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Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam tiếp nhận Trường ðH KH&CN Hà Nội 

Ngày 20/4/2016, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và ðào tạo ñã tổ chức lễ bàn giao 
Trường ðại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội về Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam. 

Ngày 18/3/2016, Thủ tướng Chính phủ ñã quyết ñịnh giao Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam trực tiếp quản lý Trường ðại học Khoa học và 
Công nghệ Hà Nội. 

Dự án thành lập Trường ðại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội bằng 
nguồn vốn ODA của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và sự hỗ trợ của Chính 
phủ Pháp cùng liên minh các trường ñại học Pháp (ñược phê duyệt ngày 
25/4/2011), ñã ñạt ñược kết quả khả quan, khẳng ñịnh chủ trương ñúng ñắn phát 
triển trường ñại học mô hình mới theo ñịnh hướng nghiên cứu ở Việt Nam. 

Thủ tướng Chính phủ ñã ký ban hành quy chế tổ chức hoạt ñộng ñặc thù và 
quy chế tài chính ñặc thù cho trường. Trường ñược tự chủ cao trong tất cả các mặt 



2 
 

hoạt ñộng, cơ chế quản trị ñại học tiên tiến, trong ñó, vai trò quan trọng của Hội 
ñồng trường quyết ñịnh ñịnh hướng chiến lược. Chương trình ñào tạo theo các 
nước tiên tiến, ñào tạo cán bộ theo chiều sâu, phát triển cơ sở vật chất ñồng bộ. ðến 
nay, giai ñoạn ñặt nền móng cho sự phát triển theo mô hình mới thông qua cơ chế, 
chính sách ñặc thù cơ bản ñã hoàn thành. Dự án ñầu tư xây dựng nhà trường ñã bắt 
ñầu ñi vào nề nếp, ổn ñịnh. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo Bùi Văn Ga ghi 
nhận sự hỗ trợ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ñối với 
Trường ðại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội từ ngày trường ñược thành lập ñến 
nay. Cụ thể, Viện ñã cử viên chức tham gia quản lý, giảng dạy; hỗ trợ cơ sở vật 
chất, môi trường làm việc, học tập, nghiên cứu; xây dựng các ñối tác hợp tác quốc 
tế... 

Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam là cơ quan nghiên cứu khoa học và ñào tạo sau ñại học quan trọng hàng 
ñầu của Việt Nam. Vì vậy, Viện quản lý trực tiếp Trường ðại học Khoa học và 
Công nghệ Hà Nội sẽ thuận lợi hơn cho trường trong giai ñoạn phát triển chuyên 
môn. 

Thứ trưởng Bùi Văn Ga ñề nghị, sau khi nhận bàn giao, Trường ðại học 
Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhanh chóng hoàn tất các thủ tục hành chính ñể 
bảo ñảm hoạt ñộng của trường không bị gián ñoạn. ðồng thời, làm các thủ tục 
chuyển ñổi cơ quan chủ trì dự án ñể tiếp nhận kinh phí từ nhà nước và ADB. 
Trường cũng cần củng cố, hoàn thiện Hội ñồng trường, tổ chức cuộc họp Hội ñồng 
ñể ñịnh hướng phát triển trong những năm tới. 

Về phía Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ông Phan Văn 
Kiệm, Phó Chủ tịch Viện khẳng ñịnh: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam sẽ tiếp tục dành ñiều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất và giảng viên cho nhà 
trường, ñó là trách nhiệm của cơ quan chủ quản và các ñơn vị trực thuộc. ðồng 
thời, Trường ðại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tiếp tục ñược xây dựng theo 
ñịnh hướng ñề cao nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự do học thuật trong 
ñào tạo và nghiên cứu khoa học. 

http://baochinhphu.vn/ 

TP. Hà Nội: ðổi mới từ con người ñến bộ máy tổ chức 

Ngày 21/4/2016, ngày làm việc ñầu tiên của Hội nghị lần thứ tư, dưới sự chủ 
trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và các ñồng chí 
Phó Bí thư Thành ủy, Ban Chấp hành ðảng bộ TP. Hà Nội ñã thảo luận và thông 
qua 5 chương trình công tác toàn khóa. Quyết tâm ñổi mới ñã ñược thể hiện rõ 
trong nội dung các chương trình cũng như ý kiến thảo luận tại hội nghị. 
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  ðổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ 

Mở ñầu, hội nghị thảo luận về Chương trình "Nâng cao năng lực lãnh ñạo, 
sức chiến ñấu của tổ chức ðảng và ñội ngũ cán bộ, ñảng viên trong toàn ðảng bộ; 
tiếp tục thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) tạo sự chuyển biến mạnh về công tác 
xây dựng, chỉnh ñốn ðảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, 
vững mạnh". ðiều hành phần này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị 
Thanh Hằng khẳng ñịnh, ñây là chương trình ñặc biệt quan trọng, có ý nghĩa 
"xương sống" nhằm thực hiện 2 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm ñề ra trong Nghị quyết 
ðại hội XII của ðảng. 

 Trình bày dự thảo lần thứ 4 của chương trình, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy 
Vũ ðức Bảo cho biết, kế thừa, bổ sung và phát triển Chương trình 01 của nhiệm kỳ 
trước, chương trình tập trung vào các mục tiêu, chỉ tiêu liên quan ñến yếu tố con 
người. Thành ủy xác ñịnh, thông qua chương trình xây dựng ñội ngũ cán bộ, ñảng 
viên, công chức, nhất là cán bộ lãnh ñạo, quản lý các cấp có phẩm chất ñạo ñức, lối 
sống trong sạch, lành mạnh, có ñủ năng lực, trình ñộ ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới. Hằng năm, có trên 50% tổ chức cơ sở ñảng ñạt danh hiệu trong 
sạch, vững mạnh; trên 70% ñảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các chỉ tiêu về 
trình ñộ của cán bộ các cấp ñều cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Có hai chỉ tiêu mới 
ñược ñưa vào chương trình là cán bộ diện BTV cấp ủy quản lý bảo ñảm tỷ lệ cán 
bộ trẻ 10%, cán bộ nữ 15% trở lên và hoàn thành tinh giản tối thiểu 10% tổng biên 
chế cán bộ, công chức, viên chức thành phố ñược giao năm 2015. 

 ðể thực hiện mục tiêu, thành phố sẽ tiến hành thí ñiểm hình thức thi tuyển 
một số chức danh lãnh ñạo cấp sở, ban, ngành thành phố. Thẩm quyền, trách nhiệm 
của cấp ủy, người ñứng ñầu cấp ủy và mối quan hệ của cấp ủy ñảng với hệ thống 
chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp sẽ ñược quy ñịnh rõ hơn. ðặc biệt, 
thành phố ñổi mới về cơ chế ñánh giá cán bộ, lấy tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ 
làm thước ño, ñồng thời mở rộng các kênh thông tin trong ñánh giá cán bộ. Thành 
phố sẽ tiếp tục ñiều ñộng, luân chuyển cán bộ trẻ từ thành phố về cơ sở; cán bộ chủ 
chốt các ban, ngành, sở và ñịa phương ñể ñào tạo, bồi dưỡng. ðáng chú ý, thành 
phố không ñiều ñộng cán bộ cơ sở hạn chế về năng lực, trình ñộ, uy tín thấp về các 
cơ quan cấp trên. 

 

Xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện ñại, chuyên nghiệp 

 Dự thảo Chương trình "ðẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển 
mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của 
ñội ngũ cán bộ, công chức giai ñoạn 2016-2020" thể hiện sự ñổi mới mạnh mẽ. Các 
mục tiêu, chỉ tiêu ñược ñưa ra hết sức cụ thể với lộ trình ñược ñịnh rõ. 

 Mục tiêu của chương trình là "Xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện ñại, 
chuyên nghiệp và hiệu quả". Trọng tâm CCHC là cải cách thủ tục hành chính, bảo 
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ñảm tính công khai, minh bạch, giảm thiểu thời gian và chi phí tuân thủ TTHC… 
ðến cuối năm 2016, tất cả cơ quan, ñơn vị công khai, minh bạch quy chế làm việc, 
quy trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan, ñơn vị; quy trình giải quyết 
công việc với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp. ðến cuối năm 2017, các sở, ban, 
ngành, cấp huyện và cấp xã cung cấp 40-50% dịch vụ công trực tuyến mức ñộ 3,4; 
ñến năm 2020 tăng lên ñến 70-80%. ðến năm 2018, mức ñộ hài lòng của người 
dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính và giải quyết TTHC ñạt 
trên 80%… 

 Chương trình xác ñịnh 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong ñó nhiệm vụ ñầu tiên là 
cải cách thể chế xác ñịnh trong năm 2016, tất cả cơ quan, ñơn vị xây dựng xong 
quy chế, quy ñịnh và phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn; xác ñịnh rõ 
những việc ñược làm, không ñược làm cho từng bộ phận, từng ñơn vị. 

 Thảo luận về chương trình, hầu hết ý kiến ñồng tình và quyết tâm thực hiện 
chương trình. Trước một số ý kiến lo ngại về tiến ñộ thực hiện một số chỉ tiêu, Phó 
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn ðức Chung ñã phân tích, chỉ 
rõ căn cứ số liệu và giải pháp khả thi cho thấy, việc ñưa thời hạn cụ thể ñối với các 
chỉ tiêu thực hiện chương trình ñã ñược tính toán, cân nhắc trên cơ sở thực tiễn… 

http://hamoi.com.vn/ 

Nợ công và giải pháp khả dĩ nhìn từ tỉnh Quảng Ninh 

Mỗi người Việt Nam hiện gánh trên vai số nợ công 29 triệu ñồng, con số 
ñược Ngân hàng Thế giới công bố gây nhiều suy nghĩ trong chúng ta. 

Tổ chức này cũng dự báo tỉ lệ nợ công của Việt Nam sẽ tăng từ 63,8% GDP 
của năm 2015 lên 64,4% vào năm 2016 và 64,7% vào năm 2018. Chính phủ ñã và 
ñang ñề ra những giải pháp ñể phát triển và giữ ổn ñịnh nền kinh tế, trong ñó có 
việc giữ tỉ lệ nợ công không tăng cao. Một trong những giải pháp ñó là hạn chế ñầu 
tư công dàn trải, hạn chế chi tiêu công cùng với tinh giản biên chế. 

Thực trạng rất ñáng lo ngại là hiện số người hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước quá lớn dẫn ñến ña số chi tiêu của Chính phủ dành cho chi lương, chiếm tới 
67% chi thường xuyên với số tiền mỗi năm gần 400.000 tỉ ñồng. 

ðể hạn chế khoản chi này, dành nguồn này ñầu tư cho phát triển, giải pháp 
tinh giản biên chế ñang ñược ñặt ra như một bài toán cần giải. Chúng ta ñặt hy 
vọng vào hiệu quả của giải pháp này mà Quảng Ninh là một ví dụ ñiển hình. Hiện 
Quảng Ninh ñã nhất thể hóa chức danh bí thư ñồng thời là chủ tịch UBND ở Cô Tô 
và Tiên Yên. Toàn tỉnh có 34% xã, phường, thị trấn ñược nhất thể hóa. 

Quảng Ninh cũng tiến hành nhất thể hóa chức danh trưởng Ban Dân vận của 
cấp ủy và chủ tịch Mặt trận Tổ quốc ở 10 huyện thị. Quảng Ninh ñã báo cáo nhờ 
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nhất thể hóa này, mỗi năm tỉnh tiết kiệm ñược 270 tỉ ñồng và gần 100 tỉ ñồng từ cơ 
sở vật chất. 

Mới chỉ một chuyển ñộng nhỏ từ Quảng Ninh mà một năm ngân sách ñã tiết 
kiệm ñược gần 400 tỉ ñồng. Nếu thực hiện triệt ñể mô hình cải cách hành chính 
này, dự báo mỗi năm ngân sách của tỉnh sẽ tiết kiệm ñược hàng ngàn tỉ ñồng. 

Một tỉnh một năm tiết kiệm ñược 400 tỉ ñồng nhân cho 63 tỉnh, thành của cả 
nước sẽ là trên dưới 24.000 tỉ ñồng, tức trên dưới 1 tỉ USD một năm. Nếu mỗi tỉnh 
ñều thực hiện có hiệu quả và mỗi năm tiết kiệm ñược 1.000 tỉ ñồng thì cả nước sẽ 
tiết kiệm ñược 63.000 tỉ ñồng, tức gần 3 tỉ USD. Một con số không nhỏ trong bối 
cảnh khó khăn như hiện nay. 

Trong ñiều kiện ngân sách ñang khó khăn, cách thức vận hành bộ máy và sử 
dụng ñồng tiền ñó là hết sức quan trọng. Tín hiệu tốt từ Quảng Ninh ñang khích lệ 
các tỉnh, thành khác. Nếu làm ñược như vậy sẽ góp phần không nhỏ hạn chế tình 
trạng nợ công tăng cao.  

http://phapluattp.vn 

Ông Trưởng ban Tổ chức Lê Thành Nhân và tài “tổ chức” chữ nghĩa! 

ðọc những lời giải trình, khá khen cho bác Trưởng ban Tổ chức Nhân ở tài 
“tổ chức” chữ nghĩa... 

  Chuyện bằng giả ở ta không hiếm. Không, phải nói là rất phong phú mới 
ñúng. Về bản chất, bằng giả chỉ có một nghĩa, tức là gian dối lý lịch. Thế nhưng nó 
biểu hiện dưới nhiều hình thức, từ không học, không thi nhưng vẫn có bằng cho 
ñến bằng mua và bằng.. mượn. 

Theo Nhà báo Phạm Tâm của báo Dân trí, Tỉnh ủy Hậu Giang vừa phát hiện 
ra một bác Trưởng Ban tổ chức Thành ủy xài bằng “mượn”. 

Bác Trưởng ban có tên là Lê Thành Nhân ñã “mượn tạm” cái bằng Trung 
học cơ sở (cấp II) của người cùng họ, cùng tên, chỉ khác mỗi tên ñệm là Hoàng (Lê 
Hoàng Nhân) ñể theo học hệ Bổ túc phổ thông nhằm “nâng cao trình ñộ văn hóa, 
chuyên môn nghiệp vụ” như lời giải trình của ông Nhân với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh 
ủy Hậu Giang. 

Cũng theo lời giải trình của ông Nhân ñược ông Nguyễn Văn Y, Phó Chủ 
nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang cho phóng viên Dân trí biết thì việc 
“mượn” này chỉ là “do suy nghĩ chưa ñến nơi ñến chốn, cứ nghĩ “mượn” bằng cấp 
2 là ñơn giản” còn việc kỉ luật vẫn “ñang ñợi tập thể biểu quyết”. 

ðọc những lời giải trình, khá khen cho bác Trưởng ban Tổ chức Nhân ở tài 
“tổ chức” chữ nghĩa. Việc bác lấy bằng của người khác, ñem về dùng cho cá nhân, 
lại không hoàn trả (tất nhiên vì bằng phải lưu trong hồ sơ, lý lịch) ñược “tổ chức” 
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thành từ… mượn, một hình thức dùng xong phải ñem trả lại thì “tài ñến thế là 
cùng”. 

Rồi khi lấy của người khác về dùng, tức gian dối lý lịch với tổ chức, bác lại 
còn ngụy biện rằng bởi… “suy nghĩ chưa ñến nơi, ñến chốn”. 

Chết thật! 44 tuổi rồi, làm ñến chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy rồi mà 
còn “suy nghĩ chưa ñến nơi, ñến chốn” thì nguy thật. 

Nguy, không phải cho cá nhân bác mà nguy cho cả cái hệ thống tổ chức của 
ñịa phương này. 

Lý do, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy là một chức rất to, rất quan trọng. ðây 
là nơi có quyền quyết ñịnh cho các việc về tổ chức như ñề bạt, bổ nhiệm, cất nhắc, 
ñiều chuyển cán bộ, xem xét việc phát triển ðảng trong ñịa bàn phụ trách... 

Tóm lại, ñây là một chức vụ có trách nhiệm “sàng lọc” nên rất cần sự trung 
thực. Tuyệt nhiên không có chuyện gian dối dù là rất nhỏ bởi nó không chỉ có tác 
ñộng ñến các công việc trên mà còn ảnh hưởng ñến uy tín của tổ chức. 

Một khi vị Trưởng ban Tổ chức xài bằng giả, giả sử gặp trường hợp tương tự 
ñược ñề nghị cất nhắc, bổ nhiệm chẳng hạn, liệu ông Trưởng ban có ñủ “can ñảm” 
ñể gạch bỏ họ? Nếu gạch bỏ họ thì ông có … “áy náy” bởi như các cụ nói “Chân 
mình có… lại ñem bó ñuốc mà rê chân người”. 

Còn nếu nghĩ nó “ñơn giản” thì ôi thôi, sẽ biến nơi ñây thành “thánh ñường 
bằng giả” bởi hiện tượng này ñã và ñang trở thành “ñại dịch” tầm… quốc gia. 

Những vụ án làm và mua bán bằng giả gần ñây liên tục bị lực lượng công an 
phá bởi ñó là “thị trường màu mỡ”. Mà ở ñời, có cung thì ắt có cầu. 

 ðiều khá ngạc nhiên là trong khi khuyết ñiểm ñã quá rõ ràng thì cho ñến nay, 
việc xử lý vẫn “ñang chờ tập thể biểu quyết”. 

Ơ! Thế lỡ “tập thể biểu quyết” với hình thức cho qua hoặc “phê bình, rút 
kinh nghiệm” thì sao nhỉ? Vì thế, có lẽ nên ñặt một mức hình phạt cụ thể cho việc 
làm sai trái này, thậm chí có thể cách chức hoặc hơn nữa ñể răn ñe ñồng thời cũng 
là cơ sở ñể khỏi phải “chờ tập thể niểu quyết” như hiện nay. 

Cách ñây không lâu, TBT Nguyễn Phú Trọng ñã nói tay nhúng chàm không 
thể chống tham nhũng, tiêu cực. Cho nên còn chần chừ gì nữa mà Hậu Giang 
không xử lý ngay lập tức vị trưởng ban “nhúng chàm” này nhỉ? 

http://dantri.com.vn/ 
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Văn bản mới quy ñịnh xếp lương Phóng viên, Biên tập viên theo 3 hạng 

Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch 
số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV quy ñịnh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và 
ðạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông. 

Thông tư liên tịch này áp dụng ñối với các chức danh viên chức Biên tập 
viên, Phóng viên, Biên dịch viên và ðạo diễn truyền hình trong các ñơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông và với các tổ chức, 
cá nhân khác có liên quan. 

Thông tư phân hạng và mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 
ngành Thông tin và Truyền thông. Theo ñó, chức danh Biên tập viên ñược chia 
thành 3 hạng: Biên tập viên hạng I Mã số: V.11.01.01; Biên tập viên hạng II Mã số: 
V.11.01.02; Biên tập viên hạng III Mã số: V.11.01.03. 

Chức danh Phóng viên gồm 3 hạng: Phóng viên hạng I Mã số: V.11.02.04; 
Phóng viên hạng II Mã số: V.11.02.05; Phóng viên hạng III Mã số: V.11.02.06. 

Chức danh Biên dịch viên gồm 3 hạng: Biên dịch viên hạng I Mã số: 
V.11.03.07; Biên dịch viên hạng II Mã số: V.11.03.08; Biên dịch viên hạng III Mã 
số: V.11.03.09. 

Chức danh ðạo diễn truyền hình cũng gồm 3 hạng: ðạo diễn truyền hình 
hạng I Mã số: V.11.04.10; ðạo diễn truyền hình hạng II Mã số: V.11.04.11; ðạo 
diễn truyền hình hạng III Mã số: V.11.04.12. 
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Cách xếp lương 

Liên Bộ nêu rõ các chức danh nghề nghiệp viên chức quy ñịnh trên ñược áp 
dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ñối với cán bộ, viên chức trong các ñơn vị 
sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 204/2004/Nð-CP của 
Chính phủ về chế ñộ tiền lương ñối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 
vũ trang. 

Cụ thể, chức danh nghề nghiệp Biên tập viên hạng I, Phóng viên hạng I, Biên 
dịch viên hạng I, ðạo diễn truyền hình hạng I ñược áp dụng hệ số lương của viên 
chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 ñến hệ số lương 8,00. 

Chức danh nghề nghiệp Biên tập viên hạng II, Phóng viên hạng II, Biên dịch 
viên hạng II, ðạo diễn truyền hình hạng II ñược áp dụng hệ số lương của viên chức 
loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 ñến hệ số lương 6,78. 

Chức danh nghề nghiệp Biên tập viên hạng III, Phóng viên hạng III, Biên 
dịch viên hạng III, ðạo diễn truyền hình hạng III ñược áp dụng hệ số lương của 
viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 ñến hệ số lương 4,98. 

Việc bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp viên chức quy ñịnh  
trên ñối với viên chức ñã ñược xếp lương vào các ngạch Biên tập viên cao cấp (mã 
ngạch 17.139), Biên tập viên chính (mã ngạch 17.140), Biên tập viên (mã ngạch 
17.141), Phóng viên cao cấp (mã ngạch (17.142), Phóng viên chính (mã ngạch 
17.143), Phóng viên (mã ngạch 17.144), Biên dịch viên cao cấp (mã ngạch 17.139), 
Biên dịch viên chính (mã ngạch 17.140), Biên dịch viên (mã ngạch 17.141), ðạo 
diễn cao cấp (mã ngạch 17.154), ðạo diễn chính (mã ngạch 17.155), ðạo diễn (mã 
ngạch 17.156) theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 78/2004/Qð-BNV ngày 03 tháng 11 
năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về danh mục các ngạch công chức và ngạch 
viên chức và Nghị ñịnh số 204/2004/Nð-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính 
phủ quy ñịnh về chế ñộ tiền lương ñối với cán bộ, công chức, viên chức và lực 
lượng vũ trang ñược thực hiện như sau: 

Trường hợp viên chức ñủ ñiều kiện bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp 
viên chức có hệ số, bậc lương bằng ở ngạch cũ thì thực hiện xếp ngang bằng bậc 
lương và % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) ñang hưởng ở ngạch cũ (kể cả 
tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt 
khung nếu có ở ngạch cũ) vào chức danh nghề nghiệp mới ñược bổ nhiệm. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 25/5/2016. 

http://baochinhphu.vn/ 
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Bộ Nội vụ: 5 năm ñào tạo hơn 3 triệu lượt cán bộ, công chức 

Trong 2 ngày 21-22/4/2016, tại TP. ðà Nẵng, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị 
tổng kết 5 năm thực hiện Quyết ñịnh số 1347/Qð-TTg và triển khai Quyết ñịnh 
163/Qð-TTg ngày 25/1/2016 về ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Thủ tướng            
Chính phủ. 

Báo cáo cho biết, 5 năm qua, thực hiện Quyết ñịnh số 1374/Qð-TTg, cả 
nước ñã ñào tạo, bồi dưỡng hơn 3.230.000 lượt cán bộ, công chức. Trong ñó, gần 
900.000 lượt người thuộc khối bộ, ngành, còn lại thuộc các tỉnh, thành phố. 

Giai ñoạn 2011-2016, số lượt cán bộ, công chức ñược bồi dưỡng, ñào tạo của 
các tỉnh, thành phố chiếm khoảng 72% so với tổng số và tăng hơn 42% so với giai 
ñoạn 2006-2010. Từ kết quả trên cho thấy nhận thức của các cấp, các ngành ở ñịa 
phương về công tác cán bộ có nhiều thay ñổi tích cực. 

Trong 5 năm ñã cử ñi ñào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài hơn 43.000 lượt cán 
bộ, công chức. Ngoài ra, các bộ, ngành và ñịa phương cũng cử gần 15.000 số lượt 
giảng viên các cơ sở ñào tạo, bồi dưỡng ñi ñào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài… 

Mặc dù ñã ñạt ñược nhiều kết quả tích cực song chương trình vẫn còn nhiều 
hạn chế như: Số lượng ñào tạo nhiều, có xu hướng tăng qua các giai ñoạn, nhưng 
năng lực của ñội ngũ này chưa thực sự ñáp ứng nhu cầu cải cách hành chính, chưa 
tạo cơ sở ñể tạo nền hành chính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ nhân 
dân, quản lý nhà nước và hội nhập quốc tế. 

Mục tiêu giai ñoạn 2016-2025 là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng 
và hiệu quả ñào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng ñội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức chuyên nghiệp, có ñủ phẩm chất, trình ñộ và năng lực, ñáp ứng yêu cầu phục 
vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của ñất nước và hội nhập quốc tế. 

ðể thực hiện mục tiêu này, Quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ ñã yêu cầu 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Nâng cao nhận thức, vai 
trò, nhiệm vụ của hoạt ñộng ñào tạo, trách nhiệm của các cơ quan ñơn vị quản lý, 
sử dụng cán bộ, công chức trong việc bảo ñảm chất lượng, hiệu quả ñào tạo, bồi 
dưỡng; xây dựng hệ thống thể chế ñồng bộ, khoa học; sắp xếp nâng cao năng lực, 
chất lượng các cơ sở, hệ thống ñào tạo; biên soạn mới, nâng cao chất lượng chương 
trình bồi dưỡng; nâng cao năng lực công tác quản lý ñào tạo, bồi dưỡng… 

http://doisongphapluat.vn/ 
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Tỉnh Thanh Hóa: Sai phạm hơn 200 tỉ nhưng chưa phát hiện hành vi tham 
nhũng 

Từ tháng 01/2011 ñến tháng 9/2014, UBND tỉnh Thanh Hóa phát hiện hơn 
700 ñơn vị có vi phạm với tổng số tiền hơn 200 tỉ ñồng và trên 211ha ñất nhưng 
chưa phát hiện hành vi tham nhũng. 

ðó là một trong những hạn chế của UBND tỉnh Thanh Hóa ñược Thanh tra 
Chính phủ (TTCP) nêu tại thông báo kết luận trách nhiệm của UBND tỉnh                    
này trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại tố cáo và phòng chống 
tham nhũng. 

Thông báo kết luận thanh tra này ñược bà Lê Thị Thủy, Phó Tổng TTCP, ký 
ngày 19/4/2016. Theo kết luận này, thời ñiểm từ tháng 1-2011 ñến tháng 9-2014, 
qua thực hiện 565 cuộc thanh tra hành chính, UBND tỉnh Thanh Hóa phát hiện hơn 
700 ñơn vị có vi phạm với tổng số tiền hơn 200 tỉ ñồng và trên 211ha ñất. 

Cơ quan thanh tra kiến nghị thu hồi hơn 62 tỉ ñồng và hơn 102ha ñất, ñến 
nay ñã thu hồi ñược 52 tỉ ñồng và gần 100ha ñất. 

Với số tiền vi phạm như vậy nhưng việc chấp hành pháp luật về thanh tra của 
tỉnh này còn một số hạn chế, trong ñó có việc chưa phát hiện ñược hành vi tham 
nhũng... 

Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng giao chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẩn 
trương xem xét trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ngành ñể xảy ra sai sót trong 
thời gian dài, các ñơn vị ñược kiểm tra tổ chức kiểm ñiểm nghiêm túc, làm rõ trách 
nhiệm tập thể, các cá nhân...   

http://tuoitre.vn/ 

Tỉnh Quảng Bình: Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu khởi tố, cách chức nhiều “quan” xã 

Ngày 19/4/2016, tại cuộc họp kiểm tra công tác bầu cử Quốc hội và HðND 
các cấp tại huyện Bố Trạch, ông Hoàng ðăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình 
ñã yêu cầu khởi tố vụ án, cách chức một loạt cán bộ chủ chốt của xã Hoàn Trạch, vì 
ñể xảy ra nhiều sai phạm trong quản lí ñất ñai kéo dài. 

Theo ñó, năm 2013, ông Hoàng ðức, Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch ñã 
“phù phép” cho con gái vừa lấy chồng làm nhà trái phép trên ñất công. Tuy nhiên 
năm 2015, ông ðức tham mưu huyện và Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện việc 
ñấu giá ñất và ông ðức ñã trúng lô ñất này với giá 56.200.000 ñồng. ðồng thời, 
ông ðức ñã xác nhận lùi thời gian nguồn gốc ñất khai hoang hơn 1.000 mét vuông 
từ 1998 về 1991 cho gia ñình thông gia ñể không phải nộp tiền sử dụng ñất. 
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Ngoài ra ông ðức còn cho phép 2 hộ gia ñình khởi công xây nhà trên lô ñất 
ñược ñưa vào ñấu giá trước ngày tổ chức ñấu giá. Sau ñó hai hộ gia ñình này ñã 
ñấu trúng hai lô ñất nói trên, chỉ cao hơn giá khởi ñiểm hơn 1 triệu ñồng. 

Nghiêm trọng hơn, ông ðức ñã ñóng dấu treo và ký vào các phiếu thu giao 
cho ông Nguyễn Ngọc Sơn, công chức ñịa chính xã Hoàn Trạch thu tiền làm sổ ñỏ 
của người dân mà không nộp vào ngân sách Nhà nước. 

Theo ñiều tra ban ñầu của Công an huyện Bố Trạch, ông Sơn ñã thu của 31 hộ 
với số tiền hơn 700 triệu ñồng bỏ túi riêng. Theo nhận ñịnh, có ñến hơn 100 hộ nộp tiền 
làm sổ ñỏ cho ông Sơn. Qua ñiều tra, có những hộ dân theo quy ñịnh chỉ phải nộp lệ phí 
làm sổ ñổ 150 nghìn ñồng, nhưng ông Sơn ñã thu của họ 80 triệu ñồng. 

Trước những sai phạm nghiêm trọng về quản lí ñất ñai tại xã Hoàn Trạch, 
ông Hoàng ðăng Quang yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch, căn cứ các 
quy ñịnh của ðảng và pháp luật cách chức ngay ông Hoàng ðức, nhanh chóng khởi 
tố vụ án, khởi tố bị can ñối với ông Nguyễn Ngọc Sơn, ñồng thời mở rộng ñiều tra 
những cá nhân ñơn vị liên quan. Cho thôi chức Bí thư ðảng ủy xã Hoàn Trạch, 
chuyển công tác khác vì thiếu trách nhiệm, thậm chí làm ngơ trước sai phạm của 
cấp dưới. 

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng ðăng Quang cũng yêu cầu kiểm ñiểm 
nghiêm túc các phòng ban tham mưu như Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Bố 
Trạch và Sở Tài nguyên Môi trường trong vụ việc ñấu giá ñất ở xã Hoàn Trạch.  

http://tienphong.vn/ 

Kiểm soát quyền lực và “chiếc vòng kim cô” trong Tây du ký 

Chỉ khi nào quyền lực ñược kiểm soát chặt chẽ như chiếc “vòng kim cô” trên 
ñầu Tôn Ngộ Không và người nắm câu “thần chú” chính là nhân dân thì khi ñó, 
quyền lực mới không bị tha hóa... 

Quyền lực luôn là khát vọng với không ít người. Tham vọng quyền lực cũng 
là tham vọng chính ñáng bởi chỉ một khi có quyền lực, mới có thể thực thi ñược 
những ý tưởng của mình một cách hiệu quả, mang lại lợi ích cho cá nhân, cho cộng 
ñồng và cao hơn nữa là cho sự phát triển của nhân loại. 

Tuy nhiên, quyền lực rất dễ mê hoặc và có khả năng biến một cá nhân (hoặc 
một nhóm người) trở thành chuyên quyền, ñộc ñoán, ñộc tài... 

Cách ñây hơn 4 năm (11/2012), trả lời phỏng vấn báo ñiện tử Vietnam Net, 
bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp QH cho rằng, sự lạm dụng quyền lực 
nhà nước, sự tha hóa quyền lực bởi người có chức vụ quyền hạn trong bộ máy nhà 
nước “là một "căn bệnh cố hữu" của mọi nhà nước, bất kể thuộc thể chế chính          
trị nào”. 
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   ðể chứng minh cho quan ñiểm của mình, ðB Lê Thị Nga ñã dẫn lời của nhà 
luật học Lord Acton: “Quyền lực nếu không ñược kiểm soát sẽ trở thành tha hóa, 
quyền lực tuyệt ñối sẽ dẫn tới sự tha hóa tuyệt ñối”. Chính vì tính hai mặt của 
quyền lực, nhân loại tiến bộ ñã ñề ra nhiều phương pháp ñể kiểm soat quyền lực mà 
nói như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “nhốt quyền lực vào trong cơ chế, thể 
chế”. 

Phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Quảng Ninh ngày 
14/4/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói nguyên văn: "Chủ trương ñã có, ñã 
rõ, nhưng thực hiện sao cho ñúng, cho hiệu quả, không chủ quan ñược... Làm thế 
nào ñể “nhốt” quyền lực vào trong cơ chế, thể chế, có quy ñịnh, quy chế, là ñể anh 
làm chức ấy thì không thể tham nhũng, tiêu cực ñược. ðúng hướng, ñúng chủ 
trương, nhưng làm thế nào cho hiệu quả, không phát sinh tiêu cực, không ñể xảy ra 
hệ quả không mong muốn. Bởi vậy, bước ñi phải chặt chẽ, bài bản, vừa làm vừa rút 
kinh nghiệm". Làm thế nào ñể “nhốt” quyền lực, tránh không cho quyền lực bị tha 
hóa (tham nhũng, tiêu cực chính là sự tha hóa của quyền lực)? 

Câu hỏi này ñã có câu trả lời ngay trong Hiến pháp hiện hành của Nước 
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. ðó là tại ðiều 1, Chương 1, Hiến pháp 
2013 qui ñịnh: “1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. 

2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả 
quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công 
nhân với giai cấp nông dân và ñội ngũ trí thức”. 

Hiểu cụ thể ở ñây, nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân 
làm chủ và khi quyền lực nhà nước thực sự thuộc về nhân dân thì khi ñó, quyền lực 
của cá nhân hay một nhóm người nào ñó sẽ bị “nhốt” vào trong cơ chế, thể chế. ðể 
quyền lực thuộc về nhân dân chính là xây dựng một xã hội dân chủ theo tinh thần 
“công bằng, dân chủ, văn minh”. 

Trong truyện Tây du ký có một chi tiết rất hay. ðó là nhân vật Tôn Ngộ 
Không sau khi tu luyện thành công tất cả các phép thuật ñã trở nên chuyên quyền, 
làm náo loạn cả thiên ñình khiến Ngọc Hoàng thượng ñế phải “nhốt” vào trong 
Ngũ Hành Sơn. Khi thoát ra ngoài, nhằm khống chế quyền lực của Tề thiên                
ðại Thánh, Phật Bà ñã gắn lên ñầu Ngộ Không chiếc vòng kim cô ñể hạn chế 
quyền lực. 

Hiểu theo “ngôn ngữ” hiện ñại, người nắm giữ “câu thần chú” ñể kiểm soát 
sự tha hóa, lộng hành, “nhốt” quyền lực chính là quyền làm chủ của nhân dân. Cụ 
thể về tham nhũng, tiêu cực, ñây chính là biểu hiện “tha hóa” của quyền lực nên 
cần phải kiểm soát chặt chẽ quyền lực, tức là “nhốt quyền lực vào trong cơ chế, thể 
chế, có quy ñịnh, quy chế, là ñể anh làm chức ấy thì không thể tham nhũng, tiêu 
cực ñược” như lời của TBT Nguyễn Phú Trọng. 
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Chỉ khi nào quyền lực ñược kiểm soát chặt chẽ như chiếc “vòng kim cô” trên 
ñầu Tôn Ngộ Không và người nắm câu “thần chú” chính là nhân dân thì khi ñó, 
quyền lực mới không bị tha hóa, tệ nạn tiêu cực, tham nhũng mới bị khống chế phải 
không các bạn? 

http://dantri.com.vn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

   

CCC¶¶¶iii   ccc¸̧̧ccchhh   hhhµµµnnnhhh   ccchhhÝÝÝnnnhhh 

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Yêu cầu làm rõ thông tin cấp sổ ñỏ phải “bôi trơn” 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa có văn bản chỉ ñạo kiểm tra, 
làm rõ thông tin “có 44% số người làm thủ tục cấp sổ ñỏ phải “bôi trơn” mới làm 
xong thủ tục”. 

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong những ngày qua, trên các phương 
tiện thông tin ñại chúng ñã nêu về kết quả ñiều tra khảo sát hiệu quả quản trị và 



14 
 

hành chính công cấp tỉnh năm 2015 cho thấy tình trạng gây nhũng nhiều trong quá 
trình thực hiện thủ tục hành chính liên quan ñến cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng ñất có xu hướng gia tăng ở các ñịa phương, có khoảng 44% số người làm thủ 
tục cấp sổ ñỏ phải “bôi trơn” mới làm xong thủ tục. 

Trước những thông tin nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường ñã yêu cầu Tổng 
cục Quản lý ñất ñai khẩn trương tham mưu trình lãnh ñạo Bộ ký văn bản gửi UBND 
các tỉnh/thành phố ñề nghị chỉ ñạo kiểm tra, làm rõ vấn ñề nêu trên, báo cáo Bộ. 

ðồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu UBND các 
tỉnh/thành phố công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin ñại chúng về ñường 
dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật ñất 
ñai nói chung và tình trạng gây nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện thủ tục hành 
chính liên quan ñến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất ở các ñịa phương. Bên 
cạnh ñó công khai số ñiện thoại tiếp nhận thông tin của người dân và doanh nghiệp. 

Trước ñó, ngày 12/4/2016, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) 
ñã công bố Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt 
Nam (PAPI) năm 2015. 

Báo cáo chỉ ra rằng, chỉ số nội dung “Công khai, minh bạch” và “Kiểm soát 
tham nhũng trong khu vực công” ñều có mức giảm mạnh nhất, lần lượt 7% và 3% 
so với kết quả năm 2014. 

Trong ñó, mức ñộ công khai, minh bạch về kế hoạch sử dụng ñất và khung 
giá ñất ở ñịa phương tiếp tục giảm sút; người dân ít có cơ hội ñóng góp ý kiến cho 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất ở ñịa phương hơn trước. So với kết quả khảo sát 
năm 2014, báo cáo cho thấy có sự gia tăng ñột biến ở tỉ lệ người dân cho biết phải 
chi “lót tay” ñể làm xong giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. 

Ước tính có khoảng 44% số người ñã làm thủ tục liên quan ñến giấy chứng 
nhận quyền sử dụng ñất trong năm 2015 phải ñưa hối lộ mới làm xong ñược thủ 
tục, tăng gần gấp ñôi so với tỉ lệ ước tính 24% năm 2014.  

http://haiquan.vn/ 

Phải “bôi trơn” nhiều, doanh nghiệp chậm lớn 

Báo cáo mới nhất về “Hiện trạng thực hành liêm chính trong kinh doanh” do 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố cho thấy, doanh 
nghiệp thuộc 3 lĩnh vực: da giày, ngân hàng và chế biến lương thực, thực phẩm bị 
các cơ quan Nhà nước gây khó khăn nhiều nhất. 

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan từng nêu câu hỏi: “Vì sao doanh nghiệp 
nhỏ và vừa Việt Nam chậm phát triển?”. Tự ñưa ra câu trả lời, bằng cách dẫn số 
liệu nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB), bà Phạm Chi Lan nói: “Thuế và phí 
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doanh nghiệp phải chịu quá cao, chiếm tới 40,8% tổng lợi nhuận. Con số này ban 
ñầu cũng có người không tin, nhưng sau ñó tôi xác minh lại từ ñại diện của một Bộ 
thì ông này thừa nhận ñúng. 

Hệ thống phí của Việt Nam rất nặng nề, trở thành gánh nặng ñối với doanh 
nghiệp. Thêm vào ñó, số tiền doanh nghiệp Việt Nam phải chi “bôi trơn” chiếm từ 
0,72-1,02% lợi nhuận của doanh nghiệp. Như vậy sao doanh nghiệp có thể phát 
triển ñược!”. 

Thực tế cho thấy, từ năm 2000-2012, mặc dù số lượng doanh nghiệp thành 
lập mới rất ñông, tăng về lượng nhưng quy mô lại nhỏ dần. ðiển hình là khu vực 
kinh tế tư nhân, ñóng góp 33,21% vào nền kinh tế nhưng ña số là doanh nghiệp… 
siêu nhỏ. Không ít doanh nghiệp vừa ñăng ký hoạt ñộng năm trước, năm sau ñã 
ngừng hoạt ñộng. Khi hội nhập quốc tế, tính bền vững của khu vực này ñược ñánh 
giá rất thấp. 

“Từ năm 2007-2012, chúng tôi kỳ vọng khu vực doanh nghiệp tư nhân chính 
thức ở Việt Nam phát triển hơn, giảm chi phí chính thức. Nhưng rất tiếc, ñiều ñó 
không xảy ra… Thực tế hiện nay cho thấy, minh bạch và liêm chính là yêu cầu vô 
cùng quan trọng, là yếu tố sống còn  với doanh nghiệp” - bà Phạm Chi Lan nói. 

ðồng quan ñiểm này, ông Florian Beranek - chuyên gia cao cấp về trách 
nhiệm xã hội (UNIDO) cho rằng: “Liêm chính tạo ra một không gian rộng mở cần 
thiết cho sáng tạo và ñổi mới. Nói cách khác, liêm chính là một yếu tố phải có ñối 
với những doanh nghiệp muốn tăng vị thế trong chuỗi sản xuất và nâng cao giá trị 
gia tăng”. 

Theo báo cáo “Hiện trạng thực hành liêm chính trong kinh doanh”, khi giao 
dịch với các cơ quan Nhà nước (thuế, hải quan…), tỷ lệ doanh nghiệp thỉnh thoảng 
gặp khó khăn là 43% và thường xuyên gặp là 5%. ðiều này quan hệ logic với tỷ lệ 
doanh nghiệp phải chịu chi phí không chính thức ñể ñược việc. 

Hiện nay, các doanh nghiệp trong ngành: da giày, ngân hàng và chế biến 
lương thực, thực phẩm có tần suất gặp hành vi gây khó khăn của cán bộ thuộc các 
cơ quan Nhà nước cao nhất, với tỷ lệ tương ứng là 53%, 50% và 48%. Xét về loại 
hình doanh nghiệp, công ty liên doanh là ñối tượng bị cán bộ, công chức, viên chức 
cơ quan Nhà nước “vòi vĩnh” nhiều nhất, với tỷ lệ doanh nghiệp thỉnh thoảng gặp 
tình trạng này là 60%, thường xuyên gặp là 20%. 

Bên cạnh ñó, các công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp nước ngoài, 
doanh nghiệp Việt Nam 100% vốn tư nhân vẫn thường xuyên bị làm khó dễ. 
Ngược lại, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước và doanh nghiệp có một phần vốn 
Nhà nước lại chỉ “thỉnh thoảng gặp”. 

Liêm chính và minh bạch trong kinh doanh ñang cần thiết hơn bao giờ hết 
khi Việt Nam ñang nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, thích ứng với hội nhập. 
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Muốn doanh nghiệp lớn mạnh thì thuế, phí và chi phí không chính thức phải giảm 
xuống. Cùng với ñó, cạnh tranh giữa doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp dân 
doanh phải công bằng, minh bạch. 

Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Tổng Thư ký VCCI nhấn mạnh: “Liêm 
chính và minh bạch thực ra là lõi của quản trị kinh doanh. Nó tạo ra nền tảng cho 
việc tạo dựng giá trị trong kinh doanh, ñưa hoạt ñộng của doanh nghiệp theo quy 
trình tuân thủ những giá trị ñạo ñức, chuẩn mực nhất ñịnh của một tổ chức, một 
quốc gia và cao hơn nữa là quốc tế. 

Săn tìm lợi nhuận ở “vùng nước ñục” là cách làm ñã lỗi thời và chỉ mang 
tính ngắn hạn. Giờ ñây, cơ hội thực sự chỉ dành cho những doanh nghiệp có cái 
nhìn dài hạn và luôn theo ñuổi giá trị phát triển bền vững”.  

http://anninhthudo.vn/ 

TP. HCM: Bí thư Thăng chỉ rõ thách thức ngăn cản khát vọng số 1   

Ngày 21/4/2016, HðND TP. HCM khóa VIII ñã tổ chức phiên tổng kết 
nhiệm kỳ 2011-2016. 

Phát biểu tại phiên bế mạc Bí thư Thành ủy TP. HCM ðinh La Thăng nhấn 
mạnh: 

"Có thể nói, sau 5 năm hoạt ñộng, HðND TP khóa VIII ñảm nhận và hoàn 
thành các nhiệm vụ theo Luật ñịnh, có nhiều cách làm mới, năng ñộng, sáng tạo và 
hiệu quả, qua ñó tạo sự gắn kết chặt chẽ với cử tri, bám sát thực tiễn ñể tập trung 
xem xét quyết ñịnh nhiều chủ trương và vấn ñề quan trọng của TP, giải quyết nhiều 
sự việc bức xúc về dân sinh và phát huy quyền làm chủ của nhân dân". 

  Tuy nhiên, theo bí thư Thăng, nhìn nhận một cách nghiêm túc thì chúng ta 
chưa thể hài lòng với những gì HðND TP ñã làm ñược. 

Còn không ít vấn ñề, nhất là những bức xúc của nhân dân về trật tự an toàn 
xã hội, môi trường, ùn tắc giao thông, ngập nước, an toàn vệ sinh thực phẩm, cải 
cách hành chính… chưa ñáp ứng kịp thời và ñúng với ñòi hỏi của yêu cầu nhiệm vụ 
trong giai ñoạn mới. 

ðặc biệt là các chỉ số về chất lượng phục vụ dân của cơ quan nhà nước tại TP. 
HCM bị tụt hạng rất nhanh trong năm năm qua. “TP. HCM mong muốn tìm lại vị trí 
số một khu vực, trở thành một trung tâm lớn, trở thành TP có chất lượng sống tốt. 

Thế nhưng nhiều chỉ số về chất lượng phục vụ dân của cơ quan nhà nước lại 
thua các tỉnh, thành trong cả nước”. Ông Thăng nói thế và dẫn chứng chỉ số ño 
lường hiệu quả hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2015 của TP. HCM xếp thứ 
47/63 tỉnh, thành. So với năm 2011 (xếp thứ 18/63 tỉnh, thành), TP. HCM tụt 29 
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bậc. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2015 cũng tụt hai bậc so với 
năm 2014, hiện ñang ñứng 6/63 tỉnh, thành. 

Bí thư Thăng cho rằng ñiều ñó ñang thách thức khát vọng của TP. HCM với 
mong muốn sớm trở lại ánh hào quang của hòn ngọc Viễn ðông trước ñây, tin tức 
trên báo Pháp Luật TP. HCM. 

 Ông ðinh La Thăng mong rằng các cấp, các ngành, người dân TP. HCM tổ 
chức thành công cuộc bầu cử ñại biểu Quốc hội khóa 14, ñại biểu HðND TP khóa 
9 (2016 - 2021), nhất ñịnh phải bầu chọn ñược những người hiền tài, tiêu biểu, 
xứng ñáng ñại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, vì 
nhân dân một cách thực chất, ñảm bảo lời nói ñi ñôi với hành ñộng ñể góp phần 
thúc ñẩy sự nghiệp phát triển của TP. HCM nói riêng và cả nước nói chung. 

Bí thư Thành ủy ñề nghị HðND TP. HCM khóa IX cần ñổi mới tổ chức hoạt 
ñộng theo hướng phù hợp với quy mô và ñặc ñiểm một ñô thị ñặc biệt; nâng cao 
chất lượng họat ñộng, bảo ñảm ñược quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong 
việc quyết ñịnh và tổ chức thực hiện chính sách trong phạm vi ñược phân cấp. 

http://nguoiduatin.vn/ 

Tỉnh Bình ðịnh: ðăng thư xin lỗi người dân vì làm sổ hồng, sổ ñỏ trễ hẹn 

Ngày 17/4/2016, ñại diện Văn phòng ñăng ký ñất ñai chi nhánh TP. Quy 
Nhơn xác nhận ñã ñăng thư xin lỗi người dân trên trang web chính thức của UBND 
TP. Quy Nhơn (quynhon.gov.vn) vì ñể quá thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất và sở hữu nhà ở. 

Người dân ñược xin lỗi là ông Trần Văn Sơn (ở P. Trần Quang Diệu, TP. 
Quy Nhơn) và vợ chồng ông Nguyễn Thái Tuy - ðặng Thị Hà (ở P. Bùi Thị Xuân, 
TP. Quy Nhơn). 

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Giám ñốc Văn phòng ñăng ký ñất ñai chi 
nhánh TP. Quy Nhơn, ñơn vị này nhận hồ sơ của ông Sơn ngày 11/9/2015, ngày 
hẹn trả là 28/10/2015; còn hồ sơ của vợ chồng ông Tuy và bà Hà tiếp nhận ngày 
30/11/2015, ngày hẹn trả là 14/01/2016. 

Lỗi giải quyết hồ sơ của 2 trường hợp này bị trễ hẹn là do sơ suất của viên 
chức văn phòng, hiện lãnh ñạo ñơn vị này ñã phân công cán bộ thụ lý hồ sơ khẩn 
trương khắc phục.  

http://thanhnien.com.vn/ 

Tỉnh Phú Yên: Tiếp nhận phản ánh thông qua “Hộp thư góp ý - phản hồi” 

Ngày 19/4, Ban Chỉ ñạo thực hiện Năm Doanh nghiệp Phú Yên - 2016 công 
bố “Hộp thư góp ý - phản hồi” tại trang chủ của Trang thông tin ñiện tử doanh 
nghiệp và ñầu tư Phú Yên. 
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Theo ñó, các doanh nghiệp có thể truy cập vào ñịa chỉ 
http://www.ipcphuyen.gov.vn/, vào mục “Hộp thư góp ý - phản hồi ở góc trái màn 
hình, rồi nhấn vào dòng chữ “ðặt câu hỏi mới” ñể phản ánh những khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình ñầu tư, sản xuất, kinh doanh hoặc góp ý, trao ñổi thông 
tin với cơ quan công quyền nhằm cải thiện môi trường ñầu tư, nâng cao năng lực 
cạnh tranh của tỉnh. Các cơ quan chức năng liên quan sẽ sớm tiếp nhận ý kiến và 
phản hồi các kiến nghị của doanh nghiệp. 

Ông Trần Thiện Kim, Phó Giám ñốc Sở KH và ðT, Ủy viên Ban Chỉ ñạo 
thực hiện Năm Doanh nghiệp Phú Yên - 2016 kiêm Tổ trưởng Tổ công tác giúp 
việc Ban Chỉ ñạo, cho biết: Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy hiện nay nhiều 
doanh nghiệp vẫn còn giữ khoảng cách với các cơ quan nhà nước. Biểu hiện cụ thể 
là tại các diễn ñàn, khi lãnh ñạo tỉnh, ñại diện các sở ban ngành muốn và sẵn sàng 
lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp thì các doanh nghiệp lại chưa mạnh dạn nêu ý 
kiến. Vì vậy, Ban Chỉ ñạo ñã tạo “Hộp thư góp ý - phản hồi” ñể tiếp nhận ý kiến 
của doanh nghiệp. Ban Chỉ ñạo mong muốn các doanh nghiệp tích cực cộng tác ñể 
Năm Doanh nghiệp Phú Yên - 2016 ñạt hiệu quả thiết thực.  

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

Trung Quốc: Tham nhũng từ 3 triệu Nhân dân tệ trở lên sẽ bị tử hình 

Chính phủ Trung Quốc vừa công bố quy ñịnh mới về án phạt ñối với tội 
danh tham nhũng. 

Theo hướng dẫn mới của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm soát nhân 
dân tối cao Trung Quốc, những người bị kết án với tội danh biển thủ công quỹ, 
nhận hối lộ trị giá từ 3 triệu NDT (Nhân dân tệ) trở lên (tương ñương 463.000 
USD) sẽ bị tử hình. 

Trong trường hợp có những tình tiết giảm nhẹ, án tử hình sẽ ñược treo trong 
2 năm. Trên thực tế, những trường hợp này thường ñược tòa án cho hưởng khoan 
hồng xuống án chung thân khi bị cáo hợp tác trong quá trình ñiều tra. Trong trường 
hợp, người phạm tội không ñược giảm án nếu hành ñộng của họ gây ra những tác 
ñộng cực kỳ nghiêm trọng và tổn thất lớn cho Nhà nước và lợi ích của nhân dân. 

Luật mới sửa ñổi của Trung Quốc ñược cho là nhằm làm cho việc kết án và 
tuyên án ñối với tội tham ô và hối lộ ñược linh hoạt hơn. Bên cạnh ñó, luật cũng 
cho ngành tư pháp nước này nhiều quyền ñể thiết lập các tiêu chuẩn chính xác hơn. 
Ngoài ra, luật mới cũng ñịnh nghĩa rõ hơn về tội hối lộ và tham nhũng. 

Bộ luật Hình sự của Trung Quốc năm 1997 quy ñịnh lượng tiền nhận hối lộ 
ñể truy cứu trách nhiệm hình sự là 10.000 NDT. Tuy nhiên, do lạm phát và thu 
nhập tăng nên hiện tại mức này ñược tăng lên là 30.000 NDT.  

http://vov.vn/ 
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Ông Bounnhang Volachith ñược bầu là Chủ tịch CHDCND Lào 

Ngày 20/4/2016, tại thủ ñô Vientiane, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VIII 
của Lào ñã nhóm họp, bầu và phê chuẩn một loạt nhân sự của Quốc hội, Nhà nước 
và Chính phủ. 

Tại phiên họp, với ña số phiếu thuận (145/148), Quốc hội khóa VIII của Lào 
ñã tín nhiệm tiếp tục bầu bà Pany Yathotou, Chủ tịch Quốc hội khóa VII, làm Chủ 
tịch Quốc hội khóa VIII. 

Bầu các ông Bounpone Buttanavong, Somphan Phengkhammy, Sengnoun 
Sayalath và bà Sisay Ludethmounson làm Phó Chủ tịch Quốc hội. 

Ngay sau khi Ban Lãnh ñạo Quốc hội khóa VIII ra mắt, Quốc hội Lào ñã tiến 
hành bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước. 

Với số phiếu tín nhiệm rất cao (141/149), Quốc hội Lào ñã bầu ông 
Bounnhang Volachith làm Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và bầu ông 
Phankham Viphavan làm Phó Chủ tịch nước. 

Tiếp ñó, theo ñề cử của tân Chủ tịch Bounnhang Volachith, Quốc hội khóa 
VIII của Lào ñã tiến hành bầu ông Thongloun Sisoulith làm tân Thủ tướng Cộng 
hòa Dân chủ Nhân dân Lào với số phiếu tín nhiệm rất cao (147/149). 

Ngay sau ñó, Quốc hội Lào ñã phê chuẩn danh sách các thành viên Chính 
phủ do tân Thủ tướng Thongloun Sisoulith ñệ trình và bầu Chánh án Tòa án Nhân 
dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao… 

http://vietnamplus.vn/ 

Argentina: Công khai tài sản của 45.000 viên chức và nghị sỹ 

Ngày 19/4/2016, Bộ Hiện ñại hóa và Cơ quan chống tham nhũng Argentina 
ñã cho ñăng công khai trên mạng kê khai tài sản của 45.000 viên chức Chính phủ 
và nghị sỹ trong năm 2014 và 2015. 

Các thông tin trên có thể xem ñược qua ñịa chỉ www.datos.gob.ar. ðây là một 
phần trong kế hoạch phòng, chống tham nhũng và tăng cường tính minh bạch do Tổng 
thống nước này Mauricio Macri triển khai, thực hiện cam kết khi ra tranh cử. 

Bộ trưởng Bộ Hiện ñại hóa Andrés Ibarra thông báo chính phủ ñang nỗ lực 
thực hiện một cơ chế nhà nước mở ñể mọi công dân có thể giám sát các quan chức 
Chính phủ cũng như các chính trị gia. 

Argentina ñặt mục tiêu có tên trong danh sách 10 quốc gia minh bạch hàng 
ñầu thế giới. Trong khi ñó, Quốc vụ khanh phòng chống tham nhũng Laura Alonso 
cho biết Argentina ñã trở thành quốc gia ñầu tiên ở châu Mỹ cho ñăng công khai kê 
khai tài sản của các viên chức và các nghị sỹ. 



21 
 

Thông tin này ñược ñưa ra trong bối cảnh Tổng thống Macri là một trong 12 
nhà lãnh ñạo hoặc cựu lãnh ñạo các nước bị tố cáo có tên trong vụ Tài liệu Panama 
ñã thành lập các công ty tài khoản ủy thác ở những nơi ñược coi là thiên ñường trốn 
thuế và rửa tiền. 

Ông Macri tuyên bố ñây là những công ty gia ñình do bố ông thành lập và 
ông không tham gia ñóng góp cổ phần, do ñó ñã không khai báo. 

Ông Macri cũng cho biết ñã gửi các tài liệu ñến văn phòng chống tham 
nhũng ñể phục vụ công tác ñiều tra và sẽ yêu cầu tòa án xác thực kê khai tài sản của 
ông nhằm xóa tan mọi hoài nghi. 

Tổng thống Macri thông báo sẽ ñưa toàn bộ tài sản của mình vào một quỹ tín 
thác ñộc lập trong thời gian giữ chức tổng thống - một biện pháp ñược ñưa ra nhằm 
ngăn chặn tình trạng xung ñột lợi ích và tạo sự minh bạch trong việc quản lý các lợi 
nhuận kinh doanh của ông.   

http://vietnamplus.vn/ 
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