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Sè 08/2016                    TuÇn tõ  27/02 - 04/03/2016 

    

TTTTTTTTTTTTææææææææææææ            cccccccccccchhhhhhhhhhhhøøøøøøøøøøøøcccccccccccc            &&&&&&&&&&&&            cccccccccccc¸̧̧̧̧̧̧̧̧̧̧̧nnnnnnnnnnnn            bbbbbbbbbbbbéééééééééééé            

 Tổ chức các cơ quan chuyên môn trên ñịa bàn TP. HCM 

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ ñạo về việc tổ chức các cơ quan 
chuyên môn thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các các cơ quan chuyên môn 
thuộc quận, huyện. 

Thủ tướng Chính phủ ñồng ý chuyển Văn phòng Thường trực Ban An toàn 
giao thông Thành phố vào cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải, bảo ñảm không 
tăng số lượng ñầu mối tổ chức của Sở. 

Về số lượng Phó Giám ñốc Sở và số lượng cấp Phó của các cơ quan chuyên 
môn thuộc UBND cấp huyện; con dấu, tài khoản cơ quan chuyên môn cấp huyện, 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện theo Nghị ñịnh số 24/2014/Nð-CP ngày 
4/4/2014 của Chính phủ quy ñịnh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Nghị ñịnh số 37/2014/Nð-CP 
ngày 5/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc 
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UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các Thông tư hướng dẫn                 
thi hành. 

Về chuyển ñổi Văn phòng Ủy ban Phòng chống AIDS thành Trung tâm 
Phòng chống AIDS thuộc Sở Y tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện theo 
quy ñịnh tại Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của 
Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y 
tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

ðối với việc giữ nguyên các Ban quản lý ðầu tư – Xây dựng Khu ñô thị Tây 
Bắc Thành phố, Ban quản lý ðầu tư – Xây dựng Khu ñô thị mới Nam Thành phố 
và Ban quản lý ðầu tư – Xây dựng Khu ñô thị mới Thủ Thiêm theo mô hình cơ 
quan hành chính, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức lại các Ban nêu trên thành 
các ñơn vị sự nghiệp phù hợp với Nghị ñịnh số 11/2013/Nð-CP ngày 14/1/2013 
của Chính phủ về quản lý ñầu tư phát triển ñô thị. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sắp xếp lại Ban ðổi mới quản lý doanh nghiệp 
theo hướng là tổ chức phối hợp liên ngành, không thực hiện chức năng quản lý                 
nhà nước. 

Về chức năng, nhiệm vụ của các Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện của 
Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp UBND 
Thành phố Hồ Chí Minh rà soát, ñánh giá việc triển khai quy ñịnh về tổ chức cơ 
quan chuyên môn trên ñịa bàn Thành phố, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết ñịnh. 

http://baochinhphu.vn/ 

Bộ Y tế: Sẽ tinh giản tối thiểu 10% biên chế 

Ngày 02/3/2016, tại Hải Phòng, Bộ Y tế tổ chức triển khai các văn bản quy 
phạm pháp luật về chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và triển 
khai kế hoạch tinh giản biên chế theo quy ñịnh của Luật Viên chức 2010 trong bối 
cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng vào ASEAN.  

* Chuẩn hóa ñội ngũ viên chức chuyên môn y tế  

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, việc ban hành tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế tạo sự ñồng thuận trong viên 
chức ngành y tế, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhằm chuẩn hóa ñội ngũ viên 
chức chuyên môn y tế.  

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ñã ban hành hai chức danh nghề nghiệp mới, ñó là chức 
danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng và chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng, 
nhằm nâng cao và phát triển nhân lực trong lĩnh vực y học dự phòng và dinh 
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dưỡng, ñồng thời nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh góp phần hoàn thành tốt 
công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.  

Theo Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến, ñến thời ñiểm này, các văn bản ñều ñã 
có hiệu lực thi hành. Các ñơn vị trung ương và sở y tế một số tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương ñã triển khai thực hiện thông tư liên tịch. Trong quá trình tiến 
hành lập phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và nảy sinh một số vướng 
mắc trong quá trình chuyển xếp lương hay một số vị trí việc làm mà nhiệm vụ chưa 
rạch ròi giữa bác sĩ hay bác sĩ y học dự phòng. Ngoài ra còn một số khó khăn 
vướng mắc trong quá trình xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.  

Việc Bộ Y tế tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy ñịnh về chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và kế hoạch tinh giản biên chế ñơn vị 
thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, nhằm thống nhất trong việc thực hiện các văn bản quy 
phạm pháp luật mới về chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế và kế hoạch 
tinh giản biên chế là cần thiết ñể giúp các ñơn vị thống nhất trong việc xếp lương 
khi bổ nhiệm và chức danh nghề nghiệp; ñơn vị chủ ñộng xây dựng kế hoạch ngắn 
hạn và dài hạn trong việc ñào tạo chuẩn hóa ñội ngũ viên chức ñạt tiêu chuẩn về 
trình ñộ ñào tạo theo quy ñịnh của chức danh nghề nghiệp ñặc biệt là ñội ngũ ñiều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y và dược. Bên cạnh ñó các cơ cở ñào tạo y – dược cũng 
cần có kế hoạch ñào tạo ñáp ứng nhu cầu của các cơ sở y tế và xã hội.  

* Thống nhất quản lý theo hạng chức danh nghề nghiệp  

Chức danh nghề nghiệp viên chức ñược xây dựng thống nhất về trình ñộ ñào 
tạo giữa các hạng của chức danh nghề nghiệp tạo sự thống nhất trong quản lý viên 
chức theo hạng chức danh nghề nghiệp, tạo sự thuận lợi trong việc phân cấp thẩm 
quyền quản lý.  

ðối với chức danh nghề nghiệp ñiều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược hạng 
IV quy ñịnh trình ñộ trung cấp, nhưng ñể hội nhập các nước ASEAN, từ                 
ngày 01/01/2021, ñội ngũ ñiều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y và dược phải là trình ñộ 
cao ñẳng.  

Theo ñó, từ ngày 01/01/2021 chỉ tuyển viên chức có trình ñộ cao ñẳng; từ 
01/01/2025, số viên chức ñã tuyển có trình ñộ trung cấp phải chuẩn hóa ñể ñạt trình 
ñộ cao ñẳng, ñến lúc ñó không còn chức danh trình ñộ trung cấp nữa.  

Theo Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phạm Văn Tác, việc chuẩn hoá trình ñộ 
ñào tạo chức danh nghề nghiệp ñiều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược hạng IV là vô 
cùng quan trọng bởi ngành y là ngành ñặc biệt, liên quan trực tiếp ñến sức khoẻ con 
người, ñòi hỏi mỗi cán bộ ngành y phải có trình ñộ cao, chất lượng cao hơn. Ngoài 
ra, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chức danh nghề nghiệp ñiều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y, dược hạng IV dều ở trình ñộ cao ñẳng, nên việc thay ñổi là rất cần thiết, 
góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân và hội nhập 
quốc tế.  
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Vấn ñề ñặt ra ñối với các ñơn vị sự nghiệp y tế cần phải có kế hoạch ñào tạo, 
ñể viên chức ñã tuyển dụng ñược chuẩn hóa ñạt trình ñộ cao ñẳng. Các cơ sở ñào 
tạo cần có kế hoạch tổ chức, ñào tạo từ trình ñộ trung cấp lên trình ñộ cao ñẳng và 
chuẩn bị cho việc từ năm 2021 các ñơn vị sự nghiệp không tuyển viên chức trình 
ñộ trung cấp.  

Hiện tại có 40 trường ñại học, 68 trường cao ñẳng, 71 trường trung cấp ñạo 
tạo nhân lực y tế. Việc ban hành tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành y tế tạo sự ñồng thuận trong viên chức y tế, quy ñịnh tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp nhằm chuẩn hóa ñội ngũ viên chức chuyên môn y tế, ñồng thời 
nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, góp phần hoàn thành tốt công tác bảo vệ, 
chăm sóc sức khỏe nhân dân.  

* Tinh giản tối thiểu 10% biên chế ñược giao  

Ngày 20/11/2014, Chính phủ ñã ban hành nghị ñịnh số 108/2014/Nð-CP về 
chính sáh tinh giản biên chế và Thông tư số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 
14/4/2015 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 108/2014/Nð-
CP. ðể triển khai thực hiện hiệu quả công tác tinh giản biên chế, Bộ Y tế ñã ban 
hành Kế hoạch số 28/KH-BYT ngày 14/1/2016 về thực hiện tinh giản biên chế các 
cơ quan, ñơn vị thuộc Bộ nhằm thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế ñảm bảo 
tiến ñộ, ñáp ứng yêu cầu, mục tiêu ñề ra.  

Bộ Y tế ñã yêu cầu từng vụ, cục, tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ xây 
dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong 6 năm (2016-2021) và từng năm, trong ñó 
phải xác ñịnh tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu là 10% biên chế ñã ñược giao. Mỗi 
cơ quan, ñơn vị thuộc Bộ chỉ tuyển dụng 50% số biên chế công chức do giảm biên 
chế và giảm tự nhiên do nghỉ hưu, thôi việc. Bộ Y tế cũng khuyến khích các ñơn vị 
sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính trong việc thực 
hiện nhiệm vụ và thay thế nguồn trả lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước cấp 
bằng việc trả lương tư nguồn thu sự nghiệp.  

Hiện nay, toàn quốc ñã có 9/37 ñơn vị khám, chữa bệnh chiếm 24% số ñơn 
vị tự chủ kinh phí và chiếm khoảng 37% số viên chức ñã ñược trả lương, phụ cấp 
và các khoản chi phí theo lương từ nguồn thu sự nghiệp. Ngành phấn dấu ñến năm 
2020 có 18-20 ñơn vị/37 tự chủ, khoảng 50% số ñơn vị thay thế nguồn trả lương, 
phụ cấp cho viên chức bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp...  

"Tinh giản biên chế không phải là “cắt” ñi mà là sắp xếp lại cho hợp lý làm sao 
ñể cán bộ ngành y ñược “tinh” nhất nhằm mục tiêu phục vụ chăm sóc sức khỏe người 
dân một cách tốt nhất", Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phạm Văn Tác khẳng ñịnh.  

http://vietnamplus.vn/ 
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Bộ Thông tin và Truyền thông: Sắp có quy chế thí ñiểm thi tuyển lãnh ñạo cấp 

Vụ trở xuống 

Ngày 02/3/2016, tại trụ sở Bộ TT&TT ñã diễn ra phiên họp Ban Chỉ ñạo 
(BCð) cải cách hành chính của Bộ dưới sự chủ trì của Trưởng Ban Chỉ ñạo - Thứ 
trưởng Nguyễn Minh Hồng. 

Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TT&TT ñã báo cáo tình hình tổng hợp kết quả tự 
chấm ñiểm cải cách hành chính năm 2015 của Bộ theo các nội dung gồm: Công tác 
chỉ ñạo ñiều hành; Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy 
hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng ñội ngũ công chức, viên 
chức; ðổi mới cơ chế tài chính ñối với cơ quan hành chính và ñơn vị sự nghiệp 
công lập; Hiện ñại hóa hành chính. 

Trong ñó, Bộ TT&TT chưa thể ñạt ñiểm tuyệt ñối vì còn một số ñiểm hạn 
chế như: Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT không kịp thời; Mức ñộ thực hiện kế 
hoạch xây dựng văn bản  quy phạm pháp luật hàng năm chưa cao; Chưa thực hiện 
thi tuyển lãnh ñạo... 

ðiểm tự chấm của Bộ TT&TT sẽ ñược Bộ Nội vụ tổng hợp cùng số ñiểm 
của các Bộ, ngành khác, lấy ñó làm một trong những sở cứ ñể triển khai xác ñịnh 
Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Cũng tại phiên họp, các thành viên BCð cải cách hành chính của Bộ TT&TT 
ñã thảo luận, thống nhất nội dung triển khai công tác cải cách hành chính năm 
2016, với những ñầu việc cụ thể gồm: Hoàn thiện thể chế trong công tác cải cách 
thủ tục hành chính; Ban hành kế hoạch truyền thông phục vụ công tác cải cách thủ 
tục hành chính của Bộ; Duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính lĩnh 
vực TT&TT trên cổng thông tin ñiện tử của Bộ; Xây dựng, trình Chính phủ ñề án 
quy hoạch mạng lưới các ñơn vị sự nghiệp thuộc Bộ TT&TT; 

Xây dựng quy chế thí ñiểm thi tuyển lãnh ñạo cấp Vụ và tương ñương trở 
xuống; Xây dựng kế hoạch chuyển ñổi vị trí công tác năm 2016; Xây dựng thông tư 
liên tịch giữa Bộ TT&TT với Bộ Nội vụ quy ñịnh biên chế chuyên trách về             
CNTT cho các cơ quan nhà nước; Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2016 
của Bộ; Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, viết bài tuyên truyền về cải cách 
hành chính... 

Ông Nguyễn Văn Phương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, ñề nghị Cục Tin 
học hóa chủ ñộng tham mưu, triển khai các nhiệm vụ ñể ñẩy mạnh hoạt ñộng ứng 
dụng CNTT của cơ quan nhà nước trong giai ñoạn tới, giúp thành viên BCð cải 
cách hành chính của Chính phủ ñôn ñốc các bộ, ngành và ñịa phương ñẩy mạnh 
hoạt ñộng ứng dụng CNTT. 
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Trong năm 2016, Cục Tin học hóa cần chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán 
bộ tham mưu lãnh ñạo Bộ (thành viên BCð cải cách hành chính của Chính phủ) 
thực hiện việc kiểm tra ứng dụng CNTT trong hoạt ñộng của 1 Bộ hoặc                       
ñịa phương. 

Lãnh ñạo Vụ Tổ chức cán bộ cũng ñề xuất xây dựng ðề án xác ñịnh chỉ số 
cải cách hành chính của các cơ quan, ñơn vị thuộc Bộ nhằm nâng cao chất lượng 
cải cách hành chính của Bộ TT&TT. ðồng thời ñề xuất áp dụng phương pháp ño 
lường sự hài lòng của người dân, tổ chức ñối với các dịch vụ hành chính công của 
Bộ TT&TT. 

Phát biểu kết luận phiên họp, Trưởng BCð cải cách hành chính của Bộ 
TT&TT, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh: “Các ñơn vị phải cố gắng 
ñảm bảo thực hiện nội dung kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 theo ñúng dự 
kiến. Phải ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác cải cách hành chính”. 

Trưởng BCð Nguyễn Minh Hồng cũng ñã ñồng ý với ñề xuất lồng ghép hoạt 
ñộng kiểm tra công tác thực hiện cải cách hành chính với hoạt ñộng áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Trong năm 2016 sẽ có 6 – 7 ñơn vị 
thuộc Bộ TT&TT ñược lựa chọn ñể kiểm tra những nội dung này. 

http://infonet.vn/ 

TP. Hà Nội: Với bài toán “chọn cột cờ” và “bội thực nhân tài”?! 

Nhiều nhân tài không hẳn ñã là tốt nếu như không có một bàn tay sắp xếp hài 
hòa và hợp lý. Ba cái cây nhỏ có thể “chụm lại nên hòn núi cao” nhưng cả một 
rừng “cột cờ” chưa chắc ñã làm nên một quả ñồi nho nhỏ. 

Một tin vui với nhân dân Thủ ñô nói riêng, nhân dân cả nước nói chung, ñó 
là Hà Nội ñang nhiều, rất nhiều nhân tài. Nhiều ñến mức… khó mà tinh giản biên 
chế. 

Ngày 25/02/2016, tại Hội nghị triển khai kế hoạch tinh giản biên chế và cơ 
cấu lại ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư 
Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, tinh giản biên chế trên ñịa bàn là nhiệm vụ 
phức tạp, khó khăn mà một trong những nguyên nhân quan trọng, Hà Nội ñã chuẩn 
hóa cán bộ, kể cả cán bộ phường cũng có trình ñộ thạc sĩ, tiến sĩ. 

Trong khi ở nhiều ñịa phương, lãnh ñạo cấp phường, xã tốt nghiệp THPT ñã 
là khó, thậm chí, có những làng bản xa xôi, trình ñộ lãnh ñạo xã có khi chỉ là ñọc 
thông, viết thạo. Thế nhưng Hà Nội thì cán bộ cấp phường cũng có trình ñộ thạc sĩ, 
tiến sĩ là ñiều ñáng phấn khởi. 

 Thật ra, việc Hà Nội có nhiều người tài không lạ bởi ñây là trung tâm kinh tế, 
chính trị của ñất nước thì không thể thiếu nhân tài. 
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Cách ñây gần 2 năm, ngày 15/4/2014, trao ñổi với báo chí về cơ cấu nhân sự 
cho Hội ñồng nhân dân, ông Phạm Quang Nghị khi ñó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí 
thư Thành ủy Hà Nội cho biết nguồn cán bộ của Hà Nội rất ñông. Cái khó của Hà 
Nội không phải trong “bó ñũa” chọn “cột cờ” mà là chọn “cột cờ” trong số những 
“cột cờ” – Báo ðiện tử ðảng Cộng sản ngày 15/4/2014. 

Rất nhiều “cột cờ”, thạc sĩ, tiến sĩ, tức là rất nhiều nhân tài. 

Thế nhưng công bằng mà nói, với vị thế chính trị, kinh tế, ñịa thế về ñất ñai, 
con người… và truyền thống văn hóa, ñáng ra Hà Nội phải là ngọn cờ ñầu của cả 
nước trong mọi lĩnh vực. Hà Nội phải là trọng ñiểm kinh tế. Người dân Hà Nội 
phải có thu nhập cao nhất nhì cả nước. Thành phố Hà Nội phải sạch ñẹp, ngăn nắp. 
Con người Hà Nội phải thanh tao, lịch lãm… 

Tóm lại, Hà Nội phải là “thành phố ñáng sống”, thậm chí là “thành phố mơ 
ước” của ít nhất là nhân dân cả nước. 

Thế nhưng Hà Nội hôm nay ra sao? Có xứng ñáng với những mong ước ñó 
không? Có lẽ câu trả lời lạc quan nhất là: CHƯA! 

Vì sao vậy? 

Một câu hỏi khiến người viết bài này nhớ lại một truyện ngắn hình như có 
tên là “Người ñẹp” của Nhà văn Nga Chekhov. Chuyện kể về hai người phụ nữ, 
một người từ ánh mắt, khóe môi, nụ cười, khuôn mặt… tức là từng chi tiết ñều rất 
ñẹp, rất hoàn hảo. Thế nhưng lạ thay, khi kết hợp trong cùng một khuôn mặt thì nó 
lại… xấu xí ñến lạ lùng. 

Ngược lại, một người phụ nữ có những chi tiết không hề hoàn hảo nhưng lạ 
thay, lại ñẹp ñến mê hoặc. 

Mọi sự so sánh, ví von ñều khập khiễng. Thế nhưng nhiều nhân tài không 
hẳn ñã là tốt nếu như không có một bàn tay sắp xếp hài hòa và hợp lý. Ba cái cây 
nhỏ có thể “chụm lại nên hòn núi cao” nhưng cả một rừng “cột cờ” chưa chắc ñã 
làm nên một quả ñồi nho nhỏ. 

Nên Phó Bí thư Ngô Thị Thanh Hằng ñã hoàn toàn có lý khi ñặt vấn ñề: 
“Vấn ñề hiện nay là năng lực thực tế của anh thế nào? Hiệu quả công việc thế nào? 
ðặc biệt là tinh thần, thái ñộ phục vụ nhân dân ra sao? Từ ñó, chúng ta xác ñịnh ai 
không hoàn thành nhiệm vụ ñể xét tinh giản biên chế hàng năm”. 

Vâng, thực lực thế nào? Hiệu quả ra sao? ðặc biệt là tinh thần, thái ñộ phục 
vụ nhân dân mới là quan trọng nhất. 

Phải chăng Hà Nội hôm nay không thiếu người tài mà hình như ñang thiếu 
vắng những người có tiêu chuẩn như bà Hằng nói cộng với một bàn tay “sắp ñặt” 
của một “họa sĩ” tài năng? 
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Phải chăng Hà Nội ñang ñối mặt với bài toán “chọn cột cờ” và “hội chứng 
bội thực” nhân tài”?! 

http://dantri.com.vn/ 

Tin Nhân sự: 

Thủ tướng Chính phủ ñã ký các quyết ñịnh về nhân sự, như sau: 

- Quyết ñịnh bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là: 
Ông Nguyễn Minh Hồng, ông Nguyễn Thành Hưng. 

- Quyết ñịnh bổ nhiệm lại ông Lê Hoài Trung giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. 

- Quyết ñịnh bổ nhiệm ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm  
giữ chức Ủy viên Hội ñồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Trần 
Xuân Hà. 

- Quyết ñịnh công chức nghỉ hưu từ ngày 1/3/2016 gồm: Ông Trần Việt Tân, 
Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Thống ñốc Ngân hàng             
Nhà nước Việt Nam và ông Nguyễn ðăng Tiến, Tổng Giám ñốc ðài Tiếng nói Việt 
Nam. 

- Quyết ñịnh phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Ninh Bình nhiệm kỳ 2011- 2016 ñối với ông Lê Văn Dung ñể nghỉ công tác                   
chờ ñủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị ñịnh số 26/2015/Nð-CP ngày 09/3/2015 của     
Chính phủ. 

- Quyết ñịnh phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh 
Bình nhiệm kỳ 2011- 2016 ñối với ông Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường 
vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình. 

Tổng hợp 
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Phong trào thi ñua cần linh hoạt, sát cuộc sống 

Ngày 01/3/2016, Hội ñồng Thi ñua – Khen thưởng Trung ương ñã họp phiên 
thứ 63 tổng kết công tác của Hội ñồng năm 2015, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 
năm 2016. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội ñồng Thi ñua – Khen 
thưởng Trung ương chủ trì cuộc họp. Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị 
Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn 
Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Hội ñồng. 

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, phong trào 
thi ñua, công tác khen thưởng năm 2015 ñược các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền 
ñịa phương thực hiện có nhiều tiến bộ, thiết thực, hiệu quả, thi ñua kịp thời hơn, 
trên từng lĩnh vực, ñịa bàn, trong từng ñơn vị cụ thể, cổ vũ, ñộng viên tinh thần thi 
ñua thực hiện nhiệm vụ chính trị ñược giao, chung sức xây dựng nông thôn mới, 
bảo vệ Tổ quốc. Phong trào thi ñua ñạt nhiều kết quả tích cực, ñóng góp vào thành 
tựu chung của ñất nước, phát triển kinh tế, giữ vững ổn ñịnh chính trị xã hội, nâng 
cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Nhấn mạnh phong trào thi ñua năm 2016 trên tinh thần bám sát nhiệm vụ 
chính trị ñược giao, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội theo tinh thần Nghị 
quyết ðại hội toàn quốc lần thứ XII của ðảng, Thủ tướng chỉ ñạo các cấp, các 
ngành, các ñịa phương tiếp tục duy trì các phong trào thi ñua yêu nước với chủ ñề 
linh hoạt, không quá cứng về số lượng phong trào. 

Các phong trào thi ñua cần linh hoạt, sát cuộc sống, ñược thực hiện trong 
thời gian, lĩnh vực nhất ñịnh, có mục tiêu, yêu cầu, tiêu chí, tiêu chuẩn, có sơ kết, 
tổng kết, khen thưởng, nhân rộng các ñiển hình tiên tiến, ñề bạt các tấm gương 
người tốt. Phải ñưa cái tốt lên ñể ñẩy lùi cái ác, cái xấu, ñể xã hội ngày càng tốt 
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hơn, công tác thi ñua phải phục vụ nhiệm vụ chính trị, gắn với nhiệm vụ ñược 
ðảng, Nhà nước giao, giữ cho ñược ñộc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia 
– Thủ tướng nêu rõ. 

Ghi nhận công tác khen năm qua có tiến bộ, ñúng quy ñịnh pháp luật, chặt 
chẽ hơn, nhanh hơn, ñúng người, ñúng việc hơn, Thủ tướng chỉ rõ cần tiếp tục phát 
huy công tác khen thưởng. Việc khen thưởng cần ñược thực hiện trang trọng. Khen 
thưởng theo niên hạn phải bám luật ñể làm, làm nghiêm túc và cần quan tâm ñến 
ñơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác khen thưởng. Cơ bản không mở 
rộng khen thưởng kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Với những trường hợp ñược 
phát hiện rõ ràng, ñược rà soát chặt chẽ, thực sự có công lao trong hai cuộc kháng 
chiến chống Pháp và chống Mỹ thì tiếp tục khen thưởng. 

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Hội ñồng rà soát, sửa ñổi, bổ sung các văn 
bản pháp luật ñể tạo khung pháp lý hoạt ñộng. 

Cơ quan Thường trực Hội ñồng ñề xuất chương trình, kế hoạch, nội dung thi 
ñua công tác khen thưởng sát ñúng, quan tâm kiểm tra ñôn ñốc, nâng cao trách 
nhiệm của Hội ñồng. Cấp ủy, chính quyền nhận thức ñúng vị trí, vai trò, tầm quan 
trọng, quan tâm chỉ ñạo, phong trào thi ñua sẽ tốt – Thủ tướng khẳng ñịnh. 

http://cand.com.vn/ 

Thứ trưởng: Tiệc hoành tráng mừng thăng chức phản cảm 

Tổ chức tiệc hoành tráng chúc mừng nhậm chức dù có thể kinh phí là của cá 
nhân nhưng vẫn gây phản cảm, ít ai ủng hộ. 

Ngày 29/02/2016, trả lời báo chí bên lề phiên họp báo thường kỳ Chính phủ, 
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho rằng không nên mở tiệc chúc mừng 
nhậm chức, chỉ nên chúc mừng ñơn giản, không nên tổ chức hoành tráng quá, sẽ 
gây phản cảm trong dư luận. 

PV: Vừa qua ở tỉnh Nghệ An có việc tổ chức tiệc hoành tráng mừng Phó 
Giám ñốc Sở NN&PTNT nhận chức. Với cương vị là một lãnh ñạo làm việc trong 
quản lý cán bộ, công chức, ông thấy việc này thế nào? 

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn: Tôi có ñọc thông tin này trên báo chí. Nói 
chung, thói thường khi ñược tiến bộ, ñược giao thêm nhiệm vụ mới, chức vụ mới 
thì ai cũng vui mừng, phấn khởi. ðiều ñó có thể thông cảm ñược. 

Nhưng không nên mở tiệc mừng nhận chức, làm phông chữ to như báo ñăng 
ảnh. Nếu mọi người có chúc mừng thì cũng chỉ nên ñơn giản. 

Bởi vì khi ñược bổ nhiệm chức vụ mới cũng chính là nhận thêm nhiệm vụ 
với nhiều trách nhiệm. Những người sâu sắc và có trách nhiệm sẽ bình tĩnh suy 
nghĩ làm thế nào ñể hoàn thành tốt nhiệm vụ, chứ không chỉ vui mừng phấn khởi. 
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PV: Mới nhậm chức mà vui mừng quá, sau ñó lại không hoàn thành nhiệm 
vụ, chức trách ñược giao thì thế nào? Có từ chức không? 

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn: Tổ chức những lễ mừng hoành tráng, dù kinh 
phí là của cá nhân nhưng sẽ gây phản cảm trong dư luận. Cái chính là phải cố gắng 
làm tốt nhiệm vụ ñể khỏi phụ lòng tin của cấp trên. 

PV: Trao ñổi với báo chí, Giám ñốc Sở NN&PTNT Nghệ An nói rằng: 
“Chúng tôi cảm thấy xấu hổ”. Ông có bình luận gì về cách xử lý của tỉnh? 

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn: Tôi ñồng tình với quan ñiểm và chỉ ñạo của 
Tỉnh ủy Nghệ An về sự việc này. Sau khi báo chí nêu, tỉnh ñã chỉ ñạo kiểm tra, ñể 
xem xét xử lý phù hợp. 

Tiến sỹ không ñáp ứng công việc cũng bị tinh giản 

PV: Vừa qua Hà Nội có nêu khó khăn trong việc tinh giản biên chế do có 
nhiều tiến sỹ, thạc sỹ? 

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn: Tinh giản biên chế bên cạnh việc nâng cao 
chất lượng ñội ngũ cán bộ công chức cũng là tạo cơ hội cho những người có trình 
ñộ, học vấn cao nhưng do bố trí công việc không phù hợp tìm ñược vị trí công tác 
mới phù hợp hơn ở các cơ quan, ñơn vị khác. 

Vì vậy, không thể lấy lý do là do có nhiều thạc sỹ, tiến sỹ mà không tinh giản 
ñược biên chế. Lý do ñó không thuyết phục mà thể hiện né tránh trách nhiệm của 
những người ñược giao thực hiện tinh giản biên chế. Chúng ta nên lưu ý rằng mục 
tiêu của tinh giản biên chế là ñể ñưa những người không ñáp ứng yêu cầu công việc 
ra khỏi ñội ngũ. 

Vấn ñề là nếu tiến sỹ, thạc sỹ mà không ñược bố trí công việc phù hợp, 
không làm việc ñúng ngành nghề ñào tạo thì trước hết phải xem lại lãnh ñạo cơ 
quan ñã sử dụng ñúng ñội ngũ của mình chưa. Những người có năng lực, có trình 
ñộ thì bố trí làm gì, có phù hợp không hay ñể ngồi chơi. Sau ñó, mới rà soát lại ñội 
ngũ của mình, nếu không có vị trí nào trong cơ quan phù hợp ñể bố trí thì cũng nên 
tạo cơ hội cho những người này tìm một công việc khác phù hợp và chú ý ñến 
quyền lợi của họ. 

 PV: ðến nay, trong số biên chế tinh giản có bao nhiều người có trình ñộ tiến 
sỹ, thạc sỹ? 

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn: Hiện ñang tiến hành nên chưa có thống kê về 
việc này. 

PV: Vậy có trường hợp nào hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc mà bị tinh giản 
không? 

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn: Nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì không 
bao giờ phải tinh giản biên chế. Vì như vậy sẽ trái với pháp luật (trái Nghị ñịnh số 
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108). Việc tinh giản biên chế chỉ tập trung ñưa những người không làm ñược việc 
ra khỏi bộ máy. Nếu có người hoàn thành xuất sắc ở trong danh sách tinh giản biên 
chế, Bộ Nội vụ khi thẩm tra cũng sẽ có ý kiến ngay.   

http://vietnamnet.vn/ 

TP. Hà Nội: Phó trưởng phòng làm việc 14 giờ/ngày 

Trưởng phòng Nội vụ quận Nam Từ Liêm cho biết, do công việc nhiều, biên 
chế thiếu nên cán bộ từ cấp phó trưởng phòng trở lên phải làm việc 12-14 
tiếng/ngày. 

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều nay, ông Trần Quang Duy, 
Trưởng Phòng Nội vụ quận Nam Từ Liêm giãi bày những khó khăn về nhân sự. 

 9h tối vẫn sáng ñèn 

Ông Duy cho biết, sau khi tách thành 2 quận, nhân sự quận Nam Từ Liêm 
chỉ có 70 người. Năm ngoái, ñịa phương ñã tổ chức thi tuyển công chức nhưng chỉ 
thêm ñược 39 công chức, vẫn thiếu 13 người so với biên chế 122 người ñược giao. 

"Do công việc nhiều, biên chế thiếu nên các công chức từ cấp phó trưởng 
phòng trở lên ñều phải làm việc 12-14 tiếng/ngày. 9h tối các phòng vẫn sáng ñèn", 
ông chia sẻ. 

Ông Duy cũng cho biết, hầu hết cán bộ, công chức của Nam Từ Liêm ñều có 
tuổi ñời còn rất trẻ nên từ quý 3/2015 ñến nay, cả quận chỉ rà soát tinh giản biên 
chế ñược 2 trường hợp. 

"Trường hợp thứ nhất là chuyên viên Phòng Tư pháp nghỉ do mất sức, 
trường hợp thứ hai là công chức Văn phòng UBND nghỉ do hết tuổi", ông Duy nói. 

Ông Duy cho rằng nếu cứ căn dây kẻ chỉ theo ñúng quy ñịnh tinh giản biên 
chế rất khó, vì họ vừa ñỗ công chức, không thể giảm ngay ñược, do ñó chỉ rà soát 
những người sắp hết tuổi. 

"Trong 100 người khỏe, bảo chọn 5 người yếu thì không thể nào chọn ñược, 
vì ai cũng khỏe cả", ông Duy giãi bày. 

 Theo kế hoạch, từ quý 3/2015 - 2020, quận Nam Từ Liêm sẽ tinh giản biên 
chế 10%, ít nhất là 10 người. 

Trước ñó, tại hội nghị về tinh giản biên chế của Sở Nội vụ tuần trước, Phó bí 
thư Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết từ tháng 8/2015 ñến nay, Hà Nội mới 
tinh giản ñược 20 người. ðây là ñịa phương có số tinh giản biên chế thấp nhất              
cả nước. 

Bà Hằng nêu một số khăn, trong ñó nguyên nhân chính là do Hà Nội ñã 
chuẩn hóa cán bộ, kể cả cán bộ phường cũng ñã có trình ñộ thạc sĩ, tiến sĩ. 
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Liên quan ñến công tác chuẩn hóa trình ñộ công chức tại quận Nam Từ 
Liêm, ông Duy cho biết trong tổng số hơn 20 phường, hiện mới có 1 cán bộ có 
trình ñộ thạc sĩ. Còn tại Phòng Nội vụ của quận, trong 9 người, có 5 thạc sĩ. 

http://vietnamnet.vn/ 

 

 

 

 

 

   

   

CCC¶¶¶iii   ccc¸̧̧ccchhh   hhhµµµnnnhhh   ccchhhÝÝÝnnnhhh 

Thủ tục biên phòng ñiện tử tại các cảng biển 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết ñịnh quy ñịnh thực hiện thủ tục 
biên phòng ñiện tử tại các cảng biển do Bộ ñội Biên phòng thuộc Bộ Quốc phòng 
quản lý. 

Quyết ñịnh trên áp dụng ñối với tàu, thuyền Việt Nam nhập cảnh, xuất cảnh; 
tàu, thuyền, thuyền viên nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng 
(bao gồm cả các tàu thăm dò, khai thác, dịch vụ dầu khí hoạt ñộng ngoài khơi; tàu 
biển nước ngoài ñược Bộ Giao thông vận tải cấp giấy phép vận tải nội ñịa; tàu, 
thuyền thuộc sở hữu của Việt Nam mang cờ quốc tịch nước ngoài); tàu, thuyền 
nước ngoài có ñộng cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân hoặc tàu, thuyền vận 
chuyển chất phóng xạ; tàu, thuyền nước ngoài ñến cảng thực hiện các hoạt ñộng về 
nghiên cứu khoa học, nghề cá, cứu hộ, trục vớt tài sản chìm ñắm, lai dắt hỗ trợ 
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trong vùng nước cảng biển, văn hóa, thể thao, xây dựng công trình biển, khảo sát, 
thăm dò, khai thác tài nguyên và các hoạt ñộng khác về môi trường trong vùng biển 
Việt Nam sau khi có giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm 
quyền của Việt Nam cho phép tàu, thuyền ñến cảng. 

Quy trình thực hiện 

Quyết ñịnh nêu rõ, thủ tục biên phòng ñiện tử ñược thực hiện 24/24 giờ hàng 
ngày. Khi Cổng thông tin ñược kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia, người 
làm thủ tục thực hiện khai báo các bản khai ñiện tử và gửi hồ sơ ñiện tử cho Biên 
phòng cửa khẩu cảng, tiếp nhận xác nhận hoàn thành thủ tục biên phòng ñiện tử 
cảng biển thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo các quy ñịnh về thủ tục 
ñiện tử ñối với tàu, thuyền vào rời cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ 
chế một cửa quốc gia. 

Trường hợp Cổng thông tin một cửa quốc gia có sự cố (thiết bị, phần mềm, 
cơ sở dữ liệu, ñường truyền kết nối tại hệ thống xử lý dữ liệu ñiện tử biên phòng 
cảng biển bị hỏng, bị lỗi), người làm thủ tục thực hiện thủ tục biên phòng ñiện tử 
cảng biển qua Cổng thông tin. 

Sau khi hoàn thành thủ tục biên phòng ñiện tử, người làm thủ tục phải nộp và 
xuất trình các loại giấy tờ theo thời hạn quy ñịnh. Cụ thể, ñối với tàu, thuyền nhập 
cảnh phải nộp (1 bản chính) gồm: Bản khai chung; Danh sách thuyền viên; Danh 
sách hành khách (nếu có); Bản khai hàng hóa nguy hiểm, vũ khí, vật liệu nổ (nếu 
có); Bản khai người trốn trên tàu (nếu có). Giấy tờ phải xuất trình (bản chính) gồm: 
Sổ thuyền viên, hộ chiếu thuyền viên hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu của 
thuyền viên; hộ chiếu của hành khách (nếu có). 

ðối với tàu, thuyền xuất cảnh phải nộp (01 bản chính) gồm: Bản khai chung; 
Danh sách thuyền viên (nếu có thay ñổi so với khi nhập cảnh); Danh sách hành 
khách (nếu có thay ñổi so với khi nhập cảnh); Bản khai hàng hóa nguy hiểm, vũ 
khí, vật liệu nổ (nếu có thay ñổi so với khi nhập cảnh). Giấy tờ phải xuất trình (bản 
chính) gồm: Sổ thuyền viên, hộ chiếu thuyền viên hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ 
chiếu của thuyền viên; hộ chiếu của hành khách (nếu có). 

ðối với tàu, thuyền quá cảnh thì tại cửa khẩu cảng nhập cảnh thực hiện các 
thủ tục quy ñịnh như tàu, thuyền nhập cảnh. Còn tại cửa khẩu cảng xuất cảnh thực 
hiện theo quy ñịnh như ñối với tàu, thuyền xuất cảnh. 

Sau khi hoàn thành thủ tục biên phòng ñiện tử, tàu, thuyền xuất cảnh, chuyển 
cảng ñi tiếp tục ñược thực hiện các hoạt ñộng phục vụ xếp, dỡ hàng hóa và các hoạt 
ñộng khác theo chương trình, kế hoạch cho ñến khi rời cảng. Trường hợp có sự 
thay ñổi về thuyền bộ hoặc vi phạm các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam phải xử 
lý thì phải làm lại thủ tục biên phòng. Tàu, thuyền chỉ ñược phép rời cảng khi mọi 
vấn ñề liên quan ñến con tàu, thuyền viên, hành khách, hàng hóa ñã ñược xử lý, 
giải quyết xong. 
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Quyết ñịnh nêu rõ, trường hợp người làm thủ tục phát hiện sai sót hoặc cập 
nhật ñược thông tin cần khai báo bổ sung, thông tin phải khai báo theo quy ñịnh 
nhưng phát sinh sau thời ñiểm ñã nhận ñược xác nhận hoàn thành thủ tục biên 
phòng ñiện tử, người làm thủ tục ñược phép sửa chữa, bổ sung nội dung khai báo 
trong hồ sơ ñiện tử theo thời hạn quy ñịnh tại Quyết ñịnh này nhưng phải ñược sự 
chấp thuận của Biên phòng cửa khẩu cảng. 

http://baochinhphu.vn/ 

TP. Hà Nội: 

1. Tập trung cải cách hành chính, ñổi mới lề lối làm việc 

Ngày 29/02/2016, dưới sự chủ trì của Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải, 
Ban Chấp hành ðảng bộ thành phố Hà Nội tiến hành Hội nghị lần thứ ba xây dựng 
Chương trình công tác toàn khoá, quy chế làm việc và chương trình kiểm tra, giám 
sát của BCH nhiệm kỳ 2015-2020. 

Mục tiêu nhất quán của Chương trình công tác là lãnh ñạo, chỉ ñạo tổ chức 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết ðại hội XVI ðảng bộ Thành phố và Nghị quyết ðại 
hội toàn quốc lần thứ XII của ðảng, thực hiện 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu ñột phá 
của Thành phố giai ñoạn 2016-2020, xây dựng ðảng bộ thực sự trong sạch, vững 
mạnh, nâng cao năng lực lãnh ñạo, sức chiến ñấu của các tổ chức ñảng và ñội ngũ 
ñảng viên. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhận 
ñịnh, khối lượng công việc của Thủ ñô rất, lớn ñòi hỏi cao về chất lượng, tiến ñộ 
thực hiện, là sức ép lớn ñối với hệ thống chính trị của Thành phố. Trong bối cảnh 
ñó, yêu cầu ñặt ra là phải nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của cả hệ thống chính trị. 
“Các cấp ủy ñảng, chính quyền cần tiếp tục ñổi mới mạnh mẽ lề lối, phương pháp 
làm việc theo hướng kiên quyết hơn, hiệu quả hơn, sáng tạo hơn và hợp tác chặt 
chẽ hơn”. 

Trong ñó, Bí thư Thành ủy Hà Nội ñặc biệt lưu ý vấn ñề cải cách trong toàn 
hệ thống chính trị, ñặc biệt là hệ thống chính quyền, nâng cao một bước về ý thức 
trách nhiệm, chất lượng phục vụ của ñội ngũ công chức và nhấn mạnh sự tự giác và 
gương mẫu chấp hành từ từng ñồng chí Thành uỷ viên, phát huy tính công khai dân 
chủ trong ðảng ñi ñôi với ký luật kỷ cương… 

http://baochinhphu.vn/ 

2. ðẩy mạnh công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh 

Trước ngày 30/6/2016, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên ñịa bàn 
thành phố Hà Nội sẽ thực hiện kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh và thanh 
toán BHYT qua mạng ñiện tử. 
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ðây là mục tiêu mà liên ngành Y tế, Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội ñặt 
ra trong Kế hoạch 712/KHLN-SYT-BHXH về việc triển khai ứng dụng CNTT 
trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT. 

Việc ứng dụng CNTT trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT sẽ 
giúp người tham gia BHYT ñược ñảm bảo quyền lợi hợp pháp khi khám                      
chữa bệnh, khi các thông tin khám chữa bệnh và thanh toán BHYT ñược công khai 
minh bạch. 

Ứng dụng CNTT cũng là giải pháp tối ưu ñể cải cách thủ tục hành chính, 
giảm thời gian chờ ñợi và thanh toán BHYT, ñồng thời thực hiện công tác giám 
ñịnh và thanh toán BHYT qua mạng ñiện tử. 

Theo kế hoạch, trước ngày 30/6/2016, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh 
BHYT trên ñịa bàn thành phố thực hiện kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh 
và thanh toán BHYT với cơ quan BHXH qua mạng ñiện tử. 

Sở Y tế TP. Hà Nội chỉ ñạo các cơ sở khám chữa bệnh phối hợp với các ñơn 
vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin ñể khảo sát, ñánh giá thực trạng về cơ sở 
vật chất, nhân lực, phần mềm công nghệ thông tin quản lý khám chữa bệnh và 
thanh toán BHYT ñang triển khai tại các cơ sở y tế trên ñịa bàn. 

Tổ chức thực hiện chuẩn dữ liệu ñầu ra, kết xuất dữ liệu, liên thông dữ liệu 
phục vụ quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT. Bảo ñảm việc ứng dụng 
công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán BHYT phải phù hợp với 
ñiều kiện thực tế, không làm ảnh hưởng ñến hoạt ñộng khám chữa bệnh và thanh 
toán BHYT của người bệnh.  

http://khoahocphattrien.vn/ 

Tỉnh Quảng Trị: Nỗ lực hiện ñại hoá nền hành chính 

Xây dựng, củng cố niềm tin của doanh nghiệp (DN) khi ñầu tư tại Quảng Trị 
ñược xem là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của ñịa 
phương, trong ñó ñẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt ñộng quản lý Nhà nước 
ñược xem là bước tiến trong quá trình thực hiện. 

Gặp vướng mắc về thủ tục “Xin gia hạn thời gian nộp thuế bảo vệ môi 
trường”, bà Hoàng Thị Nga, Giám ñốc Công ty Xăng dầu Quảng Trị ñã tìm ñến 
ñường dây nóng tiếp nhận ý kiến DN từ trang web 
ykiendoanhnghiep.quangtri.gov.vn ñể phản ánh vấn ñề. Chỉ trong 3 ngày, ñơn vị 
của bà ñã nhận ñược hồi âm xử lý của các sở, ngành, ñiều mà trước ñó ñơn vị ñã 
phải tốn rất nhiều thời gian và công sức. 

ðánh giá về nét ñổi mới trong cải cách hành chính ñối với DN, bà Hoàng Thị 
Nga cho biết việc ứng dụng ñường dây nóng tiếp thu ý kiến doanh nghiệp thực sự 
là cầu nối hữu ích giữa DN và chính quyền ñịa phương. Qua ñó, ñã giảm tải ñược 
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rất nhiều thời gian và tiến ñộ xử lý công việc, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh, tạo ñiều kiện cho DN ñược hoạt ñộng có hiệu quả hơn. 

Ông Lê Châu Long, Giám ñốc Trung tâm tin học, Văn phòng UBND tỉnh 
Quảng Trị, cho biết trang web ykiendoanhnghiep.quangtri.gov.vn ñã ñược thành 
lập từ tháng 10/2015, qua ñó Trung tâm tin học tỉnh sẽ gửi các phản ánh nhận ñược 
cho bộ phận tổng hợp của Văn phòng UBND tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh phân 
công trách nhiệm xử lý, trả lời, giải quyết. Sau ñó, các sở, ban, ngành và ñịa 
phương liên quan có trách nhiệm trả lời các ý kiến của doanh nghiệp trong phạm vi 
5 ngày làm việc kể từ khi nhận ñược phân công. 

Cũng theo ông Long, một cải cách quan trọng khác là tỉnh ñã hỗ trợ thông báo 
miễn phí qua ñiện thoại cho các DN trên ñịa bàn tỉnh về số ra Công báo ñiện tử mới 
nhất hằng tháng ñể từ ñó, khi có nhu cầu, các DN sẽ tra cứu tại trang Công báo ñiện 
tử một cách thuận lợi, nhanh chóng. Hiện Quảng Trị là ñịa phương ñầu tiên trong 
cả nước triển khai việc hỗ trợ ứng dụng này cho các DN. 

ðến nay, sau một thời gian ñi vào hoạt ñộng, trang web tiếp thu ý kiến DN ñã 
thu hút hàng trăm lượt truy cập mỗi ngày, qua ñó hơn 90% ý kiến phản ánh của DN 
ñúng quy ñịnh ñã ñược hồi âm, giải ñáp. Trang web Công báo ñiện tử Quảng Trị ñã 
thu hút hơn 1 triệu lượt truy cập trong năm 2015, ñã phát hành 25 số công báo với 
gần 3.000 quyển. 

Bên cạnh việc tạo lập những tiện ích mới cho doanh nghiệp, ñể môi trường 
kinh doanh thuận lợi hơn, tỉnh ñã tập trung thực hiện hiện ñại hóa nền hành chính, 
ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt ñộng của các cơ quan Nhà nước. 

ðến nay, 100% cơ quan hành chính ñã sử dụng mạng nội bộ ñể trao ñổi công 
việc; 100% văn bản quy phạm pháp luật, hơn 80% văn bản chỉ ñạo, ñiều hành của 
tỉnh ñược cập nhật trên Trang thông tin ñiện tử của tỉnh; 50% cơ quan hành chính 
sử dụng phần mềm quản lý văn bản và ñiều hành; 50% CB, CC sử dụng thư ñiện tử 
trong trao ñổi công việc. Có 15/20 sở, ban, ngành và 10/10 ñơn vị cấp huyện có 
Trang thông tin ñiện tử và cung cấp cơ bản ñầy ñủ các thông tin theo quy ñịnh. 

http://baochinhphu.vn/ 
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TTThhhÕÕÕ   gggiiiíííiii   tttrrrooonnnggg   tttuuuÇÇÇnnn  

Myanmar: Quốc hội chính thức ấn ñịnh ngày bầu cử tổng thống 

Ngày 01/3/2016, Quốc hội Liên bang Myanmar ñã ấn ñịnh ngày 10/3 là ngày 
bầu cử tổng thống, thay cho ngày 17/3 ñược dự kiến trước ñó. 

Theo ñó, ba nhóm ñại diện trong Quốc hội (gồm Hạ viện, Thượng viện và 
nhóm ñại diện cho quân ñội) sẽ giới thiệu ứng cử viên riêng tranh chức Tổng thống 
Myanmar. 

Người nào trong 3 ứng viên ñại diện nhận ñược nhiều phiếu ủng hộ nhất sẽ 
trở thành Tổng thống, trong khi 2 ứng cử viên còn lại sẽ giữ chức Phó Tổng thống. 

Danh sách ñề cử sẽ ñược trình lên Chủ tịch Quốc hội Liên bang. 

Sau cuộc bầu cử tổng thống, Myanmar sẽ thành lập chính phủ mới và tiến 
trình chuyển giao quyền lực cho tân tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 31/3 - thời 
ñiểm chính phủ ñương nhiệm kết thúc nhiệm kỳ. 

Hôm 08/02/2016, Quốc hội Liên bang mới ñược bầu của Myanmar ñã tiến 
hành phiên họp ñầu tiên tại Nay Pyi Taw sau khi Quốc hội khóa trước mãn nhiệm. 

Myanmar ñã tiến hành cuộc tổng tuyển cử lịch sử hồi tháng 11/2015, theo ñó 
ñảng Liên ñoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) ñã thắng áp ñảo và giành ña số ghế tại 
hai viện Quốc hội, ñủ ñiều kiện ñể thành lập một chính phủ ñộc lập theo Hiến pháp. 

Hiện quân ñội chiếm 25% số ghế trong Quốc hội Myanmar và có quyền phủ 
quyết ñối với mọi thay ñổi Hiến pháp. 

http://vietnamplus.vn/ 
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Indonesia-Hàn Quốc: Khánh thành trung tâm hợp tác chính phủ ñiện tử 

Ngày 02/3/2016, Chính phủ hai nước Indonesia và Hàn Quốc ñã khánh thành 
một trung tâm hợp tác chính phủ ñiện tử nhằm nâng cao hiệu quả hành chính ñể ñạt 
ñẳng cấp quản trị thế giới với tiêu chí minh bạch hơn, hiệu quả và hiệu quả hơn. 

Tại lễ khánh thành, Bộ trưởng Bộ Cải cách hành chính và quan liêu 
Indonesia, Yuddy Chrisnandi và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hàn Quốc Hong Yun Sik ñã 
ký một số thỏa thuận hợp tác. Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc làm sâu 
sắc hơn quan hệ song phương trong tất cả các lĩnh vực, trong ñó có chính phủ ñiện 
tử, trong khuôn khổ cải cách hành chính. 

Trung tâm hợp tác chính phủ ñiện tử sẽ hoạt ñộng trong thời gian ba năm 
(2016-2018). Theo Bộ trưởng Yuddy Chrisnandi, chính phủ ñiện tử là cách tốt nhất 
ñể ñảm bảo tính minh bạch trong quản lý nhà nước trong thời ñại toàn cầu hóa, 
cũng như việc cải thiện các dịch vụ công ñang là nhu cầu bức thiết. Chính phủ Hàn 
Quốc dự kiến sẽ tham khảo ý kiến với phía Indonesia về việc ban hành luật liên 
quan nhằm tăng khả năng cạnh tranh của cả hai nước. 

Triển khai mô hình chính phủ ñiện tử là xu hướng tất yếu của các quốc gia 
trong bối cảnh hoạt ñộng quản lý ñiều hành dựa trên giấy tờ truyền thống dần tỏ ra 
lạc hậu so với nhịp ñộ phát triển xã hội, không tận dụng ñược ưu thế của công nghệ 
thông tin, mạng Internet. Chuyển ñổi hoạt ñộng hành chính công từ giấy tờ truyền 
thống sang môi trường trực tuyến sẽ giúp tăng cường năng lực ñiều hành nhà nước 
của chính phủ, mang lại thuận lợi cho người dân, tăng cường sự minh bạch, giảm 
thiểu chi phí và giảm tham nhũng. Hàn Quốc là quốc gia sớm triển khai chính phủ 
ñiện tử và ñạt ñược nhiều thành tựu. 

Từ năm 2010, chính phủ ñiện tử của Hàn Quốc ñã ñược Liên hợp quốc ñánh 
giá ở vị trí số một thế giới trong tổng số 192 quốc gia thành viên, trong ñó chỉ số 
“Phát triển chính phủ ñiện tử” và chỉ số “Tham gia ñiện tử” ñạt ñiểm cao nhất. 

http://vietnamplus.vn/ 

Moskva và Kiev: Nhất trí thời ñiểm tổ chức bầu cử ở miền ðông Ukraine 

Ngày 03/3/2016, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho biết Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao các nước Ukraine, Nga, ðức và Pháp ñã nhất trí rằng những cuộc 
bầu cử nên ñược tổ chức ở miền ðông Ukraine vào cuối tháng 7 tới. 

Ông Ayrault nêu rõ: "Chúng tôi ñã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thông 
qua luật bầu cử nhằm tổ chức các cuộc bầu cử ñịa phương vào cuối của tháng 
7/2016." 
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Ngoại trưởng của bốn nước trên cũng kêu gọi "phóng thích và trao ñổi tất cả 
tù nhân cùng những người bị giam giữ bất hợp pháp trong khoảng thời gian từ nay 
ñến ngày 30/4". 

http://vietnamplus.vn/ 
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