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

 Công nhận 3 thành phố là ñô thị loại I, II 

Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận thành phố Mỹ Tho là ñô thị loại I; ñồng 
thời, công nhận thành phố Tam Kỳ và thành phố Trà Vinh là ñô thị loại II trực 
thuộc tỉnh. 

ðược biết, Mỹ Tho là ñô thị tỉnh lỵ của tỉnh Tiền Giang có lịch sử phát triển 
hơn 300 năm. Kể từ khi ñược công nhận là ñô thị loại II vào năm 2005, trong 10 
năm qua, ñược sự quan tâm chỉ ñạo của lãnh ñạo tỉnh Tiền Giang, sự hỗ trợ của 
Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, sự nỗ lực của ðảng bộ, chính quyền và 
nhân dân thành phố Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho ñã không ngừng ñược ñầu tư phát 
triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội, bộ mặt ñô thị ngày càng ñược ñổi mới theo 
hướng văn minh, hiện ñại, ñời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần của nhân dân thành 
phố ngày càng ñược nâng cao. 
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Căn cứ theo các tiêu chí phân loại ñô thị tại Nghị ñịnh số 42/2009/Nð-CP 
của Chính phủ và Thông tư số 34/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực 
hiện Nghị ñịnh số 42/2009/Nð-CP, thành phố Mỹ Tho ñã hội ñủ các ñiều kiện ñể 
trở thành ñô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang. Chính vì vậy, Thủ tướng Chính 
phủ ñã công nhận thành phố Mỹ Tho là ñô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang. 

Còn thành phố Tam Kỳ là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Nam, giữ vai trò 
trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật… 
ñồng thời là trung tâm dịch vụ hỗ trợ, có quan hệ mật thiết với Khu kinh tế mở Chu 
Lai. Thành phố này cũng là một trong những trọng ñiểm về dịch vụ của vùng kinh 
tế miền Trung, là ñầu mối giao thông quan trọng… 

Trong những năm qua, kinh tế thành phố có tốc ñộ tăng trưởng khá, chuyển 
dịch cơ cấu theo ñúng ñịnh hướng, hoạt ñộng xúc tiến ñầu tư có nhiều chuyển biến 
tích cực. Năm 2015, tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ Tam Kỳ ñạt 72,8%, công 
nghiệp xây dựng chiếm 24,5%, nông nghiệp là 2,7%. 

Kể từ khi thị xã Trà Vinh ñược Bộ Xây dựng công nhận là ñô thị loại III năm 
2007 và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Trà Vinh vào năm 2010, thành phố Trà 
Vinh ñã xây dựng chương trình phát triển ñô thị, tập trung ñầu tư xây dựng và hoàn 
thiện kết cấu hạ tầng ñồng bộ, diện mạo ñô thị ngày càng khang trang, chất lượng 
cuộc sống của người dân ñược nâng cao. ðến nay, về cơ bản, thành phố Trà Vinh 
ñã ñạt ñược các tiêu chí của ñô thị loại II theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
42/2009/Nð-CP của Chính phủ về phân loại ñô thị. 

Việc thành phố Trà Vinh ñược công nhận là ñô thị loại II trực thuộc tỉnh sẽ 
giúp cho thành phố phát huy hơn nữa chức năng trung tâm chính trị - hành chính, 
kinh tế, văn hóa-xã hội của tỉnh, thúc ñẩy quá trình ñô thị hóa, tạo ñộng lực mới 
cho sự phát triển, xúc tiến ñầu tư, tăng thu ngân sách, góp phần ñẩy nhanh tốc ñộ 
phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố và tỉnh Trà Vinh. 

http://baochinhphu.vn/ 

Tòa án nhân dân tối cao: Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao ñã có Thông tư số 02/2016/TT-TANDTC ban             
hành Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán 
cao cấp. 

  Theo ñó, người ñăng ký dự thi phải có ñủ ñiều kiện, tiêu chuẩn theo ñúng ñối 
tượng quy ñịnh; người dự thi ñủ tiêu chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán theo quy ñịnh và 
ñảm bảo còn thời gian công tác ít nhất từ ñủ 1 nhiệm kỳ Thẩm phán kể từ ngày 
ñược bổ nhiệm (thời hạn cho nhiệm kỳ ñầu là 5 năm). Ngoài ra, người dự thi phải 
ñáp ứng các ñiều kiện khác do Hội ñồng thi quy ñịnh cho mỗi kỳ thi cụ thể. 
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Hồ sơ ñăng ký dự thi gồm: ñơn ñăng ký dự thi; sơ yếu lý lịch; giấy chứng 
nhận sức khỏe theo quy ñịnh; bản sao bằng tốt nghiệp ngành luật (từ cử nhân luật 
trở lên); bản sao Chứng chỉ tốt nghiệp ñào tạo nghiệp vụ xét xử (ñối với thi tuyển 
chọn Thẩm phán); Quyết ñịnh bổ nhiệm Thẩm phán (ñối với thi nâng ngạch Thẩm 
phán); văn bản nhận xét, ñánh giá và ñề nghị của cơ quan, ñơn vị có thẩm quyền 
quản lý người ñăng ký dự thi và các tài liệu khác theo thông báo của Hội ñồng thi. 

Trong thời hạn 20 ngày sau khi hết hạn nộp hồ sơ, Vụ Tổ chức - Cán bộ phải 
hoàn thành công tác thẩm ñịnh hồ sơ ñăng ký dự thi, báo cáo thẩm ñịnh và trình 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét. 

Hội ñồng thi do Giám ñốc Học viện Tòa án quyết ñịnh thành lập theo sự ủy 
quyền của Hội ñồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm 
phán cao cấp. 

Hội ñồng thi tổ chức kỳ thi tuyển chọn, thi nâng ngạch Thẩm phán theo thời 
gian, ñịa ñiểm, nội dung các môn thi, hình thức thi mà Hội ñồng thi tuyển chọn 
Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp quyết ñịnh. 

Chậm nhất là 3 ngày sau khi hoàn thành công tác tổng hợp kết quả thi, Chủ 
tịch Hội ñồng thi ñược ủy quyền phải báo cáo Chủ tịch Hội ñồng thi tuyển chọn 
Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp về kết quả tổ chức thi. 

Chủ tịch Hội ñồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, 
Thẩm phán cao cấp xem xét công nhận kết quả thi. Hội ñồng thi niêm yết kết quả thi 
tại nơi tổ chức thi và ñăng trên Cổng thông tin ñiện tử của Tòa án nhân dân tối cao. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/3/2016. 

http://baochinhphu.vn/ 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ chỉ ra ba trở ngại khi tinh giản biên chế 

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, tính ñến ngày 11/01/2016, có 25 lượt Bộ, 
ngành và 79 lượt ñịa phương ñã thực hiện tinh giản biên chế năm 2015, 2016 với 
tổng số ñối tượng giải quyết tinh giản biên chế là 9.595 người. 

Trong số ñó, khối ðảng, ñoàn thể là 339 người; khối hành chính là 1.204 
người; khối sự nghiệp là 5.999 người; khối cán bộ, công chức cấp xã 2.004 người; 
doanh nghiệp nhà nước 49 người. 

Câu chuyện tinh giản biên chế vài năm lại ñược ñặt ra và chưa bao giờ là dễ 
dàng. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn ñã trao ñổi với phóng viên Thông tấn 
xã Việt Nam về vấn ñề này. 

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết: “Quyết ñịnh số 2218/Qð-TTg của Thủ 
tướng về ban hành kế hoạch triển khai tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-
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NQ/TW của Bộ Chính trị là hoàn toàn có tính khả thi bởi quản lý biên chế của 
chúng ta ñã tập trung thống nhất. Bộ Chính trị ñã thành lập một Ban chỉ ñạo thống 
nhất quản lý về biên chế trong hệ thống chính trị, bên cạnh ñó, Chính phủ, Thủ 
tướng cũng ñã tăng cường chỉ ñạo Bộ Nội vụ là cơ quan tham mưu giúp việc cho 
Chính phủ và Thủ tướng kiểm soát chặt chẽ việc xác ñịnh theo chỉ tiêu và giao biên 
chế cho các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương ñến ñịa phương. 

Khi triển khai thực hiện kế hoạch này của Chính phủ, trách nhiệm của Bộ 
Nội vụ, của các cơ quan có thẩm quyền khác ở Trung ương, ñịa phương, Hội ñồng 
Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cũng ñược nêu cao. 

ðối với các ñơn vị thành lập mới, về cơ bản là không giao thêm biên chế mà 
các cơ quan có thẩm quyền ở các Bộ, các ñịa phương phải tự ñiều hòa biên chế 
trong cơ quan, tổ chức của mình ñể ñảm bảo có ñủ nguồn nhân lực cho tổ chức 
thành lập mới và ñấy cũng chính là một trong những giải pháp ñể hạn chế tình 
trạng tăng biên chế trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế hiện nay. 

Bên cạnh ñó, việc thực hiện tinh giản biên chế còn thực hiện theo giải pháp 
là ra 2 vào 1, tức là khi tinh giản biên chế 10 người thì chỉ có thể lấy vào 5 người, 5 
người còn lại ñể dành cho việc bổ sung biên chế cho tổ chức mới thành lập. Như 
vậy mục tiêu không tăng biên chế trong giai ñoạn từ nay ñến năm 2021 là có khả 
năng thực hiện ñược. 

Quá trình thực hiện quản lý biên chế tất nhiên cũng sẽ gặp rất nhiều trở ngại. 
Thứ nhất là sức ép thành lập các tổ chức mới. Ví dụ như ñể ñáp ứng yêu cầu về 
giáo dục, về chăm sóc sức khỏe cho người dân, các ñịa phương vẫn phải thành lập 
thêm các trường học, bệnh viện và khi có trường học, bệnh viện thì phải có thêm 
thầy giáo, thầy thuốc… 

Do ñó, việc tinh giản biên chế và quản lý chặt chẽ biên chế cũng gặp khó 
khăn. Khi có ñơn vị sự nghiệp thành lập mới, chúng ta phải xử lý như thế nào? 
Trước mắt, một là vẫn phải ñiều hòa trong tổng biên chế mà các bộ, ngành và ñịa 
phương ñang có. 

Thứ hai, không thể không bổ sung biên chế nhưng phải quản lý, kiểm soát 
một cách chặt chẽ. ðấy cũng là một cái khó. 

Cái nữa là chúng tôi thấy trong việc tinh giản biên chế và quản lý chặt chẽ 
biên chế hiện nay, sức ép từ các cơ quan ñơn vị cũng rất lớn vì vẫn lấy lý do là phải 
có người ñể làm việc. 

Giải pháp ñể khắc phục khó khăn này, ñó chính là tiếp tục ñẩy mạnh xác 
ñịnh vị trí việc làm. Chúng ta vẫn phải thực hiện việc ñánh giá phân loại cán bộ, 
công chức thật ñúng ñể có thể xác ñịnh ñược số lượng người làm việc hợp lý trong 
từng cơ quan, tổ chức, ñơn vị, phát hiện ra những người không ñáp ứng yêu cầu 
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nhiệm vụ ñể ñưa vào diện tinh giản biên chế, trên cơ sở ñó mới có ñược số biên chế 
50% ñể lại bổ sung cho tổ chức mới ñược thành lập. 

Tôi nghĩ rằng, chúng ta vẫn phải nghiên cứu, tìm ra các giải pháp ñể khắc 
phục và vượt qua ñược những khó khăn gặp phải trong quá trình tinh giản biên chế 
hiện nay”. 

Ngân sách Trung ương sẽ bố trí 500 tỷ ñồng ñể thực hiện chính sách tinh giản 
biên chế năm 2016, ông nhìn nhận thế nào về con số này? So với số biên chế có thể 
giảm ñược của năm 2016, số tiền này có hiệu quả, thực sự tiết kiệm cho ngân sách 
hay chưa? Thứ trưởng Trần Anh Tuấn trả lời: “Bên cạnh việc ñưa những người 
không ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoặc những người ở diện dôi dư do sắp xếp tổ 
chức… vào diện tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng ñội ngũ, chúng ta 
cũng phải có chính sách ñể ñảm bảo quyền lợi, cuộc sống của họ không bị xáo ñộng. 

Và tôi nghĩ rằng ñấy cũng là góp phần ñảm bảo ñược sự ổn ñịnh trong ñội 
ngũ, trong từng cơ quan tổ chức, khi tinh giản biên chế, công việc vẫn ñược tiến 
hành một cách bình thường. ðể thực hiện mục tiêu ñó, chúng ta không thể quên các 
chính sách giải quyết cho những người tinh giản biên chế. Ngân sách dành một số 
kinh phí nhất ñịnh ñể phục vụ cho chính sách tinh giản biên chế, tôi nghĩ ñấy là cần 
thiết. Chúng ta kiểm soát chặt chẽ việc tinh giản biên chế thì chỉ những người thuộc 
diện tinh giản biên chế mới ñược hưởng chính sách ñó. 

Kinh phí năm 2016 dành cho tinh giản biên chế, ñấy là kinh phí theo con số 
kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan có thẩm quyền vẫn thẩm tra, kiểm 
soát ñể ñảm bảo tinh giản biên chế ñược thực hiện ñúng ñối tượng và tránh thất 
thoát. Thông qua chính sách tinh giản biên chế và số kinh phí bỏ ra ñể thực hiện 
tinh giản biên chế mà chất lượng công chức ñược nâng lên thì tôi nghĩ giá trị của số 
kinh phí phải chi trả ñó cũng không có ñiều gì phải suy nghĩ. 

Chất lượng ñội ngũ cán bộ, công chức ñược nâng lên thông qua một trong 
các giải pháp là tinh giản biên chế sẽ góp phần vào thúc ñẩy sự phát triển kinh tế xã 
hội, phục vụ người dân tốt hơn và ñảm bảo ñược sự hài lòng của người dân ñối với 
hoạt ñộng trong các cơ quan hành chính nhà nước, củng cố ñược niềm tin của 
người dân ñối với ðảng, ñối với nhà nước trong ñiều kiện hiện nay”. 

Về yêu cầu trong 5 năm tới phải giảm 10% biên chế tại mỗi bộ,  ngành và ñịa 
phương nhưng riêng với ngành Hải quan và Thuế lại có cơ chế riêng, vẫn giữ 
nguyên biên chế, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nói: “Tổng biên chế của Bộ Tài chính 
bao hàm cả biên chế ngành Thuế và Hải quan. Lãnh ñạo Bộ Tài chính sẽ tự ñiều 
hòa, cân ñối việc tinh giản biên chế trong các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền 
quản lý của mình ñể vẫn ñạt ñược mục tiêu tinh giản biên chế ñề ra. Tổng biên             
chế của Bộ Tài chính trong kế hoạch tinh giản biên chế vẫn phải xác ñịnh là 10% 
tối thiểu. 
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Hiện nay, Bộ Tài chính ñã xác ñịnh xong vị trí việc làm trong các cơ quan tổ 
chức. Căn cứ vào vị trí việc làm cũng như các yếu tố ảnh hưởng, biên chế của 
ngành Hải quan và Thuế khi thực hiện tinh giản sẽ nằm chung trong kế hoạch tinh 
giản biên chế của Bộ Tài chính. 

Tinh giản biên chế không chỉ ñơn thuần là ñưa một số tỷ lệ nhất ñịnh ra khỏi 
ñội ngũ mà chúng ta còn có trách nhiệm thu hút những người có ñủ phẩm chất, 
trình ñộ, năng lực vào trong các cơ quan, tổ chức ñó, ñánh giá, phân loại, quy 
hoạch, ñào tạo, bồi dưỡng, bố trí công tác, nâng cao kỷ luật, kỷ cương… ñể ñảm 
bảo nâng cao chất lượng ñội ngũ. ðó cũng chính là những nội dung liên quan ñến 
tinh giản biên chế mà không nhất thiết chỉ ñơn thuần là giảm số lượng”. 

3.158 tỉ ñồng ñể tinh giản trên 69.000 cán bộ, công chức, viên chức trong 
giai ñoạn 2007-2011 có thể coi ñã ñổ sông ñổ bể không thưa ông, khi biên chế vẫn 
phình ra và ngân sách nhà nước vẫn phải cõng thêm gánh nặng chi cho số ñã tinh 
giản (bình quân trên 45 triệu ñồng/người) cũng như số biên chế “phình”? 

Vậy làm thế nào ñể nguồn ngân sách tới ñây ñược chi một cách hiệu quả, 
ñúng ñối tượng, tránh lợi dụng chính sách? Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết: 
“Các cơ quan quản lý cũng như các cơ quan nghiên cứu chưa có nơi nào ñánh giá 
về giai ñoạn tinh giản biên chế theo Nghị ñịnh số 132/2007/Nð-CP trước ñây là ñổ 
sông, ñổ bể. 

Thời gian ñó, chúng ta cũng ñưa những người không ñáp ứng yêu cầu công việc 
ra khỏi ñội ngũ, thay vào ñó những người có năng lực hơn, ñáp ứng ñược yêu cầu 
công việc hơn, có ñiều là tinh giản biên chế hồi ñó chưa giảm ñược số lượng. Chúng ta 
phải ghi nhận kết quả ñạt ñược là thay vì những người không làm ñược việc, chúng ta 
tuyển ñược thêm những người làm ñược việc trong các cơ quan, tổ chức. 

Trong Nghị ñịnh số 108/2014/Nð-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản 
biên chế ñã quy ñịnh, ñối với các trường hợp nam từ 58 tuổi trở lên, nữ từ 53 tuổi 
trở lên không nằm trong ñối tượng tinh giản biên chế. Nếu như những người ñó vẫn 
có nguyện vọng ñược nghỉ hưu, ñược thôi việc, chúng ta còn có Nghị ñịnh số 
46/Nð-CP về chế ñộ thôi việc ñể ñiều chỉnh. Nếu họ vẫn muốn ñược ñưa vào diện 
tinh giản biên chế, họ sẽ ñược nghỉ, chờ ñến khi ñủ tuổi nghỉ hưu sẽ ñược hưởng 
chế ñộ bảo hiểm theo quy ñịnh của pháp luật. 

Nghị ñịnh 108/2014/Nð-CP cũng ñã có các quy ñịnh ñể ngăn ngừa, hạn chế 
tình trạng sắp ñến tuổi nghỉ hưu lại ñưa vào diện tinh giản biên chế ñể hưởng thêm 
một khoản tiền nữa và ñấy chính là một trong các giải pháp ñể hạn chế sự lãng phí 
trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế”.  

http://vietnamplus.vn/ 
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“Cửa ải” khó nhất ñang chờ tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Tinh giản biên chế chính là “cửa ải” khó khăn nhất ñang chờ tân Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, khó không có nghĩa là không làm ñược và trở ngại dù nhiều 
cũng không thể không vượt qua. Vấn ñề là có quyết tâm hay không và ñây là câu 
hỏi xin dành gửi tới tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Theo cơ cấu tổ chức của ta, chỉ ít tháng nữa, khi Quốc hội họp sẽ là thời 
ñiểm kết thúc nhiệm kỳ của một số vị tư lệnh ngành. Và nếu không có gì thay ñổi, 
Bộ Nội vụ sẽ có Bộ trưởng mới. 

Vậy ñiều gì ñang chờ ñợi ở vị tân Bộ trưởng của bộ này? 

Nhiều và rất nhiều việc phải làm bởi Bộ Nội vụ là nơi làm công tác cán bộ 
mà công tác cán bộ thì vốn là “then chốt của then chốt”. 

Song, có lẽ người dân ñang chờ ñợi nhiều nhất ở Bộ Nội vụ ñồng thời cũng 
là “cửa ải” khó khăn nhất ñang “nghênh ñón” tân Bộ trưởng, ñó là việc tinh giản 
biên chế. 

Trả lời báo chí, ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ ñã phải thốt lên: 
“sẽ gặp rất nhiều trở ngại”. 

Có lẽ cũng không cần nhắc lại sự “ñồ sộ” của ñội ngũ công chức, viên chức 
lên ñến 2,8 triệu người, trong ñó có tới 30% như lời Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc là “sáng cắp ô ñi, tối cắp về”, “có cũng ñược mà không cũng ñược”. 

Có lẽ cũng không so sánh với các nước, như Mỹ chẳng hạn khi hiện tại dân 
số nước Mỹ là 315 triệu người và số công chức quản lý bộ máy nhà nước là 2,1 
triệu người. Ở Việt Nam ta dân số 90 triệu người, bằng 1/3 Mỹ nhưng số công chức 
cao hơn họ rất nhiều. 

Có lẽ cũng không nên ñặt vấn ñề có tinh giản biên chế hay không bởi ñó là 
việc tất nhiên, không phải bàn cãi nữa bởi nói như ðB Trần Du Lịch: “Bộ máy lớn 
thế, dân nuôi sao nổi”. 

Song, “giản” ai và “giản” như thế nào? Ở lĩnh vực nào lại không hề ñơn giản. 

Trước hết, tất nhiên là phải “giản” những ai lười biếng, thiếu năng lực, thậm 
chí thiếu tác phong, ñạo ñức. 

Thế nhưng ai là người thiếu những cái ñó? Tất nhiên là chả ai nhận rồi bởi 
những ai nhận thức ñược rằng họ thiếu như thế, họ sẽ khắc phục. Còn những người 
thiếu thì, tất nhiên là họ chả bao giờ nhận ra cả. 

Rồi giản như thế nào ñể công việc tốt hơn cũng là vấn ñề không hề dễ. Ví 
như nếu làm ồ ạt thì sẽ tạo lỗ hổng về công việc mà nếu “giản” quá chậm như hiện 
nay thì người giảm sẽ không bằng người tăng, người ra sẽ ít hơn người vào và tất 
yếu, bộ máy lại tiếp tục phình to. 



8 
 

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nội vụ, tính ñến ngày 11/1/2016, ñã có 25 
lượt bộ, ngành và 79 lượt ñịa phương thực hiện tinh giản biên chế năm 2015, 2016 
với tổng số ñối tượng giải quyết tinh giản biên chế là 9.595 người. 

Theo kế hoạch, từ nay ñến năm 2020, sẽ phải giảm khoảng 100 ngàn người. 
Nếu như với tốc ñộ hiện nay (gần 10 ngàn người/năm), phải 10 năm nữa mới ñạt 
con số 100 ngàn, tức là vào khoảng… năm 2026. 

Rồi giản ở lĩnh vực nào, thậm chí làm thế nào ñể tăng ít nhất cũng là vấn ñề 
không hề dễ. Ví như ñể ñáp ứng yêu cầu về giáo dục, về chăm sóc sức khỏe cho 
người dân, các ñịa phương vẫn phải thành lập thêm các trường học, bệnh viện và 
khi có trường học, bệnh viện thì phải có thêm thầy giáo, thầy thuốc… 

Tinh giản biên chế cũng không chỉ ñơn thuần là ñưa một số tỷ lệ nhất ñịnh ra 
khỏi ñội ngũ mà còn phải thu hút những người có ñủ phẩm chất, trình ñộ, năng lực 
… ñể ñảm bảo nâng cao chất lượng ñội ngũ… 

Có lẽ Bộ Nội vụ cũng nên tham khảo cách làm của Quảng Ninh. ðó là nhất 
thể hóa chức danh người ñứng ñầu cấp ủy và chủ tịch UBND ñịa phương, ñiều 
chỉnh hệ thống tổ chức ðảng, bỏ những khâu trung gian kém hiệu quả, lập hệ thống 
tổ chức ðảng gắn với tổ chức hành chính, chuyên môn… như trong ðề án 25 
"Nâng cao năng lực, sức chiến ñấu; ñổi mới phương thức lãnh ñạo của ðảng; tinh 
giản bộ máy, biên chế”. 

Tóm lại, tinh giản biên chế chính là “cửa ải” khó khăn nhất mà tân Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ và các cộng sự của ông sẽ phải vượt qua trong thời gian sớm nhất. Với 
công thức”4 ệ: hậu duệ - quan hệ - tiền tệ và trí tuệ” hiện nay thì “cửa ải” chờ ñợi 
tân Bộ trưởng càng lớn. 

Tuy nhiên, khó không có nghĩa là không làm ñược và trở ngại dù nhiều cũng 
không thể không vượt qua. Vấn ñề là có quyết tâm hay không và ñây là câu hỏi xin 
dành gửi tới tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

http://dantri.vn/ 
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Thủ tướng chỉ thị thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên 

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh 
niên Việt Nam giai ñoạn 2011 - 2020. 

Chỉ thị nêu rõ, trong những năm qua, Chính phủ ñã ban hành Chương trình 
hành ñộng thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về tăng cường sự lãnh ñạo 
của ðảng ñối với công tác thanh niên thời kỳ ñẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện ñại 
hoá (kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009) và Thủ tướng Chính phủ 
ñã ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai ñoạn 2011 - 2020. Các 
văn bản nêu trên ñã ñược các cấp, các ngành và các ñoàn thể chính trị - xã hội triển 
khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; tạo ñược sự chuyển biến tích cực trong nhận 
thức của ñội ngũ cán bộ lãnh ñạo, ñảng viên, công chức, viên chức ñối với công tác 
thanh niên; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc ban hành và tổ 
chức thực hiện chính sách, pháp luật ñối với thanh niên. 

Tuy nhiên, qua rà soát việc triển khai, thực hiện còn một số hạn chế, bất cập, 
như: Công tác ban hành chính sách, pháp luật ñối với thanh niên; việc xây dựng 
chương trình, kế hoạch thực hiện của một số bộ, cơ quan ở Trung ương và ñịa 
phương còn chậm, chưa bám sát yêu cầu thực tiễn; có nơi chưa thực hiện việc lồng 
ghép các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên vào chương trình, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành và ñịa phương; công tác phối hợp liên ngành về 
thanh niên và công tác thanh niên ở các cấp, các ngành còn thiếu chặt chẽ. 

ðể tăng cường việc thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ và 
Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam từ nay ñến năm 2020, khắc phục các 
thiếu sót trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 
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nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (các bộ, ngành và ñịa phương) 
căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 45/NQ-CP, Chiến lược phát triển 
thanh niên Việt Nam, các bộ, ngành và ñịa phương xây dựng kế hoạch triển khai 
thực hiện trong giai ñoạn 2016 - 2020 và kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm 
phù hợp với ñiều kiện kinh tế - xã hội và ñáp ứng yêu cầu phát triển của ñất nước. 
Khi xây dựng kế hoạch cần thể hiện rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện, 
kết quả ñạt ñược hàng năm và giai ñoạn 2016 - 2020. 

Bên cạnh ñó, các bộ, ngành và ñịa phương khẩn trương rà soát, ñiều chỉnh 
các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên cho phù hợp, gắn với các chỉ tiêu phát 
triển ngành, lĩnh vực; xem kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển thanh niên là 
một trong những chỉ số ñánh giá sự phát triển của từng ñịa phương, ñơn vị và của 
cả nước. Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ, ñề án, dự án nêu trong Nghị quyết 
số 45/NQ-CP và trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam; ưu tiên bố trí 
kinh phí, nguồn lực ñể triển khai, thực hiện. 

ðồng thời, tập trung ñẩy nhanh việc ban hành chính sách, pháp luật ñối với 
thanh niên; tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên ở các cấp, các 
ngành; chú trọng công tác ñào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình ñộ chuyên môn, 
nghiệp vụ cho ñội ngũ công chức làm công tác thanh niên, ñáp ứng yêu cầu, nhiệm 
vụ ñược giao. 

Tăng cường sự chỉ ñạo, kiểm tra của bộ, ngành và ñịa phương ñối với việc tổ 
chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP và Chiến lược phát triển thanh 
niên Việt Nam. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của các cấp, 
các ngành, cán bộ lãnh ñạo, ñảng viên về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác 
thanh niên thời kỳ ñẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước. 

ðề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ðoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh và các ñoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát, 
phản biện xã hội ñối với việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật liên quan 
ñến thanh niên và công tác thanh niên. Bộ Nội vụ giúp Thủ tướng Chính phủ ñôn 
ñốc, hướng dẫn, kiểm tra các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, 
tổ chức có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. 

http://baochinhphu.vn/ 

Bồi dưỡng nghiệp vụ ñối ngoại cho công chức Ngoại vụ ñịa phương 

ðề án Bồi dưỡng nghiệp vụ ñối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên dịch cho công 
chức ngoại vụ ñịa phương giai ñoạn 2016 - 2020 vừa ñược Chính phủ phê duyệt. 

Theo ñó, phấn ñấu ñến hết năm 2020, 100% công chức (theo phân công 
nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan ngoại vụ ñịa phương) ñược trang bị kiến thức ñối 
ngoại nâng cao và nâng cao nghiệp vụ ngoại giao chuyên môn như: lãnh sự, lễ tân 
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và tổ chức sự kiện ñối ngoại, thông tin báo chí, công tác biên giới lãnh thổ, văn hoá 
ñối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và các kỹ năng như: ñàm phán, 
soạn thảo văn bản ñối ngoại, xúc tiến hợp tác ñầu tư nước ngoài. 

90% lãnh ñạo ngoại vụ có trình ñộ ngoại ngữ ñảm bảo yêu cầu công tác ñối 
ngoại; mỗi tỉnh thành có tối thiểu 2 cán bộ ñược bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng 
biên phiên dịch cao cấp tiếng Anh; mỗi tỉnh có ít nhất 3 biên phiên dịch thông                  
thạo ngoại ngữ của nước có chung biên giới là tiếng Campuchia, tiếng Lào và   
tiếng Trung. 

Nội dung chương trình bồi dưỡng gồm: Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ ñối 
ngoại cơ bản và nâng cao trình ñộ ngoại ngữ chung cho công chức ngoại vụ chưa 
ñược tham gia chương trình ñào tạo, bồi dưỡng giai ñoạn 2011 – 2015 và công 
chức mới tuyển dụng; bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ ñối ngoại nâng cao và 
chuyên sâu ñối với công chức ngoại vụ ñã hoàn thành chương trình ñào tạo, bồi 
dưỡng giai ñoạn 2010 ñến 2015; bồi dưỡng và ñào tạo biên phiên dịch cao cấp. 

Nhiệm vụ và giải pháp của ðề án là xây dựng tiêu chí ñánh giá hợp lý, bảo 
ñảm chất lượng các chương trình bồi dưỡng công chức ngoại vụ; thường xuyên tiến 
hành kiểm ñiểm, ñánh giá chất lượng công tác bồi dưỡng; bảo ñảm tính quy hoạch 
trong công tác bồi dưỡng công chức ngoại vụ. 

Bên cạnh ñó, ñổi mới, cải tiến phương thức, nội dung và chương trình bồi 
dưỡng theo hướng ña dạng hóa các loại hình bồi dưỡng, tăng cường thực hành; 
bám sát nhu cầu ñối ngoại của các tỉnh, thành trong thời kỳ hội nhập khu vực và 
quốc tế. 

Tập trung xây dựng, tuyển chọn ñội ngũ giảng viên, báo cáo viên, các cán bộ 
có nhiều kinh nghiệm công tác, các chuyên gia ñầu ngành của Bộ Ngoại giao, của 
Ban ðối ngoại Trung ương và một số Bộ, ban, ngành khác, các giảng viên thỉnh 
giảng có kinh nghiệm từ các cơ quan ñối ngoại khác, các chuyên gia ngôn ngữ 
nước ngoài. 

Củng cố, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện ñại cho các 
cơ sở ñào tạo của Bộ Ngoại giao. Nâng cao trách nhiệm của ñịa phương trong việc 
cử công chức ñi bồi dưỡng. Các ñịa phương lập kế hoạch, quy hoạch bồi dưỡng 
hàng năm và 5 năm; kết hợp chặt chẽ giữa tuyển dụng, bồi dưỡng với quy hoạch và 
sử dụng cán bộ. 

http://baochinhphu.vn/ 

Hà Nội, TP. HCM lập ñoàn kiểm tra công vụ và ñường dây nóng 

Trong khi TP. HCM lập ñường dây nóng tiếp nhận thông tin của người dân 
Thành phố, thì Hà Nội cũng lập các ñoàn kiểm tra công vụ ñột xuất kiểm tra việc 
thực hiện kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ ngay từ những ngày ñầu sau Tết. 
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Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn ðức Chung vừa chỉ ñạo lập các ñoàn 
kiểm tra công vụ ñột xuất kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính, kỷ luật 
công vụ ngay từ những ngày ñầu sau Tết. 

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu các cấp thực hiện kỷ cương hành chính, 
kỷ luật công vụ và hằng tháng, hằng tuần phải báo cáo nhiệm vụ. Giám ñốc các sở, 
thủ trưởng các ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực tiếp chỉ ñạo, 
giám sát tại ñơn vị, ñịa bàn mình quản lý. 

Theo chỉ ñạo của ông Chung, các ñoàn kiểm tra công vụ của Hà Nội có trách 
nhiệm làm rõ việc chấp hành kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, ñặc biệt là tinh 
thần, trách nhiệm với công việc của cán bộ tại các bộ phận trực tiếp thực thi công 
vụ và giải quyết công việc thường xuyên của người dân và doanh nghiệp. 

Các cấp, các ngành ñộng viên, khuyến khích các doanh nghiệp, người lao 
ñộng, bà con nông dân ñồng loạt xuống ñồng, ra quân sản xuất, kinh doanh, quyết 
tâm hoàn thành vượt kế hoạch. 

TP. Hà Nội cũng sẽ tăng cường bảo ñảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, 
bố trí lực lượng ứng trực, tuần tra lưu ñộng tại các tuyến ñường trọng ñiểm, huyết 
mạch, khu vui chơi và tại các lễ hội ñầu xuân. Bảo ñảm nhân dân ñi lại ñược thuận 
tiện, an toàn, không ñể xảy ra ùn tắc. 

Theo tin từ báo Tuổi trẻ, Bí thư Thành ủy TP. HCM ðinh La Thăng cho biết 
sẽ cho lập ñường dây nóng ñể tiếp nhận thông tin của người dân. 

"ðường dây nóng sẽ tiếp nhận các thông tin ñược người dân phản ánh về 
những vấn ñề của TP. HCM. Hằng ngày, Văn phòng Thành ủy TP. HCM sẽ tổng 
hợp ñể báo cáo trực tiếp lên cho tôi, kịp thời nắm tình hình và chỉ ñạo xử lý", ông 
Thăng nói. 

Bí thư Thành ủy ðinh La Thăng ñã chỉ ñạo UBND Thành phố yêu cầu lãnh 
ñạo các ñơn vị, ñịa phương chấm dứt ngay các hoạt ñộng chúc tụng ñầu năm. 

“Phải tập trung ngay vào công việc, không ñể người dân, doanh nghiệp chờ 
ñợi bởi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ ñang ñược khởi ñộng ñòi hỏi sự quyết tâm cao và 
những hành ñộng quyết liệt, cụ thể ngay từ những ngày ñầu năm mới”, ông ðinh 
La Thăng nhấn mạnh. 

http://baochinhphu.vn/ 

TP. HCM: Bốn ñối tượng không cần hộ khẩu tại Thành phố ñược tuyển viên chức 

UBND TP. HCM vừa ban hành Quy ñịnh về tuyển dụng, chuyển công tác 
viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. 
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Quy ñịnh này quy ñịnh về nguyên tắc, ñiều kiện, hồ sơ, chế ñộ ưu tiên, hình 
thức, nội dung, thẩm quyền tuyển dụng và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề 
nghiệp ñối với viên chức vào làm việc tại các ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc và 
trực thuộc UBND TP. HCM. 

Theo ñó, người có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại TP. 
HCM, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo 
ñược ñăng ký dự tuyển viên chức; từ ñủ 18 tuổi trở lên và trong ñộ tuổi lao ñộng. 

ðối với một số lĩnh vực hoạt ñộng văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi 
dự tuyển có thể dưới 18 tuổi và phải có sự ñồng ý bằng văn bản của người ñại diện; 
có ñơn ñăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ ñào tạo, chứng 
chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm; ñủ sức khỏe 
ñể thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm ñăng ký dự tuyển. 

Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại TP. HCM thì 
phải có ít nhất một trong các ñiều kiện sau ñây: có học hàm Giáo sư (dưới 45 tuổi 
ñối với nữ và 50 ñối với nam), Phó Giáo sư (dưới 40 tuổi); có bằng Tiến sĩ (dưới 35 
tuổi); có bằng Thạc sĩ (dưới 30 tuổi); tốt nghiệp loại xuất sắc các ñại học trong 
nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi các ñại học nước ngoài (dưới 25 tuổi).  

http://baohaiquan.vn/ 

Còn có sai phạm trong tuyển dụng công chức tại tỉnh Kiên Giang  

Ngày 15/02/2016, Thanh tra Bộ Nội vụ ñã có thông báo kết luận thanh tra về 
việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về tuyển dụng công chức, bổ nhiệm, số 
lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh ñạo, quản lý và quản lý hồ sơ công 
chức của UBND tỉnh Kiên Giang. 

Theo kết luận thanh tra, kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2014 do UBND 
tỉnh Kiên Giang tổ chức về cơ bản ñã thực hiện ñúng thẩm quyền, trình trự, thủ tục 
theo quy ñịnh của pháp luật về tuyển dụng công chức. Tuy nhiên, có một số hạn 
chế, tồn tại như: Việc ñiều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng không ñược UBND tỉnh phê 
duyệt bổ sung vào kế hoạch tuyển dụng và thông báo công khai trên phương tiện 
thông tin ñại chúng; thông báo tuyển dụng công chức không nêu số lượng vị trí 
việc làm cần tuyển theo từng ngạch công chức. 

Việc chấm ñiểm một số bài thi còn chưa sát với ñáp án, thang ñiểm chi tiết, 
bài thi không thể hiện ñược 02 giám khảo chấm thi ñộc lập. ðặt biệt, Trưởng ban 
phúc khảo ñã tham gia làm Trưởng ban chấm thi. Trong khi ñó, việc bổ sung chỉ 
tiêu tuyển dụng sau khi có báo cáo kết quả thi tuyển và kết quả tuyển dụng là 
không phù hợp với quy ñịnh của pháp luật về tuyển dụng công chức. Việc tiếp nhận 
không qua thi tuyển ñối với một số trường hợp chưa ñáp ứng ñược ñiều kiện, tiêu 
chuẩn và quy trình xem xét tiếp nhận. 
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Bổ nhiệm công chức lãnh ñạo, quản lý còn thiếu một trong các ñiều kiện, 
tiêu chuẩn chức danh; một số cơ quan, ñơn vị thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, ban 
hành quyết ñịnh bổ nhiệm lại và quyết ñịnh kéo dài thới gian giữ chức vụ không 
ñảm bảo thời gian theo quy ñịnh. Số lượng cấp phó một số cơ quan, ñơn vị có số 
lượng cấp phó vượt quá ñịnh. 

Kỳ thi nâng ngạch chuyên viên và tương ñương năm 2014 có một số hạn chế 
tồn tại như: kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2014 không xây dựng 
chỉ tiêu nâng ngạch cụ thể cho từng ngạch công chức. Có trường hợp ñang giữ 
ngạch viên chức, ngạch công chức chuyên ngành khác chưa chuyển sang ngạch cán 
sự vẫn ñược dự thi nâng ngạch chuyên viên. Môn nghiệp vụ chuyên ngành không 
có ñề thi riêng cho từng ngạch dự thi; thành lập ban phúc khảo gồm có thành              
viên ñã tham gia ban chấm thi; bài thi không thể hiện ñược 02 giám khảo chấm thi 
ñộc lập. 

Với những sai phạm nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ ñề xuất, kiến nghị Chủ 
tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Chỉ ñạo các cơ quan, ñơn vị liên quan thực hiện: 
Thành lập Hội ñồng kiểm tra, ñánh giá về ñiều kiện, tiêu chuẩn và kết quả thực 
hiện chức trách, nhiệm vụ ñược giao ñối với các công chức ñược chấm ñiểm chưa 
sát với ñáp án, thang ñiểm chi tiết và 02 công chức trúng tuyển do ñược bổ sung chỉ 
tuyển dụng sau khi ñã có kết quả tuyển dụng; thu hồi theo thẩm quyền quyết ñịnh 
tuyển dụng ñối với những người không ñáp ứng yêu cầu. 

Thu hồi quyết ñịnh bổ nhiệm với 02 trường hợp ñược bổ nhiệm khi chưa ñáp 
ứng các ñiều kiện, tiêu chuẩn theo quy ñịnh. 

Rà soát lại ñiều kiện, tiêu chuẩn của công chức ñể kịp thời phát hiện các 
trường hợp còn chưa ñáp ứng, có kế hoạch cử các công chức còn thiếu ñiều kiện, 
tiêu chuẩn ñi ñào tạo, bồi dưỡng… 

Tổ chức kiểm ñiểm, rút kinh nghiệm ñối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan trong việc tham mưu, thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về tuyển dụng 
công chức, bổ nhiệm, số lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh ñạo, quản 
lý hồ sơ công chức còn có những hạn chế, tồn tại ñể có hình thức xử lý phù hợp và 
ñề ra giải pháp khắc phục. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 
trên ñịa bàn toàn tỉnh ñể kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót và có biện pháp 
chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. 

http://tcnn.vn/ 

Gió ñã nổi từ hai ñầu ñất nước! 

Xin ñược trông ñợi, ñược hi vọng như vậy ở hai thành phố lớn, Thủ ñô Hà 
Nội và TP. Hồ Chí Minh ngay trong những ngày ñầu năm 2016 này. 
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Cùng trong ngày ñầu tiên theo lịch làm việc sau tết nguyên ñán, ở hai ñầu ñất 
nước, quán triệt tinh thần cán bộ, công chức, hai vị tân bí thư nói ñều có chung một 
nội dung: Làm ñi! 

Tại Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu các cơ quan quán 
triệt ñến toàn thể nhân viên không ñược bỏ giờ làm việc ñi lễ hội, vào ngày nghỉ 
cũng cần hạn chế và tuyệt ñối không ñược ñi xe công. 

Ông Hải ví von bằng hình ảnh: “Khối lượng công việc nhiều như nước sông 
Hồng, trong ñó có nhiều nhiệm vụ cấp bách, trong khi ñó chúng ta không có nhiều 
thời gian”. 

Cũng tại thời ñiểm ñó (ñều trong buổi sáng ngày 15/2), tại TP. HCM, ông 
ðinh La Thăng ra “lệnh” ngừng ngay chúc Tết, tập trung vào công việc! Ông 
Thăng nói: “Các ñơn vị, ñịa phương chấm dứt ngay các hoạt ñộng chúc tụng ñầu 
năm, tập trung ngay vào công việc, không ñể người dân, doanh nghiệp chờ ñợi” 
ñồng thời, chỉ ñạo UBND TP quán triệt tinh thần này ñến các sở-ngành, quận-
huyện, thủ trưởng các ñơn vị, cán bộ, công chức thành phố. 

Quả ñúng là ở Hà Nội, công việc ñang chồng chất với biết bao nhiêu công 
việc cần làm từ văn hóa, giáo dục, giao thông, y tế và ñặc biệt là phát triển kinh tế 
và văn minh ñô thị. Hà Nội nhiều năm qua chưa phát triển xứng với vị thế của 
mình, thậm chí ở một số lĩnh vực ñã và ñang có nguy cơ tụt hạng nên nhiều việc 
cấp bách cần phải làm, không còn nhiều thời gian. 

Tại TP. Hồ Chí Minh, tình trạng tuy có khá hơn nhưng cũng chưa xứng với 
tầm vóc của một trung tâm kinh tế. Nạn tắc ñường, úng lụt và cả cướp giật ñang 
gây lo ngại cho nhân dân. 

Bí thư Thành ủy ðinh La Thăng ñã yêu cầu lập ñường dây nóng tiếp nhận 
thông tin từ người dân phản ánh về những vấn ñề của TP. HCM. Hàng ngày Văn 
phòng Thành ủy TP. HCM sẽ tổng hợp ñể báo cáo trực tiếp lên cho tôi, kịp thời 
nắm tình hình và chỉ ñạo xử lý. 

Ông Thăng nói: “ðể tiếp tục gặt hái những thành tựu, ñáp ứng kỳ vọng của 
người dân, tinh thần hành ñộng phải quyết liệt, hiệu quả mới có thể hoàn thành các 
mục tiêu ñã ñề ra, giữ vững vai trò, vị thế ñầu tàu kinh tế của cả nước; xây dựng và 
phát triển thành phố văn minh, hiện ñại, nghĩa tình… ðường dây nóng tiếp nhận 
thông tin từ người dân phản ánh về những vấn ñề của TP. HCM. Hàng ngày Văn 
phòng Thành ủy TP. HCM sẽ tổng hợp ñể báo cáo trực tiếp lên cho tôi, kịp thời 
nắm tình hình và chỉ ñạo xử lý” - ông Thăng nói 

Trong khi ñó, kỳ nghỉ tết ñã kéo quá dài. Nếu tính theo lịch cũng ñã cả chục 
ngày nghỉ, chưa nói ñó là theo con số trên giấy tờ. Còn thực tế, không khí tết ñã 
“ám ảnh” cả tháng nay. 
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Năm nào cũng vậy, cứ mỗi ñộ tết ñến, xuân về là cả nước như “lên ñồng” với 
ñủ các loại lễ hội. Theo thống kê của Cục Văn hóa Thông tin cơ sở, Bộ Văn hóa 
cách ñây ít lâu, cả nước có 8902 lễ hội. ðất nước có 90 triệu dân mà mỗi năm tiêu 
thụ 3,4 tỉ lít bia, 70 triệu lít rượu. 

ðất nước còn nghèo, nhiều lĩnh vực còn ở mức thấp so với mặt bằng thế giới. 
Làm ñi. Tiết kiệm ñi. Ít hội hè thôi. Ít ăn nhậu thôi. ðặc biệt là với cán bộ, công 
chức. Người dân trả lương là ñể làm việc chứ không phải ñể ngồi ăn nhậu hay du 
hý hội hè. ðó là chưa kể còn lạm dụng xe công và nhiều khoản chi khác. 

Trước thực trạng trên, Thủ tướng Chính phủ ngay trong ngày 15/02/2016 ñã 
có công ñiện ñôn ñốc, yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương ngay sau kỳ nghỉ Tết, khẩn trương chỉ ñạo quyết liệt thực hiện có hiệu quả 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 
2016...ðồng thời yêu cầu các ñơn vị không tổ chức du xuân, liên hoan sa ñà, lãng 
phí, ảnh hưởng ñến hiệu quả công việc; lãnh ñạo không tham dự lễ hội nếu không 
ñược phân công. Cán bộ, công chức không ñi lễ hội trong giờ hành chính, không sử 
dụng xe công ñi lễ hội. 

Một lần nữa, xin chúc mừng hai vị tân Bí thư ở hai thành phố lớn ñã có 
những “mệnh lệnh” nghiêm khắc về vấn ñề nhức nhối này. 

Công việc “như nước sông Hồng”, hãy ngừng ngay các cuộc ăn chơi, du hý 
ñể tập trung cho công việc, không ñược ñể người dân chờ ñợi. ðó là “mệnh lệnh”, 
là hai luồng gió mới nổi lên từ hai ñầu ñất nước. 

http://dantri.vn/  
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CCC¶¶¶iii   ccc¸̧̧ccchhh   hhhµµµnnnhhh   ccchhhÝÝÝnnnhhh 

Cải cách thủ tục hành chính thuế: Từ mệnh lệnh ñến thực thi 

Vượt qua những hình dung của dư luận là khá khép kín và luôn “ẩn mình” ñể 
làm khó người nộp thuế, trong năm qua, ngành Thuế ñã có bước chuyển ngoạn 
mục, từ cung cách quản lý hành chính sang dịch vụ, tạo thuận lợi tốt nhất cho cộng 
ñồng DN. 

Trong Báo cáo môi trường kinh doanh 2014, số giờ thực hiện thủ tục thuế 
ñối với thuế GTGT, thuế TNDN và các khoản Bảo hiểm xã hội (BHXH) là 872 giờ 
(trong ñó thuế là 537 giờ và BHXH là 335 giờ). 

“Số giờ nộp thuế ñứng “ñội sổ” bảng xếp hạng mức ñộ thuận lợi về thuế 
trong nhóm 12 nước ASEAN + Trung Quốc, thua kém hơn cả Lào, Campuchia và 
Myanmar là không thể chấp nhận ñược”- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 
ñã khá gay gắt trong buổi làm việc với Tổng cục Thuế diễn ra vào trung tuần tháng 
7-2014. 

ðể cải thiện tình hình, Chính phủ ñã ñặt ra yêu cầu ñến cuối năm 2015 cắt 
giảm số giờ thực hiện các thủ tục về thuế xuống ngang bằng với mức trung bình 
của các nước ASEAN - 6 là 121 giờ và ñến 2016 xuống ngang bằng mức trung 
bình của nhóm các nước ASEAN - 4. 

Theo người ñứng ñầu ngành Thuế, Tổng Cục trưởng Bùi Văn Nam, ñây là 
một thách thức lớn ñối với ngành Thuế nhưng ngành Thuế xác ñịnh ñây cũng là 
thời cơ ñể vượt qua chính mình. Trong năm 2014, với các văn bản pháp quy ñã ban 
hành và ñược thực thi, số giờ thực hiện các TTHC thuế giảm ñược khoảng 290 giờ. 

“Thừa thắng xông lên”, năm 2015, thông qua việc cải cách thể chế chính 
sách, ñẩy nhanh tốc ñộ triển khai dịch vụ khai nộp thuế ñiện tử, rà soát, chuẩn hoá 
70 quy trình, quy chế và cắt giảm 63 thủ tục, ñơn giản hóa 50 thủ tục về thuế..., số 
giờ thực hiện các TTHC thuế giảm ñược khoảng 130 giờ. Như vậy, cùng với kết 
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quả giảm số giờ nộp thuế ñã triển khai trong năm 2014, tính ñến thời ñiểm tháng 
11-2015, tổng số giờ thực hiện các TTHC trong lĩnh vực thuế ñã giảm ñược 420 
giờ, còn 117 giờ (vượt mục tiêu ñề ra trong Nghị quyết số 19/NQ-CP là 121,5 giờ). 

Nhìn lại các cải cách về chính sách và thủ tục hành chính thuế thời gian qua, 
Trưởng phòng Kế toán Tài chính, Công ty Honda Việt Nam, bà ðinh Thị Liên 
nhận thấy, với hàng loạt chính sách thuế thay ñổi trong năm 2014 và 2015 theo 
hướng tạo ñiều kiện cho DN không chỉ thể hiện thiện chí ngành Thuế trước những 
khó khăn chung của DN mà còn cho thấy Ngành ñã biết lắng nghe, quan tâm ñến 
các kiến nghị của cộng ñồng DN. 

ðiều này cũng ñược ghi nhận rõ nét trong báo cáo ñánh giá cải cách TTHC 
thuế: Mức ñộ hài lòng của DN do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI) công bố tháng 8-2015 cho thấy, chỉ số ñánh giá sự hài lòng của DN ñối với 
CCTTHC thuế tại tỉnh trung vị năm 2014 là trên 71% theo thang ñiểm 100. 

“Thông qua việc cắt giảm thời gian nộp thuế và bãi bỏ những quy ñịnh, 
chứng từ không cần thiết ñã giúp hơn 500 ngàn DN ñược hưởng lợi, tiết kiệm ñược 
khoảng 1 triệu giờ nộp thuế, từ ñó có nhiều ñiều kiện hơn về thời gian và chi phí 
tập trung cho phát triển. ðây là thành công và cũng là ñiển hình cần ñược nhân 
rộng trong các lĩnh vực khác”- Chuyên gia thuế cao cấp của Tổ chức Tài chính 
Quốc tế (IFC) ông Jonathon Kirkby nói. 

ðại diện nhóm 1.000 DN nộp thuế TNDN lớn nhất Việt Nam năm 2015, 
Tổng giám ñốc Công ty TNHH TPR Việt Nam, ông Makoto Yokouch cho rằng, 
các DN nhận thấy các chính sách thuế hiện nay có ảnh hưởng rõ ràng và thuận lợi 
hơn tới hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của DN. 

“Chúng tôi chờ ñợi các chính sách thuế sẽ thay ñổi khi Việt Nam ký kết các 
hiệp ñịnh thương mại. Theo ñó, các DN  sẽ ñược hưởng lợi từ những thay ñổi về 
chính sách thuế sau khi Việt Nam ký Hiệp ñịnh TPP”- ông Makoto Yokouch nói. 
ðiều này cho thấy, niềm tin của DN Việt Nam vào tương lai sáng lạn trong cuộc 
cạnh tranh cũng như hy vọng tích cực vào những ñổi mới trong chính sách thuế ñến 
hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của DN. 

Mặc dù ñã ñạt ñược những kết quả cải cách ngoài mong ñợi nhằm tạo thuận 
lợi cho người dân và DN, Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam vẫn cho rằng, ñây chỉ là 
các bước khởi ñầu, còn rất nhiều việc phải triển khai. Bởi lẽ quá trình cải cách thuế 
chưa bao giờ là dễ dàng và nhanh chóng. 

Và theo nhận ñịnh của Trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam ðậu Anh Tuấn, khi vẫn còn không ít DN gặp khó về các quy ñịnh 
pháp luật, chính sách thuế, các biểu mẫu còn rườm rà hay thay ñổi và phức tạp… 
thì gánh nặng ñặt lên vai cơ quan Thuế là làm sao ñảm bảo sự minh bạch trong 
chính sách thuế và nhất là chính sách thuế phải giữ ñược ổn ñịnh lâu dài ñể DN yên 
tâm phát triển sản xuất kinh doanh. 



19 
 

“Phản ánh từ cộng ñồng DN cho thấy những kỳ vọng ñối với ngành Thuế 
trong công tác thanh, kiểm tra thuế cũng cần có thêm nhiều cải thiện. Dù việc thực 
hiện thanh, kiểm tra thuế là công việc bình thường của cơ quan Thuế, nhưng nhiều 
DN mong muốn cơ quan Thuế thực hiện công tác này cần theo cách thức giảm 
thiểu gánh nặng thời gian và chi phí cho DN”- ông ðậu Anh Tuấn chỉ ra. 

Mặt khác, theo Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam, bà Nguyễn Thị Cúc, 
muốn cải cách thủ tục hành chính về thuế, không chỉ có sửa ñổi về chính sách mà 
còn cả vấn ñề con người thực hiện. Nếu chính sách thay ñổi rất nhiều nhưng không 
ñược sự ñồng thuận của những người trực tiếp tham gia thực hiện thì cũng rất khó. 

Bởi theo kết quả khảo sát của VCCI, vẫn có 32% DN ñược hỏi cho biết họ 
phải chi trả chi phí không chính thức cho công chức thuế. Khoảng 40% DN cho 
rằng sẽ bị phân biệt ñối xử nếu không chi trả chi phí không chính thức. Vì vậy, 
cộng ñồng DN mong muốn ngành Thuế không ngừng nâng cao năng lực giải quyết 
công việc và phẩm chất ñạo ñức của cán bộ thuế. 

Trong nỗ lực minh bạch hóa, tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, 
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam khẳng ñịnh, trong thời gian tới 
ngành Thuế sẽ tiếp tục ñẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ về thuế, công khai 
thông tin về chính sách, thủ tục hành chính thuế, nghiên cứu ñể xây dựng bộ phận 
hỗ trợ tiếp nhận thông tin phản hồi của người nộp thuế tập trung tại Tổng cục Thuế 
ñể hướng dẫn cho DN về các dịch vụ khai/nộp thuế ñiện tử. 

“Ngành Thuế cũng sẽ tập trung xây dựng ñội ngũ cán bộ thuế Chuyên nghiệp 
- Minh bạch - Liêm chính - ðổi mới thông qua việc thực hiện chế ñộ trách nhiệm 
công vụ và cơ chế kiểm tra giám sát ñối với công chức trong công tác quản lý thuế, 
xây dựng cơ sở dữ liệu ñể áp dụng cơ chế quản lý rủi ro ñối với tất cả các khâu 
trong quản lý thuế, ñảm bảo việc CCTTHC thuế tạo thuận lợi cho DN”- ông Bùi 
Văn Nam cam kết.  

http://baohaiquan.vn/ 

Năm 2016: TP. HCM “tăng tốc” cải cách hành chính 

Trong năm 2016, TP. HCM quyết tâm ñẩy mạnh cải cách hành chính trên mọi 
lĩnh vực ñể tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển kinh doanh, 
qua ñó tiếp tục thu hút hiệu quả các nguồn lực ñầu tư. 

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP. HCM cho biết ñiều này trong 
cuộc trao ñổi với phóng viên Báo ðiện tử Chính phủ về một số nội dung liên quan 
ñến việc thực hiện cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, qua ñó nâng cao năng 
lực cạnh tranh, ñáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế trong thời gian tới.  

PV: Thưa ông, xin ông cho biết vai trò của TP. HCM, trung tâm kinh tế lớn 
nhất cả nước khi cùng cả nước thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ, 
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ñặc biệt khi Thành phố là ñịa phương ñược Ngân hàng Thế giới chọn ñể ñiều tra 
thực tế, qua ñó, ñánh giá xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam? 

Ông Nguyễn Thành Phong: Nghị quyết 19 về những giải pháp chủ yếu tiếp 
tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia các 
năm 2015- 2016 thể hiện quyết tâm và tầm nhìn dài hạn của Chính phủ trong bối 
cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ñặc biệt là việc nước ta tham gia Cộng 
ñồng ASEAN, ký kết nhiều hiệp ñịnh thương mại tự do (FTA), Hiệp ñịnh TPP…  

Là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, TP. HCM nhận thức sâu sắc về vai trò 
cũng như trách nhiệm nặng nề trong thực hiện Nghị quyết 19. 

Ngoài việc sớm ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19 với nhiều giải 
pháp ñồng bộ, Thành phố cũng tăng cường thúc ñẩy cơ chế ñiều hành, phối hợp 
ñầu tư nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng ñiểm, ñẩy mạnh hợp tác với các 
tỉnh phía Nam. 

Việc TP. HCM ñược Ngân hàng Thế giới chọn ñể ñiều tra thực tế, ñánh giá 
xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam cho thấy niềm tin và kỳ vọng của 
các tổ chức quốc tế ñối với sự phát triển của Thành phố.  

ðây cũng là cơ hội ñể TP. HCM tự khẳng ñịnh, quyết tâm khắc phục các mặt 
hạn chế liên quan ñến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh trong thời gian tới.  

PV: Công bố mới ñây của VCCI về xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
cho thấy, lần ñầu tiên trong 10 năm, TP. HCM lọt vào nhóm 5 tỉnh, thành phố có 
chất lượng ñiều hành tốt nhất cả nước (xếp thứ 4). Về việc thực thi Nghị quyết 19, 
Thành phố cũng ñược Trung ương ñánh giá là ñiển hình thực hiện tốt. Ông có thể 
chia sẻ kinh nghiệm trong việc ñạt ñược kết quả này? 

Ông Nguyễn Thành Phong: Những năm qua, kinh tế TP. HCM luôn giữ tốc 
ñộ tăng trưởng ổn ñịnh và toàn diện, môi trường kinh doanh ngày càng thông 
thoáng, năng lực cạnh tranh ñược nâng cao. Kết quả này có ñược là nhờ Thành phố 
luôn ý thức, kiên trì thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về cải cách hành chính, 
xác ñịnh ñây là một trong 7 chương trình ñột phá nhằm nâng cao chất lượng tăng 
trưởng kinh tế.  

Theo ñó, nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh, Thành phố ñã tập trung thực hiện cải cách hành chính, ñẩy mạnh rà 
soát, tinh giản các thủ tục hành chính không cần thiết; rút ngắn thời gian nộp thuế, 
thông quan hàng hóa, bảo hiểm xã hội, thủ tục xuất nhập khẩu, cấp phép xây dựng, 
thủ tục ñầu tư… 

Sau thời gian thực hiện, nhiều mô hình cải cách hành chính hiệu quả ñã ñược 
TP. HCM huy ñộng và ñược Trung ương triển khai nhân rộng như: mô hình gửi kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu ñiện; phục vụ tiếp nhận và trả kết quả 
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giải quyết hồ sơ tận nhà... giúp tiết kiệm ñáng kể thời gian và chi phí của doanh 
nghiệp. 

ðặc biệt, cơ chế một cửa, một cửa liên thông ñược Thành phố chú trọng nâng 
cao chất lượng, giải quyết tốt công việc của doanh nghiệp và người dân. Trong ñó, 
tất cả các lĩnh vực áp dụng cơ chế một cửa ñều ñược xây dựng, hướng dẫn chi tiết 
về thủ tục, quy trình, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính và ñược niêm yết 
công khai ñể người dân và doanh nghiệp nắm bắt. 

ðến nay, công tác cải cách hành chính tại TP. HCM ñược nhiều tổ chức quốc tế 
ghi nhận và ñánh giá cao khi góp phần tạo môi trường kinh doanh, ñầu tư thông 
thoáng, thuận lợi. Dù vậy, chúng tôi vẫn ñang tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách ñể 
sớm khắc phục những vấn ñề còn tồn tại, gây phiền hà, nhũng nhiễu doanh nghiệp. 

PV: Năm 2016 xác ñịnh là dấu mốc quan trọng trong quá trình hội nhập quốc 
tế sâu rộng của cả nước nói chung, TP. HCM nói riêng, Thành phố có giải pháp 
ñột phá nào ñể tiếp tục tăng cường cải cách, hỗ trợ cộng ñồng doanh nghiệp, nâng 
cao chất lượng cạnh tranh trong giai ñoạn tới? 

Ông Nguyễn Thành Phong: Quá trình hội nhập quốc tế mang lại cho Thành 
phố nhiều thời cơ, nhưng cũng ñặt ra không ít thách thức, từ công tác quản lý nhà 
nước ñến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

ðể phát triển kinh tế trong năm 2016, TP. HCM quyết tâm ñẩy mạnh cải cách 
hành chính trên mọi lĩnh vực nhằm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và 
thu hút hiệu quả các nguồn lực ñầu tư quốc tế. 

Về giải pháp cụ thể trong thời gian tới, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền 
về cam kết của Việt Nam với các nước, lộ trình cắt giảm thuế và quy trình giám sát 
của các ñối tác quốc tế…, thành phố sẽ tiếp tục chú trọng thực hiện ñơn giản hóa 
thủ tục hồ sơ, nhất là ở những khâu, công ñoạn còn rườm rà, phức tạp làm mất thời 
gian và chi phí của doanh nghiệp. 

Bên cạnh ñó, tập trung nghiên cứu sửa ñổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, thương hiệu; tăng cường các giải 
pháp tháo gỡ khó khăn về vốn, mặt bằng, công nghệ cho doanh nghiệp, nhất là 
những doanh nghiệp vừa và nhỏ. ðồng thời ñẩy mạnh tổ chức các hoạt ñộng kích 
cầu, kết nối doanh nghiệp ñể tạo thành chuỗi giá trị từ sản xuất ñến kinh doanh. 

Giải pháp nữa là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện cải 
cách hành chính nhằm tạo môi trường kinh doanh, ñầu tư thông thoáng, minh bạch. 
Tại TP. HCM hiện có trên 2.000 dịch vụ công trực tuyến hoạt ñộng hiệu quả, ñược 
người dân và doanh nghiệp ñánh giá cao.  

Thời gian tới, thành phố sẽ triển khai nhiều nhóm dịch vụ mới, trong ñó ưu 
tiên “số hóa” các thủ tục về cấp phép thành lập chi nhánh, văn phòng ñại diện của 
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doanh nghiệp nước ngoài; cấp giấy chứng nhận ñầu tư, thành lập doanh nghiệp; cấp 
phép lao ñộng. 

Ngoài ra, ñể thị trường phát triển bền vững, thành phố cũng tiếp tục ñẩy mạnh 
thực hiện chương trình vận ñộng người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; 
phát huy hiệu quả chương trình bình ổn thị trường; tăng cường ñấu tranh chống 
buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả… 

Trân trọng cảm ơn ông! 

http://baochinhphu.vn/ 

Long An: Lắp camera giám sát công chức tiếp dân 

Ngày 17/02/2016, ông Trần Kim Lân, Bí thư Thành ủy TP. Tân An (tỉnh Long 
An) cho biết ñã chỉ ñạo UBND TP. Tân An phải hoàn thành việc lắp ñặt toàn bộ 
camera theo dõi công tác tiếp dân tại các UBND phường trong năm 2016. 

Việc lắp ñặt sẽ ñược tập trung chủ yếu ở bộ phận một cửa, nơi tập trung người 
dân ñến nộp ñơn, làm các thủ tục hành chính. 

“Hiện tại, bộ phận một cửa tại trụ sở UBND TP. Tân An ñược lắp ñặt camera. 
Camera sẽ giúp cán bộ quản lý cũng như người dân giám sát ñược phong thái, cách 
thức làm việc của cán bộ tiếp dân, giúp cán bộ có thái ñộ ứng xử tích cực hơn. 
ðồng thời là cơ sở ñể người dân phản ánh khi thấy cán bộ có biểu hiện, hành vi tiêu 
cực trong công tác tiếp dân” - Ông Lân thông tin. 

Cũng theo UBND TP. Tân An, ñộng thái trên nhằm giúp người dân cảm thấy 
thoải mái hơn trong việc ñi ñăng ký các thủ tục hành chính, hướng ñến một TP. Tân 
An hiện ñại hóa trong cơ chế hành chính theo chủ trương của Thủ tướng Chính 
phủ. Qua ñó, người dân có thể giám sát việc làm của cán bộ ñể tránh tình trạng 
nhũng nhiễu dân. 

Ngoài ra, UBND TP. Tân An cũng dự kiến sẽ phủ sóng toàn bộ camera trên 
các giao lộ chính tại ñịa bàn trong năm 2016 nhằm ñảm bảo an ninh trật tự. Qua ñó, 
các cơ quan chức năng dễ dàng nằm bắt mọi tình huống ñể dễ dàng xử lý, hạn chế 
các tệ nạn xảy ra. Toàn bộ nguồn vốn lắp ñặt camera sẽ ñược công bố rõ ràng và 
ñược trích từ nguồn vận ñộng xã hội hóa. 

http://dantri.com.vn/ 
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TTThhhÕÕÕ   gggiiiíííiii   tttrrrooonnnggg   tttuuuÇÇÇnnn  

Trung Quốc: Quân ñội mở ñường dây nóng chống tham nhũng 

Ngày 15/02/2016, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết nước này ñã thiết lập 
một ñường dây nóng ñể người dân có thể tố giác các hành vi tham nhũng và vi 
phạm kỷ luật trong quân ñội nước này. 

Theo thông cáo ñăng trên trang web của Bộ trên, ñường dây nóng này cùng 
với một hòm thư chuyên dụng sẽ góp phần "phát huy tối ña vai trò giám sát của 
người dân" và các khiếu nại sẽ ñược giải quyết một cách "nghiêm túc và kịp thời." 

Thông cáo cũng nhấn mạnh người dân và các thành viên trong quân ñội ñược 
khuyến khích tham gia "cuộc ñấu tranh chống tham nhũng." 

ðường dây nóng trên do ủy ban kiểm tra kỷ luật thuộc Quân ủy Trung ương 
(CMC) thành lập, giữa lúc Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) ñang nỗ 
lực chống tham nhũng với hàng chục sỹ quan ñã bị ñiều tra, trong ñó có hai cựu 
Phó chủ tịch CMC là Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng. 

http://vietnamplus.vn/ 

Ukraine: Thủ tướng vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm 

Ngày 16/02/2016, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ñã vượt qua cuộc 
bỏ phiếu bất tín nhiệm ñối với chính phủ của ông. 

Cuộc bỏ phiếu này ñược tổ chức chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Petro 
Poroshenko yêu cầu ông Yatsenyuk từ chức. 

`Kết quả kiểm phiếu cho thấy bản kiến nghị nhằm phế truất ông Yatsenyuk 
chỉ nhận ñược 194 phiếu thuận so với 226 phiếu cần thiết tại quốc hội có 450 ghế 
của Ukraine. 



24 
 

Trước ñó, Tổng thống Poroshenko ñã yêu cầu Thủ tướng Yatsenyuk từ chức 
vì công chúng ñã mất niềm tin ñối với ông về khả năng ñấu tranh chống tham 
nhũng và khắc phục tình trạng trì trệ sâu rộng của nền kinh tế Ukraine. 

http://vietnamplus.vn/ 

Anh, Pháp nhất trí về dự thảo ñề xuất cải cách Liên minh châu Âu 

Ngày 15/02/2016, Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp 
Francois Hollande nhất trí rằng các ñề xuất dự thảo nhằm cải cách tư cách thành 
viên Liên minh châu Âu (EU) của Anh ñang tạo "nền tảng vững chắc" cho một thỏa 
thuận giữa EU và London tại Hội nghị thượng ñỉnh của liên minh sẽ diễn ra vào 
tuần này. 

Phóng viên TTXVN tại London dẫn lời người phát ngôn Văn phòng Thủ 
tướng Anh cho biết sau cuộc hội ñàm, hai nhà lãnh ñạo của Anh và Pháp tuyên bố 
ñã ñạt ñược tiến bộ trong cuộc tái thương lượng tư cách thành viên EU của Anh. 

Người phát ngôn cũng ñánh giá dự thảo của Hội ñồng châu Âu (EC) tạo ra 
một "nền tảng vững chắc" ñể ñạt ñược một thỏa thuận tại hội nghị thượng ñỉnh EU 
trong hai ngày 18-19/02/2016. 

Tuyên bố trên ñược ñưa ra sau khi một quan chức Pháp nói rằng ñã có những 
dấu hiệu tích cực về khả năng ñạt ñược một thỏa thuận nhưng "vẫn còn nhiều việc 
phải làm, ñặc biệt là vấn ñề quản trị kinh tế" trước khi các quốc gia EU có thể nhất 
trí về một thỏa thuận nhằm ngăn chặn Vương quốc Anh rời khỏi liên minh 28 nước 
thành viên này sau cuộc trưng cầu ý dân diễn ra trước cuối năm 2017. 

Liên quan vấn ñề kinh tế, Anh - quốc gia không sử dụng ñồng euro - muốn 
tái thương lượng các ñiều khoản thành viên nhằm ñảm bảo rằng nước này sẽ không 
bao giờ phải ñóng góp cho quỹ bảo vệ ñồng euro. London cũng muốn mọi vấn ñề 
có ảnh hưởng tới toàn khối sẽ phải ñược tất cả 28 nước thành viên thảo luận chứ 
không chỉ 19 quốc gia sử dụng ñồng euro. 

Cuộc hội ñàm giữa Thủ tướng Cameron với Tổng thống Hollande diễn ra 
ngay trước thềm hội nghị thượng ñỉnh EU tại Brussels. Ông Cameron hy vọng sẽ 
ñạt ñược một thỏa thuận với EU tại hội nghị này nhằm dọn ñường cho ông có thể 
tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về việc nước Anh sẽ ở lại hay rời khỏi mái nhà 
chung châu Âu ngay trong tháng Sáu năm nay. 

http://vietnamplus.vn/ 

Haiti: Ông Jocelerme Privert ñược bầu làm tổng thống lâm thời  

Ngày 14/02/2016, các nghị sỹ Haiti ñã bầu ông Jocelerme Privert làm Tổng 
thống lâm thời nước này nhằm lấp khoảng trống quyền lực sau khi Tổng thống 
Michel Martelly rời nhiệm sở, kết thúc nhiệm kỳ của mình. 
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Ông Privert, 62 tuổi và là Chủ tịch Thượng viện, ñã ñược bầu vào cương vị 
trên sau phiên họp kéo dài 10 giờ ñồng hồ. 

Chính khách này ñã vượt qua hai ứng cử viên khác là Dejan Belizaire và 
Edgar Leblanc Fils cũng từng là Chủ tịch Thượng viện. 

Tổng thống lâm thời Privert cam kết nỗ lực cải thiện hiệu quả hoạt ñộng của 
Chính phủ, chấm dứt tình trạng chia rẽ chính trị vốn gây trì hoãn các cuộc bầu cử 
Tổng thống và Quốc hội. 

Ngày 07/02/2016, Tổng thống Martelly ñã kết thúc nhiệm kỳ 5 năm của mình 
mà không có người kế nhiệm. 

Theo thỏa thuận thành lập Chính phủ chuyển tiếp ngày 06/02/2016, Quốc hội 
sẽ bầu ra Tổng thống lâm thời với thời gian tối ña 120 ngày. 

Ngày 24/01/2016, Haiti ñã phải hoãn cuộc bầu cử vòng 2 giữa ông Jovenen 
Moise, một doanh nhân thuộc ñảng cầm quyền và ông Jude Celestin, ứng cử viên 
53 tuổi thuộc phe ñối lập. 

Dự kiến, cuộc bầu cử vòng hai bị trì hoãn này sẽ ñược tiến hành vào ngày 
24/4 và một tổng thống mới sẽ lên nắm quyền vào ngày 14/5. 

Từ nhiều năm qua, các cuộc bầu cử và chuyển giao chính quyền tại Haiti vẫn 
thường diễn ra trong trình trạng bất ổn. 

Các nhà quan sát quốc tế nhận ñịnh cuộc bầu cử vòng 1 hồi tháng 10 năm 
ngoái tương ñối yên bình, nhưng cũng có một số ứng cử viên tố cáo tình trạng gian 
lận phiếu có lợi cho ông Moise. 

http://vietnamplus.vn/ 
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