trung chỉ ñạo, ñiều hành trong thời gian tới. 

1. Ổn ñịnh kinh tế vĩ mô, thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế; 

2. Tập trung cải cách hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người dân và doanh 
nghiệp. Khuyến khích khởi nghiệp, phát huy tự do sáng tạo, trọng dụng nhân tài, 
huy ñộng mọi nguồn lực cho phát triển; 

3. Tăng cường kỷ luật kỷ cương trong hệ thống hành chính Nhà nước và trong 
toàn xã hội; 

4. Quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; 

5. Kiên quyết, kiên trì ñấu tranh bảo vệ vững chắc ñộc lập, chủ quyền, toàn 
vẹn lãnh thổ quốc gia; 

6. Chú trọng chăm lo ñời sống vật chất, tinh thần, bảo ñảm an ninh an toàn 
cho người dân. Trước mắt, tập trung ổn ñịnh cuộc sống của người dân vùng bị thiên 
tai, hạn hán, nhiễm mặn, phòng chống dịch bệnh và bảo ñảm vệ sinh an toàn thực 
phẩm. 

Thủ tướng cùng tập thể Chính phủ sẽ ra sức khắc phục hạn chế, yếu kém; phát 
huy dân chủ, tiếp tục ñẩy mạnh toàn diện công cuộc ñổi mới và hội nhập quốc tế, 
nỗ lực phấn ñấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội ñã ñề ra. Thủ tướng nói: “Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng và phát huy 
sức mạnh của khối ñại ñoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời ñại, xây 
dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 
văn minh…Chính phủ trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận ñược sự hợp tác, 
giúp ñỡ quý báu của Chính phủ, nhân dân các nước, các tổ chức quốc tế và bạn bè 
trên thế giới”. 

http://baochinhphu.vn/ 
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2 bộ nói tuyển dụng sai, TP. Hà Nội vẫn khẳng ñịnh làm ‘ñúng’ 

UBND TP. Hà Nội có văn bản báo cáo mới nhất gửi Bộ Nội vụ, Cục Kiểm tra 
văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp về việc kiểm tra, rà soát kết quả tuyển 
dụng viên chức giáo dục năm 2015. 

Theo văn bản này, trên cơ sở báo cáo của Sở Nội vụ Hà Nội và UBND các 
quận, huyện, UBND TP. Hà Nội cho biết: Xuất phát từ tình hình thực hiện của TP. 
Hà Nội, ñồng thời nhằm tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc do quy ñịnh của pháp 
luật về tuyển dụng chưa ñược sửa ñổi bổ sung kịp thời ñòi hỏi phải ñược hướng dẫn 
cụ thể nên TP ñã ban hành các văn bản ñể hướng dẫn tổ chức thực hiện. 

Chủ ñộng vận dụng 

Trong lý giải 6 ñiểm ở Quyết ñịnh số 3446/Qð-UBND ngày 23/7/2015, ñáng 
chú ý là về quy ñịnh ñổi ñiểm tốt nghiệp, văn bản do Phó Chủ tịch UBND TP. Hà 
Nội Ngô Văn Quý ký cho biết: “Quy ñịnh này ñã ñược TP cho áp dụng thực hiện từ 
năm 2013 ñến nay. 

Do thực tế thí sinh ñược ñào tạo qua nhiều thời kỳ, nhiều loại trường, quốc gia 
khác nhau, một số thí sinh có bằng tốt nghiệp không có bảng ñiểm, hoặc có nhưng 
không ñủ cơ sở ñể tính ñiểm nên cần phải có quy ñịnh trong trường hợp thí sinh 
tham gia tuyển dụng không có bảng ñiểm học tập hoặc có nhưng không thể xác 
ñịnh ñược ñiểm học tập hoặc ñiểm tốt nghiệp. “Việc quy ñổi ñiểm ñược vận dụng 
trên cơ sở quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 18 và Khoản 3 ðiều 13 Quyết ñịnh số 
25/2006/Qð-BGDðT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ GD-ðT về việc ban hành 
quy chế ñào tạo ñại học và cao ñẳng chính quy”. 

Như vậy các nội dung nêu trên chủ yếu xuất phát từ tình hình thực tiễn của TP 
Hà Nội, ñồng thời nhằm tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc do quy ñịnh của pháp 
luật chưa ñược sửa ñổi bổ sung kịp thời ñòi hỏi phải ñược hướng dẫn cụ thể. 

Trong buổi làm việc ngày 8/3 với UBND TP Hà Nội trước ñó, bà Lê Minh 
Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ) khẳng ñịnh: Văn 
bản 3446 do UBND TP Hà Nội ban hành và văn bản 2973 hướng dẫn tính ñiểm 
tuyển dụng do Sở Nội vụ ban hành là hai văn bản hành chính nhưng lại chứa quy 
phạm là không phù hợp. Việc tự ñộng quy ñổi ñiểm ngoài Nghị ñịnh 29 và thông tư 
hướng dẫn là không ñúng… 

Lãnh ñạo Cục kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp) nhấn mạnh: “ðể quy ñịnh một 
vấn ñề thì phải có thẩm quyền và nội dung thì phải ñủ căn cứ. Ở ñây Hà Nội không 
ñủ thẩm quyền và cũng không có căn cứ khi ban hành văn bản 3446 và 2973. 

“Tiếp thu” nhưng khẳng ñịnh “không sai” 

ðối với Công văn số 2973 của Sở Nội vụ Hà Nội, UBND TP Hà Nội cho biết: 
Trong quá trình các quận huyện tổ chức tuyển dụng giáo viên năm 2015, khi công 
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bố ñiểm học tập, ñiểm tốt nghiệp, ñiểm kiểm tra sát hạch theo lịch tuyển dụng số 
2092/HD-SNV. 

Tại một số quận, huyện do việc tính ñiểm chưa ñúng quy ñịnh theo Nð số 
29/2012 nên thí sinh ñã có ý kiến thắc mắc, vì vậy Sở Nội vụ ñã có Công văn số 
2973 ñề nghị hội ñồng tuyển dụng quận, huyện rà soát kỹ lượng việc tính ñiểm 
tuyển dụng trước khi công bố chính thức. 

Tuy nhiên, văn bản số 70/KTrVB-RSTH7HN của Cục Kiểm tra văn bản (Bộ 
Tư pháp) thì việc dẫn chiếu tại công văn số 2973 ñược ban hành dưới hình thức văn 
bản hành chính nhưng có chứa quy phạm pháp luật là chưa phù hợp. 

Vì vậy ñể ñảm bảo việc xử lý và ñánh giá tác ñộng của văn bản nhằm tập 
trung, chỉ ñạo giải quyết dứt ñiểm việc khiếu nại theo ñúng quy ñịnh của pháp luật, 
UBND TP ñã chỉ ñạo Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan (PA83-CA TP, Thanh 
tra TP, Sở Tư pháp) và UBND các quận, huyện kiểm tra, rà soát, thống kê, phân 
loại ngay các ñơn thư có liên quan ñến việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục 
năm 2015, chú ý phát hiện, xem xét kết luận những trường hợp do việc áp dụng 
cách tính ñiểm theo hướng dẫn của Sở Nội vụ liên quan ñến quyền lợi của thí sinh. 

Sau khi tiến hành rà soát, trên cơ sở tổng hợp báo cáo của UBND các quận, 
huyện theo chỉ ñạo của UBND TP tại Công văn số 1409/UBND-NC ngày 
11/3/2016, kết quả cho thấy: 25/25 hội ñồng tuyển dụng ñều khẳng ñịnh:Việc tính 
ñiểm tuyển dụng ñược thực hiện ñúng quy ñịnh tại Nð số 29/2012-Nð-CP, do vậy 
không tác ñộng ảnh hưởng ñến kết quả tuyển dụng của thí sinh dự tuyển. 

Việc giải quyết ñơn thư khiếu nại liên quan ñến kỳ tuyển dụng, UBND TP 
giao Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan và UBND các quận, huyện giải quyết theo 
quy ñịnh của Luật khiếu nại, báo cáo UBND TP trong tháng 3/2016. 

“Như vậy, các nội dung trên chủ yếu xuất phát từ tình hình thực hiện của 
thành phố, nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tuyển dụng 
viên chức, TP Hà Nội xin ñược tiếp thu những ý kiến ñóng góp của các bộ, ngành 
TƯ trong quá trình soạn thảo, ban hành các văn bản tổ chức thực hiện các công 
việc của TP trong thời gian tới” – trích nội dung văn bản do Phó Chủ tịch UBND 
TP Hà Nội Ngô Văn Quý vừa ký ngày 31/3. 

Trước ñó ngày 21/3, Bộ Nội vụ có văn bản yêu cầu Hà Nội giải quyết dứt 
ñiểm việc tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2015 trước 15/4. Sự việc trên ñã kéo 
dài 4 tháng với hàng loạt ñơn thư khiếu nại, bức xúc của thí sinh khi bất ngờ từ ñỗ 
thành trượt. 

Trong văn bản này, Bộ Nội vụ cho biết: “Một số nội dung của Quyết ñịnh số 
3446/Qð-UBND và Công văn số 2973/SNV-ðTBDTD có dấu hiệu không phù hợp 
với pháp luật hiện hành, cụ thể như sau: 
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Quy ñịnh về quy ñổi ñiểm học tập và ñiểm tốt nghiệp tại Khoản 3 ðiều 1 
Quyết ñịnh số 3446/Qð-UBND và mục 6 Công văn số 2973/SNV-ðTBDTD là 
không có cơ sở pháp lý. Qua rà soát cho thấy, hiện nay pháp luật chưa quy ñịnh về 
nội dung này và cũng không có quy ñịnh giao UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương quy ñịnh về quy ñổi ñiểm học tập và ñiểm tốt nghiệp trong xét tuyển 
viên chức”. 

Trong buổi làm việc ngày 8/3 với UBND TP Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ 
Trần Anh Tuấn ñã thẳng thắn cho rằng: Hà Nội làm sai thì nhận ñi cho tiến bộ. 

Như vậy, bất chấp những ñộng thái quyết liệt của hai bộ ngành là Nội vụ và 
Tư pháp, với ñộng thái mới nhất này có thể hiểu Hà Nội sẽ không hủy những văn 
bản không ñúng với Nghị ñịnh 29 của Chính phủ về tuyển dụng viên chức trong kỳ 
tuyển dụng giáo viên 2015 như yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn. 

http://nhandan.com.vn/ 

Chi cục trưởng Hải quan tiếp công dân ít nhất 1 ngày/tuần 

ðịnh kỳ, trong 1 tháng, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tiếp công dân ít 
nhất 1 ngày; Cục trưởng Cục Hải quan ñịa phương ít nhất 2 ngày/tháng và Chi cục 
trưởng Chi cục Hải quan ít nhất 1 ngày/tuần. 

ðây là một trong những nội dung ñáng chú ý về Quy chế Tiếp công dân trong 
ngành Hải quan vừa ñược Tổng cục Hải quan ban hành tại Quyết ñịnh số 802/Qð-
TCHQ. 

Việc tổ chức tiếp công dân nhằm hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ñúng quy ñịnh pháp luật; góp phần tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ñể phân loại, 
chuyển ñơn, trình người thủ trưởng ñơn vị (người có thẩm quyền) xử lý khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy ñịnh của pháp luật. 

Việc tiếp công dân ñược thực hiện tại 3 ñịa ñiểm: ðịa ñiểm tiếp công dân của 
Tổng cục Hải quan; Cục Hải quan; Chi cục Hải quan. ðối với các ñơn vị sự nghiệp 
thuộc Tổng cục Hải quan; ñại diện Văn phòng Tổng cục Hải quan phía Nam; một 
số ñơn vị thuộc Cục ðiều tra chống buôn lậu, Cục Kiểm tra sau thông quan (nằm 
ngoài trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan) ñịa ñiểm tiếp công dân tại trụ sở ñơn vị 
nằm ngoài trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan. 

Việc tiếp công dân ñược thực hiện tại cơ quan Hải quan, bảo ñảm công khai, 
dân chủ, kịp thời; thủ tục ñơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo ñảm an toàn cho 
người tố cáo theo quy ñịnh của pháp luật; thực hiện khách quan, bình ñẳng, không 
phân biệt ñối xử trong khi tiếp công dân. 

ðồng thời tôn trọng, tạo ñiều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy ñịnh của pháp luật. 



11 
 

Ngoài lịch tiếp ñịnh kỳ, thủ trưởng cơ quan Hải quan phải tiếp công dân ñột 
xuất trong các trường hợp: Vụ việc phức tạp; có nhiều người tham gia; liên quan 
ñến trách nhiệm của nhiều ñơn vị hoặc ý kiến của các ñơn vị thuộc thẩm quyền 
quản lý của mình còn khác nhau; vụ việc nếu không chỉ ñạo, xem xét kịp thời có 
thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn ñến hủy hoại tài sản của Nhà 
nước, của tập thể hoặc xâm hại ñến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng ñến 
an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội… 

Việc tiếp công dân của Thủ trưởng cơ quan hải quan ñược người tiếp công 
dân ghi vào sổ tiếp công dân và ñược lưu giữ tại nơi tiếp công dân. 

http://baochinhphu.vn/ 

Tỉnh Hà Tĩnh: Cách chức Chủ tịch xã vì lý lịch thiếu trung thực 
 
Ban thường vụ Huyện ủy Vũ Quang (Hà Tĩnh) hôm 05/4/2016 ñã cách chức 

vụ Chủ tịch UBND xã Hương ðiền ñối với ông Trần Việt Hà vì kê khai hồ sơ, lý 
lịch bản thân thiếu trung thực, sử dụng bằng THPT hệ bổ túc không hợp lý, 

Ông Hà cũng sẽ bị chuyển vị trí công tác, không ñưa vào cơ cấu ứng cử ñại 
biểu HðND xã nhiệm kỳ 2016-2021. 

Lý do ñược ñưa ra là ông Hà kê khai hồ sơ, lý lịch bản thân thiếu trung thực, 
sử dụng bằng trung học phổ thông hệ bổ túc không hợp pháp. 

Ông Võ ðình Quang, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy Vũ Quang cho hay, 
sau khi nhận ñược thông tin ông Hà sử dụng bằng THPT không hợp pháp, ñơn vị 
ñã tìm hiểu và phát hiện những sai phạm. 

Vụ việc xảy ra ông Hà ñã vi phạm tiêu chuẩn ñảng viên, vi phạm tiêu chuẩn 
cấp ủy viên. ðiều này ñã làm giảm uy tín của chính bản thân, các tổ chức ñảng, gây 
dư luận không tốt trong cán bộ và nhân dân. 

UB Kiểm tra Huyện ủy ñề nghị ông Hà kiểm ñiểm nghiêm túc về những 
khuyết ñiểm, vi phạm nêu trên. ðồng thời tự nhận hình thức kỷ luật trước ðảng và 
chính quyền. Ông Hà cũng phải tiếp tục học tập ñến năm 2019 ñể có bằng tốt 
nghiệp THPT ñể trình và báo cáo với ðảng ủy xã Hương ðiền và huyện Vũ Quang. 

http://m.vietnamnet.vn/ 
 



12 
 

Các ñịa phương sẵn sàng liên thông hệ thống QLVB ñiện tử 

Tại Hội thảo quốc gia về Chính phủ ñiện tử 2016, Phó Chủ nhiệm Văn 
phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công 
nghệ thông tin cho biết: “Việc kết nối hệ thống văn bản ñiện tử từ các bộ, ngành, 
tỉnh thành phố ñến Văn phòng Chính phủ (VPCP) ñã hoàn tất về kỹ thuật, công 
nghệ; ñảm bảo an toàn, không quá tải với hệ thống; các ñịa phương ñã sẵn sàng liên 
thông hệ thống quản lý văn bản ñiện tử tới VPCP” 

Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ ñiện tử giao VPCP phải 
liên thông ñược toàn bộ các hệ thống văn bản ñiện tử trên cả nước (từ cấp xã, 
huyện, tỉnh, thành phố, từ trung ương ñến ñịa phương và ngược lại), ñảm bảo thông 
suốt từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. 

Về nhiệm vụ này, theo Phó Chủ nhiệm VPCP Lê Mạnh Hà, VPCP ñang làm 
và ñã có kết quả, lần ñầu tiên kết nối thành công hệ thống quản lý văn bản ñiện tử 
63 tỉnh thành, 30 bộ ngành ñến VPCP với sự tham gia tích cực của UBND thành 
phố Hồ Chí Minh. Khó khăn trong quá trình thực hiện như các phần mềm, công 
nghệ, quy trình khác nhau nên việc kết nối cũng không dễ. 

VPCP ñã chính thức liên thông (gửi/nhận) văn bản ñiện tử với UBND thành 
phố Hồ Chí Minh. Hệ thống cho phép tự ñộng nhận biết ñược trạng thái xử lý văn 
bản giữa 2 cơ quan. Trong thời gian tới, VPCP sẽ mở rộng liên thông văn bản ñiện 
tử tới các bộ, ngành, ñịa phương. 

"Kết nối như mắc dây ñiện các ñiểm với nhau, còn liên thông như là cho ñiện 
chạy. Hiện nay, ñiện mới chỉ chạy từ thành phố Hồ Chí Minh ñến VPCP và ngược 
lại. Bước này rất quan trọng, thời gian tới sẽ mở rộng kết nối các hệ thống khác như 
ñất ñai, dân cư...", Phó Chủ nhiệm ví dụ. 

Một trong các bất cập ñược Phó Chủ nhiệm VPCP chỉ ra là hiện nay các bộ 
khi triển khai các cơ sở dữ liệu ví dụ như ñăng ký kinh doanh, ñăng ký ñầu tư, hộ 
tịch, dân cư nhưng không tính ñến hệ thống ñang có của các ñịa phương và ñã dẫn 
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ñến tình trạng cơ sở dữ liệu ñó không liên thông ñược giữa bộ và ñịa phương. Thời 
gian tới, VPCP sẽ phối hợp với các bộ khắc phục vấn ñề này. 

Bên cạnh ñó, VPCP sẽ hệ thống lại các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin mà 
các bộ ñã ñược phê duyệt, trong ñó có những hệ thống không liên thông, trùng lặp. 
"Nếu không hệ thống lại một cách kỹ càng sẽ gây lãng phí rất lớn, trong khi nguồn 
lực cho CNTT còn hạn chế và ảnh hưởng ñến việc xây dựng Chính phủ ñiện tử", 
Phó Chủ nhiệm lo ngại. 

Cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp lãnh ñạo 

Thảo luận về nhận thức cũng như vai trò của người ñứng ñầu các cơ quan 
nhà nước trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai xây dựng Chính phủ 
ñiện tử, các ñại biểu ñều cho rằng vai trò của người ñứng ñầu các cơ quan là rất 
quan trọng. "Thời gian qua Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ rất 
quan tâm và chỉ ñạo sát sao việc xây dựng Chính phủ ñiện tử. ðây là cơ hội "vàng" 
ñể triển khai xây dựng Chính phủ ñiện tử", Phó Chủ nhiệm VPCP Lê Mạnh Hà chia 
sẻ. Phó Chủ nhiệm VPCP cho rằng không phải số nhiều cấp trưởng các cơ quan 
nhà nước ñánh giá ñúng vị trí, vai trò của việc ứng dụng CNTT. Việc ứng dụng 
CNTT sẽ khác rất nhiều nếu người ñứng ñầu các bộ ngành, ñịa phương quan tâm 
ñúng mức. 

ðồng quan ñiểm, bà Phan Lan Tú, Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông 
thành phố Hà Nội chia sẻ, ñể triển khai ứng dụng CNTT cũng như Chính phủ ñiện 
tử thì người ñứng ñầu các cơ quan nhà nước cần quan tâm, nhận thức ñúng, có chỉ 
ñạo quyết liệt và có phương pháp triển khai. 

Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông thành 
phố Hồ Chí Minh ñưa ra kinh nghiệm là cần thuyết phục và làm nhiều ứng dụng 
CNTT cho lãnh ñạo sử dụng, lãnh ñạo sẽ ñược cung cấp nhanh, ñầy ñủ thông tin 
như tình hình chỉ ñạo, ñiều hành, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Từ ñó, lãnh ñạo thấy 
ñược lợi ích thiết thực của việc ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc hàng 
ngày và sẽ có chỉ ñạo tích cực việc ứng dụng CNTT tại cơ quan mình phụ trách. 

 http://baochinhphu.vn/  

Nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu ñiện 

Bộ Tư pháp ñang dự thảo Quyết ñịnh về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu ñiện. 

Bộ Tư pháp cho biết, trong thời gian qua, với việc cải cách và ñổi mới mạnh 
mẽ nền hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, việc công khai 
minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính (gồm: trình tự thực hiện thủ tục, hồ 
sơ, yêu cầu, ñiều kiện, cơ quan giải quyết, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí thực hiện 
thủ tục...) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tại trụ sở cơ quan 
giải quyết là một trong những thành tựu cải cách thủ tục hành chính ñược người 
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dân, doanh nghiệp ghi nhận, các tổ chức quốc tế ñánh giá cao, tạo thuận lợi cho cá 
nhân, tổ chức trong quá trình tìm hiểu, thực hiện thủ tục hành chính. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả ñó, việc giải quyết thủ tục hành chính tại các 
cấp chính quyền vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. 

Những tồn tại, hạn chế xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan 
khác nhau nhưng nguyên nhân chủ yếu là chưa có giải pháp tổng thể và công cụ 
hữu hiệu ñể cải thiện cách thức thực hiện, ñổi mới phương thức phục vụ nhân dân. 

Một trong các giải pháp cải thiện cách thức thực hiện, ñổi mới phương thức 
phục vụ nhân dân, gia tăng sự lựa chọn cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục 
hành chính mà một số Bộ, ngành, ñịa phương ñã triển khai là tổ chức việc tiếp 
nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính. ðiển hình 
như: Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và ðào tạo, Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam và một số tỉnh, thành phố như: An Giang, ðà Nẵng, ðồng Nai, ðồng 
Tháp, Gia Lai, Hà Nam, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Nam, TP. Hồ Chí Minh, Yên 
Bái... 

ðể có một văn bản pháp lý quy ñịnh ñầy ñủ về phạm vi, ñối tượng, quy trình 
thực hiện, trách nhiệm thực hiện của các chủ thể và những vấn ñề pháp lý phát sinh, 
việc ban hành Quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính là thực sự cần thiết. Bộ Tư 
pháp ñã dự thảo Quyết ñịnh về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu ñiện. Trong ñó nêu rõ các hình thức thực hiện thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu ñiện; trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền giải 
quyết thủ tục hành chính; nhận và chuyển phát hồ sơ thủ tục hành chính; tiếp nhận 
hồ sơ do cơ quan bưu ñiện chuyển ñến; xử lý hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính 
tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; việc 
tổ chức, cá nhân nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 
bưu ñiện; việc nộp phí, lệ phí thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu ñiện; thời gian, 
cước chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 
ñiện... 

http://baochinhphu.vn/ 

TP. Hà Nội: Yêu cầu sở, ngành ñề xuất giải pháp cải thiện CPI 

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1983/UBND-KH&ðT, 
yêu cầu sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã… báo cáo kết quả Chỉ số Năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 
2016 và giai ñoạn 2016 – 2020. 

UBND thành phố yêu cầu, căn cứ vào kết quả các chỉ số PCI 2015, theo 
chức năng, nhiệm vụ, các ñơn vị phân tích, ñánh giá những kết quả tích cực, ñã có 
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sự cải thiện và những tồn tại, hạn chế. ðề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 
trọng tâm và giải pháp mang tính ñột phá ñể cải thiện Chỉ số PCI trong năm 2016. 

http://tienphong.vn/ 

TP. ðà Nẵng: Trả lời thắc mắc cho du khách trên Facebook  

Ngày 06/4, ông Trần Ngọc Thạch, Giám ñốc Trung tâm Thông tin dịch vụ 
công ðà Nẵng, cho biết từ nay TP. ðà Nẵng sẽ tiếp nhận, xử lý các góp ý của tổ 
chức, công dân trên ứng dụng tại ñịa chỉ gopy.danang.gov.vn.  

Theo ông Thạch, ý kiến góp ý ñược tổ chức, công dân gửi thông qua ứng 
dụng này ñược chuyển về hệ thống thông tin chính quyền ñiện tử ðà Nẵng, sau ñó 
chuyển chính xác ñến cơ quan chức năng ñể xử lý và trả lời cho tổ chức, công dân 
ngay trên ứng dụng giúp người dân biết thông tin và giám sát. 

Ông Thạch cho biết ñây không chỉ là kênh ñể du khách và người dân góp ý 
với TP mà thông qua ñó, các cơ quan nhà nước kịp thời nắm thông tin ñể nhanh 
chóng xử lý, khắc phục những vấn ñề liên quan ñến tệ nạn xã hội, an toàn giao 
thông, ăn xin - hàng rong, hạ tầng và công trình ñô thị, môi trường… 

Tuy nhiên, ứng dụng tại ñịa chỉ gopy.danang.gov.vn chỉ là một kênh hỗ trợ 
tiếp nhận và xử lý kiến nghị, góp ý của người dân chứ hoàn toàn không thể thay thế 
các kênh thông tin khác. 

ðể thực hiện việc góp ý, phản ánh trực tiếp tại trang chủ của ứng dụng tại ñịa 
chỉ gopy.danang.gov.vn, công dân sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook, tài 
khoản thư ñiện tử gmail, hoặc ñăng ký tài khoản công dân ñiện tử tại chính ñịa chỉ 
ứng dụng. 

http://tuoitre.vn/ 

TP. HCM:  

1. Hoàn thiện mô hình chính quyền ñiện tử  

Ngày 05/4/2016, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong làm việc 
với Sở Thông tin - truyền thông TP và các ñơn vị liên quan về tình hình xây dựng 
chính quyền ñiện tử. 

Tại buổi làm việc, ông Phong yêu cầu lãnh ñạo các quận huyện, ñơn vị phải 
xác ñịnh rõ nhiệm vụ xây dựng chính quyền ñiện tử là quan trọng, cấp bách trước 
yêu cầu phát triển của một ñô thị ñặc biệt. ðồng thời giao Sở Thông tin - truyền 
thông TP xác ñịnh một số ñầu việc thật cụ thể sẽ ứng dụng công nghệ thông tin 
trong năm 2016, tập trung vào những nhiệm vụ cấp bách của TP, gấp rút hoàn thiện 
mô hình chính quyền ñiện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành 
chính phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp 
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Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám ñốc Sở Thông tin - truyền thông TP, cho 
biết một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 là ứng dụng công nghệ 
thông tin ñể giảm ùn tắc giao thông. 

Theo ñó, ñầu tư, nâng cấp, tích hợp các hệ thống ñiều khiển, giám sát, quản 
lý giao thông trên 300 chốt giao thông của TP; thí ñiểm hệ thống giao thông thông 
minh tại tuyến ñường Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ.Ngoài ra, TP sẽ số hóa sổ hộ tịch 
ñiện tử, hình thành kho dữ liệu ñất ñai dùng chung. 

http://tuoitre.vn/ 

2. Rút ngắn thời gian cấp sổ ñỏ 

Ngày 01/4/2016, tại cuộc họp lấy ý kiến của các quận huyện về các thủ tục 
hành chính liên quan ñến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất (còn gọi là sổ ñỏ) 
cho hộ gia ñình, cá nhân do Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) TP.HCM tổ 
chức, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám ñốc Sở TN-MT, cho biết hiện nay TP ñã 
hoàn chỉnh bộ thủ tục cấp giấy chứng nhận cho hộ gia ñình, cá nhân trên toàn ñịa 
bàn TP với 33 thủ tục, giảm rất nhiều thủ tục và thời gian so với trước ñây. 

Tại cuộc họp, lãnh ñạo nhiều ñịa phương nêu thực tế hiện nay là thủ tục cấp 
ñổi giấy chứng nhận ñang gặp nhiều khó khăn, thời gian kéo dài do phải chuyển lên 
sở cấp thay vì ở UBND các quận, huyện như trước. Nguyên nhân theo ông Thắng 
là do việc luân chuyển hồ sơ từ các ñịa phương về sở mất nhiều thời gian. 

Chính vì vậy, Sở TN-MT ñặt giải pháp, ñối với trường hợp người dân ñược 
cấp giấy chứng nhận rồi giờ mua bán sang tên, chỉ ghi biến ñộng lên trang 3 - 4 chứ 
không cấp lại giấy mới, vì giá trị 2 tờ giấy cũng như nhau, ñỡ tốn tiền và không mất 
nhiều thời gian. 

http://baodatviet.vn/ 

Tỉnh ðồng Tháp: Xây trung tâm hành chính công 20 tỉ ñồng 

Ngày 05/4/2016, ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh ðồng Tháp 
- cho biết ñã trình Chính phủ ðề án thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công 
trực thuộc UBND tỉnh với kinh phí ñầu tư khoảng 20 tỉ ñồng. ðồng thời, bộ máy   
sẽ ñược tỉnh ñiều ñộng từ các sở ngành, cơ quan cấp tỉnh chứ không tăng thêm biên 
chế. “ðây là ñầu mối tập trung tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát và ñôn ñốc việc giải 
quyết thủ tục hành chính với tinh thần công khai, minh bạch, văn minh, hiện ñại. 
Người dân, doanh nghiệp chỉ cần ñến trung tâm này ñể giải quyết thủ tục hành 
chính, không phải ôm hồ sơ chạy lòng vòng nữa” - ông Dương nói. 

Theo ñề án này, Trung tâm còn có nhiệm vụ nghiên cứu, ñề xuất giải pháp ñể 
giảm tối ña thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy ñịnh, tiến tới thực 
hiện ứng dụng công nghệ thông tin trên môi trường mạng máy tính, loại bỏ quy 
trình, giấy tờ truyền thống (trừ những trường hợp ñặc biệt). 
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Với những thủ tục hành chính không quá phức tạp sẽ ñược thẩm ñịnh, phê 
duyệt tại chỗ trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin. 

Theo ông Dương, mặc dù 5 năm qua ðồng Tháp luôn nằm trong tốp ñầu của 
cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhưng tỉnh nhận thấy cải cách 
hành chính vẫn chưa làm hài lòng người dân và doanh nghiệp do các cơ quan nằm 
phân tán, chưa thật sự liên thông nên việc giải quyết thủ tục hành chính còn nhiều 
khâu trung gian, chưa thật sự chuyên nghiệp, còn gây phiền hà. 

http://tuoitre.vn/ 

 

Campuchia: Thông qua ñề nghị cải tổ Nội các, với 8 bộ trưởng mới 

Ngày 04/4/2016, với tỷ lệ phiếu ñồng ý 70/107 số nghị sỹ dự họp, Quốc hội 
Campuchia ñã thông qua ñề nghị cải tổ Nội các Chính phủ Hoàng gia do Thủ tướng 
Hun Sen ñệ trình, theo ñó 8 bộ trong số 27 bộ sẽ có lãnh ñạo mới. 

ðây là lần cải tổ nội các ñầu tiên của Chính phủ Hoàng gia Campuchia 
nhiệm kỳ V (2013-2018). 

Các bộ có bộ trưởng mới gồm: Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế, Bộ Bưu 
chính và Viễn thông, Bộ Giao thông-Công chính, Bộ Thương mại, Bộ Nông-Lâm-
Ngư nghiệp, Bộ Phát triển Nông thôn, Bộ Quản lý ñất ñai, ðô thị và các công trình 
công cộng; và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo. 

Trong số các bộ có thay ñổi, ñáng chú ý có Bộ trưởng Bưu chính và Viễn 
thông Prak Sokhon làm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế, thay ông Hor 
Namhong; Bộ trưởng Thương mại Sun Chanthol làm Bộ trưởng Giao thông-Công 
chính thay ông Tram Iv Tek; và ông Chea Sophara, Quốc vụ khanh, làm Bộ trưởng 
bộ Quản lý ðất ñai, ðô thị và các công trình công cộng, thay ông Im Chhum Lim. 

Trong phiên họp sáng nay, Quốc hội Campuchia cũng ñã ñồng ý miễn nhiệm 
chức Phó Thủ tướng của ông Keat Chol theo ñề nghị cá nhân vì lý do sức khỏe. 
Quốc hội cũng miễn nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế của ông 
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Hor Namhong, nhưng vẫn lưu nhiệm chức Phó Thủ tướng của ông. Ngoài ra, trong 
cuộc cải tổ Nội các lần này có 11 Phó Quốc vụ Khanh hoặc tỉnh trưởng ñã ñược 
thăng hàm Quốc vụ Khanh. 

Nhiều nhà phân tích tại Phnom Penh cho rằng cuộc cải tổ Nội các lần này thể 
hiện quyết tâm cải cách của Chính phủ Hoàng gia, ñặc biệt trong các lĩnh vực thuộc 
dịch vụ công; ñồng thời là ñộng thái của CPP chuẩn bị tiến tới cuộc bầu cử xã-
phường năm 2017 và bầu cử Quốc hội năm 2018./. 

http://vietnamplus.vn/ 

Australia: Công ñảng ñối lập lần ñầu dẫn trước Liên minh Tự do 

Công ñảng ñối lập ở Australia lần ñầu tiên dẫn trước Liên minh Tự do - 
Quốc gia cầm quyền trong cuộc thăm dò mới nhất kể từ khi Thủ tướng Malcolm 
Turnbull giành quyền lãnh ñạo từ ông Tony Abbott vào tháng 9 năm ngoái.  

Cuộc thăm dò mới nhất do Newspoll tiến hành với 1.743 người ñược công 
bố vào ngày 4/4 cho thấy Công ñảng ñối lập hiện dẫn trước liên minh cầm quyền 
với tỷ lệ tương ứng 51% và 49%.  Như vậy, trong cuộc thăm dò dư luận vừa qua, tỷ 
lệ ủng hộ liên ñảng ñã giảm 5% kể từ ñầu năm 2016, trong khi tỷ lệ người dân hài 
lòng với cách ñiều hành ñất nước của Thủ tướng Turnbull ñã giảm ñến 16% kể từ 
tháng 11 năm ngoái. Trong khi ñó, tỷ lệ cử tri hài lòng với lãnh ñạo Công ñảng ñối 
lập Bill Shorten tăng 6% trong hai tuần lễ lên 27%.  

Cuộc thăm dò cũng cho thấy cử tri không hài lòng với ñề nghị của Thủ tướng 
Turnbull trong cuộc họp mới ñây của Hội ñồng Chính phủ Australia (COAG) yêu 
cầu các tiểu bang tăng thuế thu nhập ñể tài trợ cho các ngành dịch vụ.  

http://vietnamplus.vn/ 

Yemen: Tổng thống bất ngờ cách chức Thủ tướng ñương nhiệm 

Tổng thống ñược cộng ñồng quốc tế công nhận của Yemen, ông Abdu-
Rabbu Mansour Hadi, ngày 03/4/2016 ñã cách chức Thủ tướng ñương nhiệm 
Khalid Bahah và bổ nhiệm một Phó Tổng thống mới.  

Tuy nhiên, sau khi cách chức Thủ tướng, ông Hadi vẫn ñể ông Bahah làm Cố 
vấn Chính trị cho ông. Theo một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống, ông Bahah 
bị cách chức do “thiếu năng lực quản lý”. 

Theo sắc lệnh của Tổng thống Hadi, Tiến sỹ Ahmed Obeid Bin Dagher, một 
nhà lãnh ñạo cấp cao của ñảng ðại hội Nhân dân Toàn quốc, ñược bổ nhiệm làm 
Thủ tướng mới thay thế ông Bahah. 

Trong khi ñó, vị Tướng quân ñội ñầy quyền lực Ali Mohsen al-Ahmar ñược 
thăng chức làm Phó Tổng thống.  

http://vietnamplus.vn/ 
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Nga: cải tổ các cơ quan an ninh, thành lập Vệ binh Quốc gia 

Ngày 05/4/2016, Tổng thống Nga Vladimir Putin ñã thông báo việc cải tổ 
quy mô lớn các cơ quan an ninh Liên bang Nga.  

Những thay ñổi này ñã ñược ông Putin thảo luận với Bộ trưởng Nội vụ 
Vladimir Kolokoltsev, Tư lệnh lực lượng trực thuộc Bộ Nội vụ Viktor Zolotov, 
Giám ñốc Cơ quan Phòng chống ma túy Liên bang (FSKN) Viktor Ivanov, và Phó 
Giám ñốc Cơ quan Di trú Liên bang (FMS) Ekaterina Egorova. 

Cụ thể FSKN và FMS sẽ ñặt dưới quyền quản lý của Bộ Nội vụ. Ngoài ra, 
trên cơ sở lực lượng trực thuộc, Bộ Nội vụ sẽ thành lập lực lượng Vệ binh Quốc 
gia. Theo ông Putin, những thay ñổi này nhằm hoàn thiện các cơ quan thực thi pháp 
luật, kể cả trong cuộc chiến chống khủng bố, tội phạm có tổ chức và buôn bán ma 
túy. Hãng tin Ria Novosti dẫn lời Tổng thống Putin nói: "Quyết ñịnh ñã ñược thông 
qua, chúng tôi sẽ thành lập cơ quan hành pháp liên bang mới, trên cơ sở lực lượng 
trực thuộc, Bộ Nội vụ thành lập Vệ binh Quốc gia, lực lượng sẽ ñấu trang chống 
khủng bố, tội phạm có tổ chức, liên hệ chặt chẽ với Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện 
những chức năng do các ñơn vị Cảnh sát ñặc nhiệm, ðội ñặc nhiệm phán ứng 
nhanh... thực hiện." 

Vệ binh Quốc gia là tổ chức quân sự hóa có chức năng thực hiện một nhiệm 
vụ của cơ quan thực thi pháp luật./. 

http://vietnamplus.vn/ 

Iceland: Tổng thống bác bỏ ñề nghị giải tán Quốc hội và Chính phủ 

Ngày 05/4/2016, Tổng thống Iceland Olafur Ragnar Grimsson cho biết, ông 
ñã từ chối ñề nghị của Thủ tướng Sigmundur Gunnlaugsson ñòi giải tán Chính phủ 
và Quốc hội ñồng thời nhanh chóng tiến hành cuộc bầu cử mới.  

ðộng thái này diễn ra sau khi phe ñối lập kêu gọi tiến hành cuộc bỏ phiếu bất 
tín nhiệm trong Chính phủ. 

Sau cuộc họp với Thủ tướng Gunnlaugsson, Tổng thống Grimsson khẳng 
ñịnh muốn ñàm phán với các chính ñảng lớn trước khi ñưa ra quyết ñịnh. 

Hôm 4/4, phe ñối lập ñã ñề nghị tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm ñối với 
chính phủ và hàng nghìn người ñã tập trung bên ngoài quốc hội ñể phản ñối việc 
mà họ cho là Thủ tướng Gunnlaugsson ñã không công khai những vụ việc ñược tiết 
lộ trong "Hồ sơ Panama" nói rằng ông và vợ ông sử dụng một công ty nước ngoài 
ñể che giấu các khoản ñầu tư hàng triệu USD./.  

http://vietnamplus.vn/ 

Italy: Thêm một nữ bộ trưởng phải từ chức vì bê bối tham nhũng 

Chính trường Italy ngày 31/3 một lần nữa bị chấn ñộng với việc Bộ trưởng 
Bộ Phát triển kinh tế Federica Guidi ñệ ñơn từ chức sau khi người tình của bà bị 
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ñiều tra vì tham nhũng và lợi dụng quan hệ riêng với quan chức nhằm trục lợi cá 
nhân. Bà Guidi tuyên bố từ chức ngay sau khi Viện Công tố Potenza, miền Nam 
Italy, công bố các ñoạn băng ghi âm cho thấy nữ chính trị gia 46 tuổi này ñã trực 
tiếp gọi ñiện cho người tình Gianluca Gemelli ñể thông báo việc Chính phủ Italy ñã 
sửa ñổi một ñiều khoản trong luật ngân sách vào cuối năm 2014 theo hướng có lợi 
cho việc phát triển một giếng dầu mà Gemelli ñang muốn thâu tóm. 

ðộng thái của Viện Công tố Potenza ñã khiến các ñảng phái ñối lập yêu cầu 
bà Guidi phải "có hành ñộng thích hợp" trước công luận. 

Cơ quan Công tố Potenza cũng công bố các ñoạn băng ghi âm liên quan bà 
Guidi, trong ñó có bằng chứng chống lại Gemelli và một số nhân vật khác dính líu 
vụ bê bối xử lý rác thải trái phép trong một khu khai thác dầu mỏ của tập ñoàn năng 
lượng ENI tại vùng Basilicata, miền Nam Italy. 

http://vietnamplus.vn/ 

Brazil: Tổng thống Dilma Rousseff tái khẳng ñịnh không từ chức 

Ngày 03/4/2016, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff khẳng ñịnh sẽ không 
bao giờ từ chức sau khi tờ Folha de Sao Paulo, một trong những tờ báo lớn nhất 
nước này ñăng bài xã luận yêu cầu bà từ nhiệm.  

Trên tài khoản Facebook, bà Rousseff bày tỏ những người muốn lật ñổ Tổng 
thống trước ñây ủng hộ việc ñưa bà ra xét xử tại một tòa án chính trị ở Quốc hội, 
giờ lại yêu cầu bà từ chức.  

Theo Tổng thống Rousseff, rõ ràng những gì ñang diễn ra chống lại bà là bất 
hợp pháp. Bà viết: “Câu trả lời của tôi với tờ Folha de Sao Paulo ñó là: tôi sẽ không 
bao giờ từ chức.” 

Trước ñó, bà Rousseff khẳng ñịnh không vi phạm pháp luật và có những âm 
mưu tiến hành ñảo chính ở Brazil.  

Tờ Folha de Sao Paulo cũng yêu cầu Phó Tổng thống Michel Temer thuộc 
ðảng Phong trào Dân chủ Brazil (PMDB), người từng tham gia liên minh cầm 
quyền với bà Rousseff, từ chức ñể tổ chức một cuộc tổng tuyển cử sớm./. 

http://vietnamplus.vn/ 

Tripoli: Chính quyền tại nhường quyền lực cho Chính phủ ñoàn kết 

Ngày 05/4/2016, chính quyền ñang kiểm soát thủ ñô Tripoli thông báo từ bỏ 
quyền lực, giúp Chính phủ ñoàn kết dân tộc ñược Liên hợp quốc bảo trợ nắm 
quyền.  

Chính phủ ñoàn kết dân tộc của Libya ñược thành lập dưới sự bảo trợ của 
Liên hợp quốc.  
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Ngày 30/3 vừa qua, Thủ tướng chính phủ ñoàn kết Fayez al-Sarraj ñã từ 
Tunisia về thủ ñô Tripoli của Libya ñể bắt ñầu công việc, bất chấp sự phản ñối của 
các phe phái ñối ñịch tại nước này.  

Ông al-Sarraj ñã nhận ñược sự ủng hộ của các thể chế tài chính quan trọng 
như Ngân hàng trung ương Libya, công ty dầu mỏ quốc gia, cũng như của chính 
quyền các thành phố phía ðông và phía Nam của Libya. 

ðể ñược tuyên thệ chính thức, chính phủ ñoàn kết dân tộc Libya phải nhận 
ñược sự tín nhiệm của Quốc hội, ñược quốc tế công nhận và hiện ñóng trụ sở tại 
thành phố Tobrouk. Nhưng việc bỏ phiếu tín nhiệm chưa ñược tiến hành vì không 
tập hợp ñủ số nghị sỹ cần thiết. 

Cùng ngày, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ñã có cuộc gặp với ñoàn 
ñại biểu của Hội ñồng nghị viện NATO, hiện ñang có chuyến thăm Cairo nhằm bàn 
về một số vấn ñề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. 

ðề cập tới những diễn biến mới nhất trong tình hình tại Libya, ông al-Sisi 
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một tầm nhìn quốc tế thống nhất 
trong việc giải quyết cuộc xung ñột tại quốc gia láng giềng này.  

Tổng thống Ai Cập nói thêm rằng hành ñộng quân sự của NATO tại Libya là 
không ñủ và ủng hộ một giải pháp chính trị tại Libya. 

Ông al-Sisi cho rằng sự thất bại của chiến dịch chống các nhóm chiến binh 
cực ñoan ñã khiến các nhóm này mở rộng quyền kiểm soát của mình tại một số khu 
vực vực ở Libya./. 

http://vietnamplus.vn/ 

 

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

 


