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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. 

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 
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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/ 

'Tình hình này chưa dám bỏ phiếu tín nhiệm ai' 

Nói về hạn chế nhiệm kỳ của QH khóa 13, Chủ tịch QH cho rằng, chưa thực 
hiện bỏ phiếu tín nhiệm ñược ai do quy trình chưa chuẩn bị. 

ðó là ý kiến của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khi góp ý dự thảo báo cáo 
nhiệm kỳ của QH và UBTVQH khóa 13 vào ngày 23/02/2016. 

Chuẩn bị một bản tổng kết nhiệm kỳ QH khóa 13 ñể báo cáo trước dân, Chủ 
tịch QH lưu ý việc "tự viết về mình mà dùng toàn từ xuất sắc thì căng quá". 

Tổng kết một nhiệm kỳ của QH phải làm sao cho dân thấy tác dụng những 
quyết ñịnh của QH, chất vấn của QH thúc ñẩy toàn bộ hệ thống bộ máy ñể Chính 
phủ và các bộ ngành thực hiện nghiêm túc. Từ ñó ñưa ra nhận ñịnh chung nhiệm kỳ 
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này của QH như thế nào, hoạt ñộng của ðBQH có ñáng tự hào, có yên tâm là mình 
hoàn thành tốt nhiệm vụ không. 

Chủ tịch QH cho rằng, trong một nhiệm kỳ qua, ðBQH "có ñiểm này ñiểm 
kia" nhưng có thể tự hào QH khóa 13 ñã hoàn thành nhiệm vụ. 

Chưa dám làm 

Nói về thiếu sót trong nhiệm kỳ, Chủ tịch QH nhìn nhận, lãng phí, tham 
nhũng, tiêu cực kể cả luật pháp, giám sát và các quyết ñịnh chưa ñem lại hiệu quả, 
chưa chuyển ñộng. 

Luật pháp cứ nói là ñủ nhưng chẳng có tác dụng, giám sát làm rất kinh 
nhưng còn hạn chế lắm. ðó là khuyết ñiểm có vai trò trách nhiệm của QH trong 
những việc như thế, Chủ tịch QH nói. 

Ông nêu thực tế, nhiệm kỳ qua, QH chưa thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm ñược 
ai do quy trình chưa chuẩn bị. Cử tri cũng chưa bao giờ bãi nhiệm ðBQH nào. 

"Những việc này, tôi biết cả nhưng tôi nói thật chưa dám làm. Tình hình này 
chưa làm ñược", ông nói. 

Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn cũng nhắc lại câu chuyện ñáng tiếc về 
việc bãi nhiệm 2 ðBQH không ñáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên việc này không ñược 
ñề cập trong báo cáo ñể rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới tốt hơn. 

2 ðB này ñều là ðB tự ứng cử, lại là doanh nhân, ñiều này chứng tỏ ñầu vào 
không chặt chẽ. ðiều này cần rút kinh nghiệm cho khóa tới, ông Sơn lưu ý. 

Trưởng Ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai góp ý báo cáo chưa nói ñến chất 
lượng ðBQH của nhiệm kỳ 13. 

ðB vi phạm pháp luật thì ñã rõ nhưng báo cáo ñánh giá có ðB thiếu bản 
lĩnh, thiếu trung thực, có những phát ngôn chưa chuẩn mực. Vậy chúng ta có chỉ ra 
ðB nào như vậy không. Tôi là tôi không dám chỉ, bà Mai nói. 

Tiếng nói cử tri ñập rầm rầm mà không xử ñược 

Chủ tịch Hội ñồng Dân tộc K'sor Phước ñánh giá trong nhiệm kỳ qua, QH 
hoạt ñộng ngày càng thực chất hơn, hiệu lực các quyết ñịnh của QH ngày càng cao. 

Các quyết ñịnh của QH như ñịnh ñóng cột, bắt buộc các cơ quan nhà nước 
phải thi hành, nhân dân giám sát. Hoạt ñộng của QH bám sát tình hình nóng hổi của 
ñất nước, ñáp ứng yêu cầu của nhân dân. 

Ngoài ra, theo ông, tới ñây không nhất thiết làm hoàn chỉnh 1 bộ luật mà có 
thể ñề xuất 1 ñiều, 1 chương. Như vậy huy ñộng và phát huy ñược trí tuệ của 500 
ðBQH và xã hội, nâng cao chất lượng lập pháp của QH. 

Ông cũng nêu tình trạng vẫn còn không ít vụ việc dân phản ảnh ñến QH vẫn 
chưa ñược xử lý như dự án thủy ñiện Ka Nát ở Gia Lai dù trước khi triển khai ñã 
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ñược nhiều người cảnh nguy cơ gây hạn và ðBQH có giám sát nhưng nay rơi vào 
chuyện ñã rồi, chôn ngân sách mấy nghìn tỷ không xử lý ñược. 

Hay như vấn ñề xử lý rừng, tiếng nói của cử tri ñập rầm rầm ñến cửa QH mà 
không xử lý ñược. Giao thông, tắc ñường ngày càng nghiêm trọng, cử tri kêu mãi 
vẫn chưa giải quyết. 

Bà Trương Thị Mai thì lưu ý ñến việc phát huy dân chủ trong QH. Theo ñó, 
nên chuyển sang một QH gần dân hơn, thảo luận, giải quyết những vấn ñề của 
người dân mạnh mẽ hơn. 

http://vietnamnet.vn/ 

TP. Hà Nội: Kiên quyết loại công chức yếu kém 

Tới ñây, thành phố Hà Nội sẽ kiên quyết loại bỏ những công chức nhiều năm 
không hoàn thành nhiệm vụ. 

Ngày 25/02/2015, tại hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 
39-NQ/BCT của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, lãnh ñạo Thành uỷ Hà Nội 
khẳng ñịnh tới ñây, thành phố sẽ kiên quyết loại bỏ những công chức nhiều năm 
không hoàn thành nhiệm vụ. 

Mới tinh giản ñược 20 người 

Báo cáo tại Hội nghị, Giám ñốc Sở Nội vụ TP. Hà Nội Trần Huy Sáng cho 
biết, Hà Nội ñã thực hiện kế hoạch tinh giản từ tháng 8/2015. Trong ñó, nhiều sở, 
ngành, quận huyện ñã có kế hoạch tinh giản và Sở Nội vụ ñang tổng hợp. Theo ông 
Sáng, hiện thành phố mới tinh giản ñược 20 người. 

Trước băn khoăn về số lượng cán bộ tinh giản quá ít, ông Sáng lý giải rằng 
Hà Nội có ñặc thù riêng, ñặc biệt, nhiều công chức, viên chức ñều muốn ñi làm ñến 
khi về hưu. “ðiều kiện của Hà Nội khác. Ở các tỉnh, chính sách tinh giản có thể lôi 
cuốn, nhưng với Hà Nội việc ñó chỉ mức ñộ”, ông Sáng nói thêm. 

Trong khi ñó, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Hà Nội Ngô Thị Thanh 
Hằng cho hay, vừa qua có 57 cán bộ chủ chốt các quận, huyện, thị xã thuộc diện 
Ban Thường vụ Thành ủy quản lý ñã tình nguyện nghỉ khi không ñủ 30 tháng tái 
cử. Do ñó số lượng ñã tinh giản cao hơn nhiều số liệu Sở Nội vụ ñưa ra. Tuy nhiên, 
bà Hằng cũng thừa nhận việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại ñội ngũ công chức, viên 
chức còn nhiều tồn tại, như cơ cấu chưa hợp lý, chưa rõ chức danh nhiệm vụ và ñặc 
biệt là việc ñánh giá công chức, viên chức… 

ðánh giá cán bộ, công chức còn nể nang, né tránh 
ðưa ra nhận ñịnh về công tác tinh giản biên chế, cơ cấu lại ñội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức, bà Hằng thừa nhận ñây là việc khó khăn, nhạy cảm vì liên 
quan trực tiếp ñến con người, ñến ñời sống, chế ñộ chính sách. Vì vậy, khi triển 
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khai nhiệm vụ này cần phải có kế hoạch, lộ trình cụ thể, làm việc một cách chu ñáo, 
thận trọng. Bà Hằng cho rằng, nếu như căn cứ theo tiêu chuẩn “cứng” về trình ñộ 
ñại học, lý luận chính trị thì cũng rất khó cho việc tinh giản biên chế, bởi hiện nay 
Hà Nội ñã chuẩn hóa cán bộ, kể cả cán bộ phường cũng có trình ñộ thạc sĩ, tiến sĩ. 

Trước thực tế vẫn còn hiện tượng phó trưởng phòng làm thay chuyên viên, 
trưởng phòng làm thay nhiệm vụ của phó phòng, phó giám ñốc sở làm thay nhiệm 
vụ của trưởng phòng..., bà Hằng khẳng ñịnh: “Vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va 
chạm, thiếu nhất quán trong việc ñánh giá cán bộ và việc tinh giản biên chế. Trong 
nhiệm kỳ này, Hà Nội xác ñịnh khâu ñột phá là nâng cao tinh thần, thái ñộ phục vụ 
của ñội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Thành phố sẽ kiên quyết giảm những cán 
bộ công chức nhiều năm không hoàn thành nhiệm vụ”. 

http://baogiaothong.vn/ 

TP. ðà Nẵng khuyến khích cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi bằng việc thưởng lương 

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ chính trị về sách tinh giản biên 
chế và cơ cấu lại ñội ngủ cán bộ, công chức, ðà Nẵng vừa ban hành cơ chế khuyến 
khích nghỉ hưu trước tuổi bằng cách hỗ trợ thêm nhiều tháng lương. 

Ngoài chính sách hỗ trợ do Chính phủ quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
108/2015/Nð-CP, những người nghỉ hưu trước tuổi sẽ ñược trợ cấp thêm 3 tháng 
tiền lương cho mỗi năm nghỉ trước. 

Các trường hợp nghỉ thôi việc ngay sẽ ñược trợ cấp thêm 1,5 tháng tiền 
lương cho mỗi năm công tác có ñóng Bảo hiểm xã hội (BHXH). Những người nghỉ 
thôi việc sau khi học nghề sẽ nhận 0,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có 
ñóng BHXH. 

Sở Nội vụ cho biết, cơ chế này ñược áp dụng ñối với cán bộ, công chức, viên 
chức thuộc ñối tượng tinh giản biên chế theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
108/2014/Nð-CP, tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc và ñược Thường 
trực Thành ủy và UBND TP. ðà Nẵng phê duyệt. 

Theo báo Dân trí, việc thực hiện kể từ ngày 01/01/2015 ñến hết ngày 
31/12/2021 theo Nghị quyết số 131/2015/NQ-HðND ngày 10/12/2015 của Hội 
ñồng nhân dân thành phố ðà Nẵng và ñược bố trí từ ngân sách thành phố. 

Chính sách này nhằm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ chính trị 
về chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại ñội ngũ cán bộ, công chức. 

http://doisongphapluat.vn/ 

Khi Chủ tịch nước phải thốt lên "trăn trở, ñau lòng"...! 

Những người nào phải “chạy” thì mục ñích của họ ñầu tiên và trên hết là 
“hoàn vốn” và “sinh lời”. ðể ñạt mục ñịch này, họ không từ thủ ñoạn nào ñể “móc 
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túi dân”. Dốt nát về “gieo trồng” nhưng ngược lại, họ lại là những… bậc thầy “thu 
hoạch”... 

Trong một bài viết nhân Kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch 
nước Trương Tấn Sang ñã từng phải ñau lòng thốt lên: “Chúng ta vẫn còn phải trăn 
trở, ñau lòng khi nghe những câu truyền miệng lâu nay trong nhân dân: “Nhất hậu 
duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ...” trong công tác cán bộ”. 

Công tác cán bộ không bao giờ cũ, ñặc biệt là sau mỗi nhiệm kỳ 5 năm, một 
loạt lãnh ñạo chủ chốt ñược thay thế bằng một thế hệ mới. ðiều ñó cũng ñồng 
nghĩa với việc “tân quan, tân… ñệ tử”. 

Vì thế, những ngày gần ñây, câu hỏi về công tác tuyển dụng công chức và bổ 
nhiệm cán bộ lại tiếp tục sôi ñộng và một trong những câu hỏi cần ñược giải ñáp, 
ñó là tình trạng “con ông, cháu cha” trong công tác tuyển dụng. 

Trên báo ðài tiếng nói Việt Nam (VOV) ngày 20/02/2016 có một tít bài khá 
ấn tượng: “Thi tuyển cán bộ - công chức: Còn gửi gắm còn mất niềm tin”. Bài báo 
có ñoạn: “Thiếu niềm tin vào các kỳ thi tuyển công chức lâu nay ñã trở thành tâm 
lý phổ biến trong xã hội, mặc dù các kỳ thi vẫn diễn ra công khai, theo ñúng quy 
trình. Công khai nhưng chưa chắc ñã minh bạch”. 

Thực ra, việc thiếu niềm tin này không lạ. Nó có ở mọi nơi, mọi lúc, mọi 
cuộc thi tuyển cán bộ, công chức. Sự “gian lận” thường ñược ngụy tạo dưới cái vỏ 
bọc “công khai” và ñược “bảo kê” bằng “bảo bối”: “ðúng quy trình!”. 

Nghĩa là khi nhìn vào các cuộc thi với các quy ñịnh “ngặt nghèo”, không thể 
bắt bẻ ñược dù một chi tiết nhỏ nhất. Nó tạo nên một lớp “hào quang” mang tên 
“minh bạch” khiến không ít người “ngộ nhận”. 

Thế nhưng ñến khi công bố kết quả, thì nhiều người “ngã ngửa” bởi trong cái 
danh sách trúng tuyển ấy, nhiều, thậm chí là… hầu hết ñều có “quan hệ”. 

Nó giống như một trận ñấu quyền Anh hay trận bóng mà ở ñó, kết quả ñã 
ñược ñịnh ñoạt. Những người không có quan hệ thực chất bị biến thành “diễn viên 
quân xanh” làm nền cho “quân ñỏ”. 

Tuy nhiên, nó kém ở chỗ những trận ñấu trên ít nhất là có sự công khai trước 
mắt người xem, dù thiếu minh bạch bản chất là không minh bạch. Còn ở không ít 
cuộc thi công chức, việc công khai cũng không mà minh bạch thì càng không. 

Vụ việc thi tuyển công chức ở Cục Quản lý thị trường, một cuộc thi tuyển 
mà dư luận gọi là “thoảng mùi tiền” và “mùi o bế cháu con”…! là một minh chứng. 

ðiều ñáng lo ngại, những cuộc thi thiếu minh bạch, “dàn xếp tỉ số”, gian lận 
này chỉ xảy ra ñối với cán bộ công chức nhà nước. Nói như Bộ trưởng Bộ giáo dục 
và ðào tạo Phạm Vũ Luận: “Chỉ có cơ quan nhà nước mới có sự lựa chọn nhầm về 
bằng cấp; còn cơ quan tư nhân không có chuyện ñó”. 
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ðây mới thực sự là ñiều ñáng lo ngại bởi việc thi cử thiếu minh bạch “chỉ có 
ở cơ quan nhà nước” sẽ góp phần tạo nên một ñội ngũ công chức kém cỏi, thậm chí 
không ít người dốt nát. Những cán bộ, công chức yếu kém này không chỉ không 
làm ñược việc mà vì kém cỏi, họ không ñủ tri thức ñể hiểu ý tưởng của những 
người có năng lực. Bi kịch thay, nếu họ lại có quyền lực thì cuối cùng, trở thành lực 
cản của sự phát triển. 

ðó là chưa kể những người này phải “chạy” thì mục ñích của họ ñầu tiên và trên 
hết là “hoàn vốn” và “sinh lời”. ðể ñạt mục ñịch này, họ không từ thủ ñoạn nào ñể 
“móc túi dân”. Dốt nát về “gieo trồng” nhưng ngược lại, họ lại là những… bậc thầy 
“thu hoạch”. 

Vẫn theo bài báo trên VOV, ông ðinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên 
cứu lập pháp của Quốc hội cho rằng thi tuyển công chức, viên chức là tuân theo 
quy ñịnh của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức. Nên nếu ở nơi nào ñó 
không tuân thủ, không thực hiện ñúng quy ñịnh ñó là vi phạm pháp luật. “Sai sót 
trong lĩnh vực này cũng có nguyên nhân là gắn với hành vi tham nhũng”. Ông               
Thảo nói. 

Như vậy, theo lời của Nhà nghiên cứu lập pháp ðinh Xuân Thảo thì ñây là 
“hành vi tham nhũng” mà ñã là “tham nhũng” thì cần phải có hình thức xử lý ñúng 
với tội danh tham nhũng. 

Chỉ có như vậy mới hi vọng có sự “công khai, minh bạch” trong lĩnh vực này. 

Còn với những cách làm như hiện nay, bạn có tin vào các cuộc thi tuyển 
công chức không? Tôi thì….! 

http://dantri.com.vn/ 

Tin Nhân sự: 

Thủ tướng Chính phủ ñã ký các quyết ñịnh về nhân sự, như sau: 
- Quyết ñịnh phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Sơn La nhiệm kỳ 2011 - 2016 ñối với ông Lò Mai Kiên, Ủy viên Ban thường vụ 
Tỉnh ủy, ñể nhận nhiệm vụ mới. 

- Quyết ñịnh phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La 
nhiệm kỳ 2011- 2016 ñối với ông Lò Minh Hùng, Tỉnh ủy viên. 

- Quyết ñịnh phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011- 2016 ñối với ông Nguyễn Chín, ñể nhận nhiệm 
vụ mới. 

- Quyết ñịnh số 281/Qð-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn 
nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011- 2016 ñối 
với bà Vũ Thị Bích Việt, ñể nghỉ hưu theo chế ñộ. 

Tổng hợp 
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Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Thanh tra Chính phủ, các Bộ, 
ngành có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cán bộ 
tiếp công dân cần tập trung nhiệm vụ ñể nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, 
ñáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Kết luận tại buổi làm việc với Ban Tiếp công dân Trung ương thuộc Thanh 
tra Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cán bộ tiếp công dân 
phải ñề cao trách nhiệm, quán triệt ñầy ñủ, thực hiện nghiêm túc quy ñịnh của pháp 
luật về tiếp công dân, coi việc tiếp công dân không chỉ là trách nhiệm mà còn là 
tình cảm ñối với dân; lắng nghe, quan tâm, ñề xuất cơ quan có thẩm quyền giải 
quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính ñáng của dân. 

Thanh tra Chính phủ cần tiếp tục tập trung kiểm tra, ñôn ñốc, giải quyết các 
vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn ñọng, kéo dài theo chỉ ñạo của Thủ tướng 
Chính phủ; quan tâm ñến ñội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp công dân tại 
Trụ sở tiếp công dân, có kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, ñề bạt, bố trí 
cán bộ hợp lý, ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tiếp công dân; có kế hoạch tiếp nhận, 
phân loại, xử lý kịp thời những ñơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, nhất 
là những ñơn thư phản ánh những vụ việc phức tạp, kéo dài, ñã ñược các cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết, công dân không ñồng tình, tiếp tục khiếu kiện ñến các cơ 
quan Trung ương và những ñơn thư tố cáo các ñối tượng thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh tại khoản 7 ðiều 13 Luật tố cáo. 

Các cơ quan có liên quan phải cử cán bộ có ñủ năng lực trình ñộ chuyên 
môn, am hiểu công tác xã hội, biết dân vận tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp 
công dân Trung ương; phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Thanh tra Chính phủ trong 
việc tiếp công dân, nhất là việc tiếp, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo ñông người, 
phức tạp. 
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Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ ñạo các ñơn vị trực thuộc, Công an 
thành phố Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh có phương án bảo vệ an 
toàn cho cán bộ tiếp công dân, bảo ñảm an ninh, trật tự tại Trụ sở tiếp công dân 
Trung ương. 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ, kịp 
thời, hiệu quả với Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an và các Bộ, ngành có liên quan 
làm tốt công tác tiếp công dân, nhất là việc tiếp, xử lý các vụ việc khiếu kiện ñông 
người, phức tạp, kéo dài, ñặc biệt trong thời gian diễn ra các kỳ họp Quốc hội, Hội 
nghị Ban Chấp hành Trung ương, bầu cử ðại biểu Quốc hội và Hội ñồng nhân dân 
và các sự kiện chính trị quan trọng khác của ñất nước.  

http://baochinhphu.vn/ 

Tỉnh Long An: Xử nghiêm cán bộ, viên chức uống rượu bia trong giờ làm việc 

Ông Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy Long An cho biết: Qua nắm bắt tình 
hình và phản ánh của nhân dân, tình trạng cán bộ, ñảng viên, công chức, viên chức 
uống rượu, bia trong buổi trưa các ngày làm việc vẫn xảy ra khá phổ biến ở các ñịa 
phương, cơ quan, ñơn vị. 

Một số cán bộ, công chức có thái ñộ, tác phong thiếu nghiêm túc, chưa tận 
tâm trong việc tiếp xúc, phục vụ nhân dân, còn biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà 
nhân dân và doanh nghiệp. 

Trước thực trạng ñó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An ñã có công văn nhắc 
nhở và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức ñảng, chính quyền, ñoàn thể trong tỉnh tập trung 
chỉ ñạo, khắc phục ngay những hạn chế trên...  

http://cand.vn/ 

Việt Nam cần chính sách săn nhân tài như Singapore? 

Câu chuyện thủ tướng Singapore ñến Mỹ săn nhân tài, quyết tâm thực hiện 
dự án “Smart Nation” (Quốc gia thông minh) ñã khiến không ít các chuyên gia về 
nguồn nhân lực ở VN trăn trở. 

Sau khi ký kết Hiệp ñịnh TPP, hơn lúc nào hết VN cần một nguồn nhân lực 
dồi dào ñể xây dựng và phát triển ñất nước. Vấn ñề về khởi nghiệp và phát triển 
doanh nghiệp cũng phụ thuộc không ít vào yếu tố “con người”. 

Tuy vậy, chính sách ñãi ngộ còn nhiều bất cập và môi trường làm việc thiếu 
hiệu quả khiến nhiều người dù có tài nhưng vẫn chưa thực sự phát huy ñược hết 
khả năng. Nhiều du học sinh quyết ñịnh không về nước ñể làm việc. 
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Anh Nguyễn Gia Phú - sinh viên trường Cao ñẳng Goldent West (California, 
Mỹ) cho rằng ở Mỹ và các nước phương Tây, tính công bằng và minh bạch trong 
công việc rất ñược ñề cao nên nếu người thực sự giỏi và cố gắng thì có thể kiếm 
ñược công việc ưng ý thích hợp. Còn ở VN thì giỏi là chưa ñủ mà còn phải quen 
biết hoặc thậm chí là ñút lót. 

Câu hỏi ñược nhiều người ñặt ra là liệu rằng ñã ñến lúc VN cần phải có 
những chính sách và hành ñộng quyết liệt hơn như ở Singapore ñể thu hút nhân tài? 

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám ñốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân 
lực và thông tin thị trường lao ñộng TP. HCM, cần thống nhất lại ñịnh nghĩa về 
“nhân tài” ñể ñưa ra những chính sách phù hợp với từng ñối tượng. Các ñơn vị ñều 
muốn sử dụng nhân tài nhưng chưa có một chuẩn mực, thước ño nào ñể khẳng ñịnh 
là người có tài, vì vậy mà rất khó ñể có cơ chế cụ thể. 

“Nhân tài là du học sinh, là người có trình ñộ cao, có bằng cấp từ thạc sĩ trở 
lên hay chỉ ñơn thuần là người làm việc có hiệu quả, ñóng góp nhiều sáng kiến? 
Thực ra trong mỗi cơ quan, ñơn vị ñều có người có năng lực, có ñóng góp hữu hiệu 
cho hoạt ñộng của cơ quan. Vì vậy mỗi cơ quan cần có chính sách riêng ñể trọng 
dụng” - ông Tuấn phân tích. 

Hiện nay các ñơn vị gặp khó trong tuyển dụng người tài bởi chính sách cào 
bằng tất cả nhân viên, cách ñánh giá và những tiêu chí ñặt ra cho một vị trí công 
việc không phù hợp với xu thế hội nhập. 

Muốn giải quyết vấn ñề sử dụng chất xám, nhà nước phải có chủ trương xây 
dựng hệ thống cơ cấu vị trí việc làm cụ thể, có các tiêu chuẩn ñầy ñủ theo dạng quy 
ñịnh hành chính. Trong ñó, tài năng là một yếu tố tuy nhỏ nhưng rất cần phải xem 
xét tới, bên cạnh còn là trách nhiệm xã hội. 

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp giảng viên ðH Bách Khoa TP. HCM, ñiều 
cơ bản nhất là bảo ñảm một cuộc sống vật chất ổn ñịnh cho những người có năng 
lực chúng ta còn chưa làm ñược, huống gì ñến những ñiều kiện phát triển khác? 

“Ưu ñãi dành cho người có tài hiện nay rất thấp. Nhiều người nếu muốn ñảm 
bảo mức sống phải kiếm thêm những nguồn thu nhập bên ngoài. Như thế thì làm 
sao họ ñảm bảo ñược chất lượng công việc? Không những thế còn rất dễ xảy ra tiêu 
cực” - PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp nhận ñịnh. 

Tuy vậy, ông Hiệp cũng cho rằng ưu ñãi nhân tài còn cần phải tạo ra môi 
trường cạnh tranh cao, ñòi hỏi chất lượng sản phẩm và những cống hiến của họ chứ 
không thể có chuyện cứ trải thảm ñỏ rước họ về rồi ngồi không, không làm gì cả. 

Theo tiến sĩ (TS) Nguyễn Quốc Chinh - trưởng ban ñào tạo ðH và sau ðH 
(ðHQG TP. HCM), bên cạnh những chính sách giúp người tài ổn ñịnh cuộc sống 
còn cần tạo ñiều kiện ñể họ phát triển năng lực. 
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“ðó là ñiều mà chúng ta ñang thiếu. Nhiều người tài ở nước ngoài ñược trả 
lương rất hậu nhưng chưa chắc họ ñã về. Bởi vì nếu họ có năng lực thì những chỗ 
khác cũng trả lương cao vậy? Quan trọng là họ muốn tìm ñược môi trường giúp 
năng lực của họ phát triển” – TS. Nguyễn Quốc Chinh phân tích. 

ðiều kiện và môi trường ñể người tài phát huy năng lực không thể ñược hình 
thành chỉ trong một sớm một chiều, bởi vì nó còn dựa vào cả xã hội chứ không chỉ 
là một doanh nghiệp, ñơn vị hay một chính sách. 

Còn theo ông Trần Anh Tuấn, chúng ta phải sử dụng hiệu quả những nguồn 
lực ñang có và quyết tâm sàng lọc những gì không phù hợp, ñúng với chính sách tái 
cơ cấu tái nhân lực của ðảng và nhà nước. 

“Nếu làm tốt thì sẽ thúc ñẩy, tạo sự tin tưởng ñể thu hút những người có 
năng lực tham gia vào guồng máy, chứ nói suông thì khó mà ñạt ñược mục ñích”, 
ông Tuấn nói. 

Ông Tuấn cũng cho biết thêm, một tín hiệu ñáng mừng là khi ñất nước hội 
nhập và bắt ñầu cọ sát với thị trường lao ñộng nước ngoài thì các chính sách thu hút 
nhân tài sẽ ñược thúc ñẩy. Từ ñó sẽ ñộng sẽ thúc ñẩy các cơ quan, doanh nghiệp 
từng bước hoàn thiện trong cuộc cạnh tranh lớn về nhân lực. 

Theo TS. luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch, hiện nay, trong các văn kiện của 
ñại hội ðảng luôn khẳng ñịnh và duy trì các chính sách ñãi ngộ nhân tài. Pháp luật 
cũng có những quy ñịnh về việc ưu tiên tuyển dụng, ñãi ngộ xứng ñáng nhân tài 
như ðiều 6, ðiều 38 Luật Cán bộ, công chứng năm 2008. 

Các chính sách ñãi ngộ cụ thể sẽ do lãnh ñạo ở các tỉnh, thành phố quyết 
ñịnh tùy theo từng nhu cầu, hướng phát triển của mỗi ñịa phương. 

TS. Ôn Tuấn Bảo, nguyên Vụ trưởng Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 
cũng bày tỏ niềm hy vọng những nhà lãnh ñạo trẻ của quốc gia sẽ thấy ñược tầm 
quan trọng của nguồn nhân lực có tài mà biết cách trọng dụng hơn. 

“Người có tài nếu biết ñào tạo, ñãi ngộ, sử dụng một cách thích ñáng thì họ 
sẽ mang lại hiệu quả vô giá cho ñất nước. Chính sách của ông Lý Hiển Long tôi 
phải nói là rất thông minh. Không những ông Lý Hiển Long mà người cha của ông 
là Lý Quang Diệu cũng ñã thực hiện chính sách này từ lâu lắm rồi. Những nhà vua 
của Nhật Bản vài trăm năm trước ñã nghĩ ñến vấn ñề ñào tạo nhân tài và ñã có 
những chiến lược quốc gia. Thế nên người ta mới có nhân tài ñược” – TS. Ôn Tuấn 
Bảo nói.  

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

Không ñể lọt thủ tục hành chính trong Thông tư 

Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường yêu cầu trong năm 2016, Hội ñồng Tư 
vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) có biện pháp kiểm soát, thực hiện thật tốt 
quy ñịnh cấm ban hành thủ tục hành chính (TTHC) trong các Thông tư, Thông tư 
liên tịch… theo quy ñịnh của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu 
lực từ 01/7/2016. 

Yêu cầu trên ñược Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Chủ tịch Hội ñồng ñưa ra 
trong Phiên họp toàn thể của Hội ñồng chiều 19/02/2016 tại Hà Nội. 

Hội ñồng cần tiếp tục chủ ñộng tham gia ý kiến có chất lượng ñối với các dự 
án luật, pháp lệnh, dự kiến ñược Quốc hội xem xét, thông qua trong năm nay, nhất 
là các dự án luật liên quan ñến triển khai Hiến pháp. 

Bộ trưởng Hà Hùng Cường ñề nghị Hội ñồng ñẩy mạnh việc ñánh giá TTHC 
tại các bộ, ngành và ñịa phương, trong ñó lưu ý ñánh giá chất lượng thực hiện 
TTHC theo Nghị quyết 19 của Chính phủ. 

Hội ñồng tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp xây dựng tiêu chí 
ñánh giá cải cách TTHC của các bộ, cơ quan ñịa phương, trong ñó lưu ý sáng kiến, 
kinh nghiệm của các ñịa phương như Quảng Ninh. 

Với vai trò là kênh thông tin quan trọng ñể Chính phủ thể lắng nghe phản 
ánh, kiến nghị, sáng kiến cải cách của người dân, doanh nghiệp, Bộ trưởng ñề nghị 
từng thành viên của Hội ñồng, trong quá trình tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khó 
khăn, vướng mắc, cần tích cực, kịp thời ñề xuất biện pháp tháo gỡ. 

Bộ trưởng cũng yêu cầu Hội ñồng chủ ñộng phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ 
Công an, các bộ liên quan trong quá trình triển khai ðề án ñơn giản hóa TTHC, 
giấy tờ công dân gắn với việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hộ tịch. 



13 
 

ðặc biệt, phải triển khai thành công việc thí ñiểm ñăng ký khai sinh ñồng 
thời với cấp số ñịnh danh cá nhân, kết thúc chủ trương này cuối quý I/2016 trước 
khi triển khai trên diện rộng. 

Với Cục Kiểm soát TTHC - ñơn vị thường trực của Hội ñồng, Bộ trưởng Hà 
Hùng Cường, ñề nghị Cục ñẩy mạnh huy ñộng sự tham gia của tổ chức pháp chế 
của các bộ, ngành, Sở Tư pháp ñể các hoạt ñộng của Hội ñồng ñược triển khai ñồng 
bộ, ñi vào chiều sâu và có hiệu quả thực chất, nhất là việc tham mưu ñề xuất các 
giải pháp nhằm phát huy sáng kiến cải cách quy ñịnh TTHC cũng như ñánh giá 
việc thực hiện cải cách TTHC tại các bộ, ngành và ñịa phương. 

Về công tác năm 2015 của Hội ñồng, Bộ trưởng ñánh giá Hội ñồng ñã huy 
ñộng nhiều cơ quan thành viên tham gia nghiên cứu, ñề xuất sáng kiến cải cách 
trong một số lĩnh vực như quản lý lao ñộng nước ngoài, phát mại tài sản bảo ñảm, 
nợ xấu, nhập khẩu trang thiết bị cũ… 

Hội ñồng cũng tham gia thực hiện ñánh giá việc cải cách TTHC tại các bộ, 
ngành và ñịa phương trong các lĩnh vực thuế, hải quan; ñánh giá việc thực hiện 
Nghị quyết số 43/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách 
TTHC trong việc hình thành và thực hiện một số dự án ñầu tư có sử dụng ñất ñể cải 
thiện môi trường kinh doanh. 

Nhiều ý kiến ñề xuất, kiến nghị của Hội ñồng về cải cách quy ñịnh thủ tục 
hành chính ñã ñược một số bộ, ngành tiêp thu và tổ chức thực hiện có hiệu quả, Bộ 
trưởng cho hay. 

Các cơ quan thành viên của Hội ñồng cũng ñã tích cực tham gia ý kiến ñối 
với các quy ñịnh về TTHC trong các dự thảo văn bản pháp luật, ñặc biệt là quy 
ñịnh cấm các bộ, ñịa phương ban hành các TTHC nêu trong Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật. 

ðồng thời tham gia ý kiến ñối với phương án ñơn giản hóa các nhóm quy 
ñịnh, TTHC của các bộ, ngành theo Quyết ñịnh số 08/Qð-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ, qua ñó chuyển tải tiếng nói của người dân, cộng ñồng doanh nghiệp tới 
các cơ quan quản lý nhà nước ñể tiếp tục ñơn giản hóa TTHC, góp phần ñẩy mạnh 
sản xuất kinh doanh, nâng cao ñời sống nhân dân. 

Công tác tiếp nhận và xử lý kiến nghị của các thành viên Hội ñồng Phòng 
Thương mại và Công nghiệp, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản, Hiệp hội 
Dệt may, Hiệp hội Ngân hàng, Hiệp hội thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam… tiếp 
tục ñược quan tâm triển khai. 

Bộ trưởng cũng chỉ rõ những tồn tại cần tập trung khắc phục trong thời gian 
tới, trong ñó, hoạt ñộng của Hội ñồng chưa thực sự ñi vào chiều sâu, chưa phát huy 
ñầy ñủ vai trò tư vấn ñề xuất với Thủ tướng Chính phủ những sáng kiến mang tính 



14 
 

ñột phá cải cách quy ñịnh hành chính liên quan ñến hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh 
và ñời sống nhân dân. 

Bên cạnh ñó, Bộ trưởng nói ông “rất sốt ruột” khi một số sáng kiến, ñề xuất 
cải cách TTHC chưa rõ nét. Có trường hợp sáng kiến ñề xuất ñã ñược phê duyệt 
nhưng chậm ñược triển khai trong thực tế. 

http://baochinhphu.vn/ 

Bộ Giao thông vận tải: Tiếp tục cải cách mạnh mẽ từ những quy ñịnh pháp luật 

ðây là chia sẻ của Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ GTVT) Trịnh Thị Hằng Nga 
khi trả lời Báo Giao thông về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
(VBQPPL) trong năm 2016. 

Tinh thần cải cách tiếp tục ñược ñưa vào các VBQPPL 

PV: Xây dựng VBQPPL luôn ñược coi là việc quan trọng nhất của quản lý 

Nhà nước. Trong năm 2016, ngành GTVT ñặt mục tiêu gì với công tác ñặc biệt 
quan trọng này, thưa bà? 

Bà Trịnh Thị Hằng Nga: ðúng như bạn nói, tại Bộ GTVT, xây dựng 
VBQPPL luôn ñược xác ñịnh là nhiệm vụ quan trọng nhất của quản lý Nhà nước 
(QLNN). Quan ñiểm xuyên suốt này luôn ñược lãnh ñạo Bộ quán triệt tại các cuộc 
họp bàn công tác xây dựng VBQPPL. 

Trong 5 năm (2011- 2015), Bộ GTVT ban hành tăng hơn 300 Thông tư, 
Thông tư liên tịch so với nhiệm kỳ 5 năm 2006 - 2010. Kết quả này là sự phản ánh 
trung thực và khách quan nhất sự quyết liệt trong công tác chỉ ñạo ñiều hành của 
lãnh ñạo Bộ và sự lao ñộng nghiêm túc, ñầy trách nhiệm của tất cả công nhân viên 
chức trong toàn ngành. 

Mục tiêu trước sau như một của QLNN nói chung và công tác xây dựng 
VBQPPL của QLNN nói riêng là phải hướng tới người dân, DN. Suốt thời gian 
qua, chúng tôi luôn nỗ lực thực hiện ñổi mới, cải cách vì sự hài lòng hơn của người 
dân và DN bằng những hành ñộng cụ thể. Tinh thần này ñã ñược ñưa vào các 
VBQPPL, cơ chế chính sách mà Bộ GTVT xây dựng. 

Tôi muốn nhấn mạnh, 5 năm (2011-2015) vừa qua là giai ñoạn chứng kiến sự 
chuyển mình vượt bậc trong công tác xây dựng VBQPPL của Bộ GTVT, không chỉ 
về số lượng mà quan trọng hơn là chất lượng văn bản, ñược dư luận ñón nhận và 
ñánh giá là những cải cách, ñột phá trong xây dựng thể chế, chính sách. 

Dư ñịa ñể cải cách còn nhiều 

PV: Nếu nhìn nhận thẳng thắn thì theo bà, ñâu là hạn chế, là ñiểm chưa ñược 

trong công tác xây dựng VBQPPL ở Bộ GTVT? 
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Bà Trịnh Thị Hằng Nga: Tôi phải thừa nhận rằng, thời gian qua, vẫn còn 
một số văn bản chuyên ngành GTVT chưa có sức sống lâu dài ngoài thực tế cuộc 
sống, thường xuyên phải sửa ñổi, bổ sung. Các thủ tục hành chính trong các 
VBQPPL vẫn còn khá nhiều so với kỳ vọng của DN. 

Ngoài ra, như bạn thấy, ñiểm số MEI 2014 của Bộ do DN ñánh giá vẫn chỉ ở 
mức trung bình, trung bình khá. ðiểm ñiều tra xã hội học trong chỉ số Par - Index 
của Bộ vẫn chỉ ở mức trung bình khá. ðiều này có nghĩa là, chúng tôi vẫn còn rất 
nhiều dư ñịa ñể tiếp tục phấn ñấu, tiếp tục nỗ lực vì sự hài lòng hơn của người dân 
và DN. 

PV: Vậy theo bà ñâu là nguyên nhân của tình trạng này? 

Bà Trịnh Thị Hằng Nga: Như tôi ñã nói ở trên, xây dựng VBQPPL là một 
trong những công tác quan trọng nhất của QLNN và ñương nhiên, ñây chắc chắn 
không phải là một việc dễ làm. Tôi cho rằng, công tác xây dựng pháp luật chuyên 
ngành GTVT là một nhiệm vụ không hề ñơn giản do các lĩnh vực trong ngành rất 
rộng và ñòi hỏi sự nghiên cứu sâu về kỹ thuật, sự cân nhắc kỹ lưỡng về chủ 
trương... 

Ngoài ra, cũng không thể phủ nhận, trong quá trình xây dựng chính sách, 
chúng tôi cũng chưa lường hết ñược sự thay ñổi nhanh chóng của thực tiễn xã hội. 

ðó là chưa kể ñến việc số lượng văn bản cần xây dựng và khối lượng công 
việc cần giải quyết ñể ñáp ứng ñòi hỏi thực tiễn quá nhiều khiến cho quỹ thời gian 
dành cho mỗi công việc bị chia sẻ, giảm bớt. Có quyết tâm và hành ñộng quyết liệt 
chắc chắn có hiệu quả 

PV: Quay trở lại với nhiệm vụ năm 2016, Bộ GTVT sẽ tập trung xây dựng 

những VBQPPL nào, thưa bà? 

Bà Trịnh Thị Hằng Nga: Theo kế hoạch, trong năm 2016, Bộ GTVT sẽ trình 
Chính phủ Dự án Luật ðường sắt (sửa ñổi); tổng kết và nghiên cứu sửa ñổi Luật 
GTðB. Cùng ñó, Bộ cũng sẽ tập trung hoàn thành ñúng tiến ñộ, chất lượng các văn 
bản thuộc chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gồm 24 
nghị ñịnh, 3 quyết ñịnh, trong ñó quan trọng nhất là các văn bản triển khai thực 
hiện Bộ luật Hàng hải năm 2015. Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành 38 Thông tư 
của Bộ trưởng và phối hợp soạn thảo 7 Thông tư của bộ, ngành khác. 

Ngoài những văn bản xây dựng theo kế hoạch, những vấn ñề phát sinh trong 
thực tiễn sẽ ñược thường xuyên cập nhật, nếu cần thiết sẽ tiến hành sửa ñổi, bổ 
sung các thông tư, nghị ñịnh hiện hành.... 

PV: Theo bà, Bộ GTVT cần sửa những quy ñịnh nào trong năm 2016 ñể tiếp 

tục cải cách làm hài lòng hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp? 
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Bà Trịnh Thị Hằng Nga: Trong năm 2016, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát các 
VBQPPL, rà soát các thủ tục hành chính ñể kịp thời ban hành, sửa ñổi cho phù hợp 
với thực tiễn. 

Một trong những chỉ tiêu quan trọng ñược Bộ ñặt ra trong năm 2016 là tiếp 
tục siết chặt quản lý hoạt ñộng kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương 
tiện. Do ñó, các VBQPPL, cơ chế chính sách trong lĩnh vực vận tải sẽ tiếp tục ñược 
quan tâm rà soát, sửa ñổi, bổ sung. Trong ñó, ñặc biệt quan trọng là sửa Nghị ñịnh 
86 quy ñịnh về kinh doanh và ñiều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, xây dựng 
Nghị ñịnh quy ñịnh về các ngành nghề kinh doanh có ñiều kiện trong lĩnh vực 
GTVT như: ðào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, ñăng kiểm, bảo ñảm hàng hải… 

Cùng ñó, Bộ sẽ xây dựng các văn bản triển khai Bộ luật Hàng hải; Thông tư 
về cấp phép phương tiện vận tải nội ñịa; Xây dựng quyết ñịnh của Thủ tướng Chính 
phủ về việc thu phí sử dụng ñường bộ theo hình thức tự ñộng không dừng; Nghị 
ñịnh về ñiều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển; Nghị ñịnh 
sửa ñổi bổ sung Nghị ñịnh quy ñịnh về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt 
ñộng hàng không chung... 

http://baogiaothong.vn/ 

TP. ðà Nẵng ra mắt thêm ứng dụng Internet ñể “lắng nghe dân” 

Với ứng dụng Góp ý sẽ giúp tổ chức, công dân gửi ý kiến, phản ánh các vấn 
ñề xã hội ñể các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết. 

ðầu năm 2016, chính quyền thành phố ðà Nẵng chính thức ñưa vào sử dụng 
Ứng dụng Góp ý (Gopy.danang.gov.vn) ñể sẵn sàng nhận góp ý, phản ánh của 
người dân. Theo ñó, ứng dụng Góp ý sẽ giúp tổ chức, công dân gửi ý kiến, góp ý, 
phản ánh các vấn ñề liên quan ñến môi trường, giao thông ñô thị, an toàn xã hội… 
và theo dõi, biết ñược kết quả xử lý của các cơ quan nhà nước liên quan. 

Trung tâm Thông tin dịch vụ công ðà Nẵng là ñơn vị vận hành ứng dụng này 
(nhận góp ý của người dân, chuyển các cơ quan liên quan xử lý, theo dõi và ñưa kết 
quả xử lý trên ứng dụng) và ñược vận hành trên nền tảng Hệ thống thông tin chính 
quyền ñiện tử ðà Nẵng. 

ðiều ñặc biệt là UBND thành phố ñã ban hành quy chế vận hành Ứng dụng 
này, trong ñó các cơ quan phải xử lý, góp ý trong 03 ngày làm việc. Các nội dung 
góp ý, phản ánh phức tạp hoặc liên quan ñến nhiều cơ quan, Trung tâm Thông tin 
dịch vụ công báo cáo UBND thành phố ñể chỉ ñạo xử lý. 

Với kết quả trên, Trung tâm Thông tin dịch vụ công ðà Nẵng vinh dự ñược 
UBND thành phố khen tặng Bằng khen mô hình tiêu biểu ñóng góp vào năm Văn 
hóa Văn minh ñô thị 2015 (VHVMðT) tại Hội nghị Tổng kết “Năm văn hóa, văn 
minh ñô thị 2015”. 
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Năm 2015, Trung tâm Thông tin dịch vụ công ðà Nẵng ñã mở kênh góp ý, 
phản ánh (qua số ñiện thoại 05113 881 888, 0511 1022). Kết quả, tính từ ñầu tháng 
3/2015 ñến hết tháng 12/2015, ñã nhận 520 lượt phản ánh, góp ý của người dân 
(trên 50 lượt/tháng) và ñã chuyển Tổ liên ngành 43 thành phố, các cơ quan liên 
quan xử lý kịp thời; ñồng thời có phản hồi cho người dân biết kết quả xử lý. 

Cùng với việc vận hành ñường dây nóng 0511 1022, trang Facebook Quản lý 
ñô thị ðà Nẵng: Tiện nghi - xanh - sạch - ñẹp... ứng dụng "Góp ý" tạo thêm 1 kênh 
tiếp nhận chính thống, công khai và ñáng tin cậy của chính quyền TP. ðà Nẵng. 

Ứng dụng Góp ý sẽ góp phần tạo một kênh tiếp nhận chính thống, công khai 
và ñáng tin cậy của chính quyền thành phố ðà Nẵng, ñể từ ñó các cấp, các ngành 
kịp thời xử lý những vấn ñề còn tồn ñọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn mà ngành, ñịa phương mình quản lý.  

http://vov.vn/ 

TP. HCM: Sở Giao thông vận tải mở Facebook nhận góp ý của dân 

Trang Facebook của Sở có tên “Sở Giao thông vận tải TP. HCM” ñang trong 
quá trình hoàn thiện, dự kiến ra mắt chính thức vào ñầu tháng 3. 

Hiện trang Facebook này ñã cung cấp một số thông tin liên quan như: số ñiện 
thoại nóng của các ñơn vị quản lý hạ tầng, số ñiện thoại nóng của Sở Giao thông 
vận tải, các ñiểm cấp ñổi giấy phép lái xe trên ñịa bàn TP… 

Bà Nguyễn Thị Việt Thu - Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải TP. 
HCM cho biết ý tưởng thành lập mạng xã hội Facebook ñể tiếp nhận những phản 
ánh, góp ý của người dân ñã ñược lãnh ñạo Sở Giao thông vận tải ấp ủ từ lâu nhưng 
do chuẩn bị nhân lực nên thời gian qua chưa thực hiện ñược. 

Dự kiến ñội ngũ phụ trách website Sở Giao thông vận tải là lực lượng sẽ 
quản lý trang Facebook. “ðội ngũ quản lý sẽ chắt lọc những ý kiến ñóng góp xác 
ñáng trình lãnh ñạo Sở xem xét giải quyết”, bà Thu cho biết. 

Theo ghi nhận, trang Facebook “Sở Giao thông vận tải TP. HCM” hiện ñang 
nhận ñược sự quan tâm của ñông ñảo cư dân mạng. 

Nhiều người gửi bình luận hoan nghênh việc Sở Giao thông vận tải TP. 
HCM lập kênh mới ñể kết nối với người dân, ñồng thời gửi ý kiến góp ý liên quan 
ñến vấn ñề giao thông trên ñịa bàn TP.  

http://tuoitre.vn/ 

“ðiểm huyệt” và quan liêu 

Cú “ñiểm huyệt” của Bí thư ðinh La Thăng cho thấy cán bộ ta rất quan liêu, 
xa dân. Dân rất cần lãnh ñạo hiểu họ. 
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1. Những câu chuyện chỉ ñạo trong tuần ñầu năm mới vừa qua của tân Bí thư 
Thành ủy TP Hồ Chí Minh ðinh La Thăng tiếp tục ñược bàn luận. 

Gặp gỡ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Em tại Củ Chi, sau khi hỏi 
thăm tình hình sức khỏe, Bí thư Thành ủy khiêm tốn hỏi: “Mẹ có ý kiến gì chỉ ñạo 
ñể bọn con làm không? Mẹ có dặn dò gì ñể bọn con lưu ý không?”. 

Câu hỏi khiêm tốn của ông Thăng là việc làm của một người vốn gần dân, 
trọng dân. Không chỉ thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với dân, hơn nữa còn có cả việc 
tìm ra biện pháp, cách làm ñể giải quyết sự việc, vấn ñề. 

Bí thư TP. HCM, ông Thăng rất cụ thể khi biết “ñiểm huyệt” các vấn ñề còn 
tồn ñọng, bức xúc của dân, của cơ sở ñể khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống khiến 
mọi việc trôi chảy, ñi lên. 

Không theo lối cũ “ghi nhận, tổng hợp, báo cáo, ñề xuất rồi ñề nghị cơ quan 
chức năng nghiên cứu, giải quyết, báo cáo trong thời hạn…”, ông Thăng khi nghe 
báo cáo chuyện mua sữa của người chăn nuôi ñã “gõ” ñúng vào trách nhiệm của 
người ñứng ñầu chính quyền cơ sở, “bắt” ñúng tệ quan liêu, thói kêu ca, phàn nàn, 
xa dân, làm không hết việc, ñúng việc của cán bộ. Chỉ bằng một câu “gọi cho Tổng 
Giám ñốc Vinamilk” là rõ mọi chuyện. 

2. Rõ ràng, quan liêu ñang là “bệnh lãnh ñạo”. Vì thế, câu chuyện của Bí thư 
ðinh La Thăng, vốn dĩ rất bình thường ở các nước, lại trở nên rất “nóng” ở Việt Nam. 

Ở cán bộ ta, nguồn gốc sâu xa của quan liêu không những là ở nền sản xuất 
nhỏ mà còn do chịu ảnh hưởng của những tàn dư tập tục cũ. 

Song, nguyên nhân trực tiếp phát sinh chủ nghĩa quan liêu là do tư tưởng cá 
nhân chủ nghĩa, do thiếu tinh thần trách nhiệm, do trình ñộ tổ chức và quản lý còn 
non yếu gây ra. 

Rất, rất nhiều ñảng viên khi có chức, có quyền thì coi thường quần chúng, cho 
mình là người “ñứng trên”, người “ban ơn” cho quần chúng chứ không phải là 
người phục vụ, người ñầy tớ trung thành của quần chúng. 

Theo Bác Hồ, quan liêu của cán bộ có mấy nguyên nhân: xa nhân dân, khinh 
nhân dân, không tin cậy nhân dân, không hiểu biết nhân dân, không yêu nhân dân. 

3. ðối với chủ nghĩa quan liêu, Bác Hồ khẳng ñịnh: “Nếu không lo chữa thì 
“bệnh” quan liêu sẽ ñưa “bệnh nhân” ñến chỗ hoàn toàn bị ñào thải. 

“Thang thuốc” chữa “bệnh” quan liêu: phải ñặt lợi ích dân chúng lên trên hết, 
trước hết; phải gần gũi dân, hiểu biết dân, học hỏi dân; phải thật thà thực hành phê 
bình và tự phê bình; phải làm kiểu mẫu: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. 

Rất dễ hiểu vì sao khi Bí thư ðinh La Thăng công bố, số ñiện thoại “ñường 
dây nóng” của ông luôn nghẽn mạng? Bởi rất, rất lớn các cuộc gọi ñều phản ánh 
các vấn ñề dân sinh của TP. HCM. 
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Cú “ñiểm huyệt” của Bí thư ðinh La Thăng cho thấy cán bộ ta rất quan liêu, 
xa dân. Dân rất cần lãnh ñạo hiểu họ 

http://phapluatplus.vn/ 
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Lào: Sắp bầu cử Quốc hội khóa VIII và hội ñồng nhân dân cấp tỉnh 

Ngày 22/02/2016, tại thủ ñô Vientiane, Ủy ban bầu cử Quốc gia Lào ñã tổ 
chức buổi họp báo công bố những nội dung chính liên quan ñến cuộc bầu cử           
Quốc hội Lào khóa VIII và ñại biểu Hội ñồng nhân dân cấp tỉnh sẽ diễn ra vào 
ngày 20/3 tới. 

Tại cuộc họp báo, Chủ nhiệm Ủy ban ðối ngoại Quốc hội Lào, người phát 
ngôn Ủy ban bầu cử Quốc gia Lào Kukeo Ackhamotry ñã thông báo ba nội dung 
chính của bầu cử ðại biểu Quốc hội Lào khóa VIII và ñại biểu Hội ñồng nhân dân 
cấp tỉnh gồm tiêu chuẩn của ñại biểu ra ứng cử, số lượng cử tri và công tác chuẩn bị 
cho ngày bầu cử. 

ðể có thể trở thành một ứng cử viên ðại biểu Quốc hội hoặc Hội ñồng nhân 
dân cấp tỉnh của Lào, ứng viên phải có ñộ tuổi từ 21 trở lên, có tinh thần yêu nước, 
trung thành với tổ quốc, ñặt lợi ích quốc gia lên hàng ñầu, vì nhân dân phục vụ, 
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không tham ô tham nhũng, là tấm gương sáng về thực hiện luật pháp, có tinh thần 
trách nhiệm cao, có lý lịch trong sạch, có trình ñộ chuyên môn, có sức khỏe tốt… 

Về số lượng cử tri của Lào, người phát ngôn Kukeo cho biết tổng số cử tri ñủ 
tiêu chuẩn 18 tuổi trở lên trên toàn quốc của Lào có 3.988.000 người, trong ñó có 
2.006.000 nữ. 

Liên quan tới công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tới, ông Kukeo cho biết Ủy 
ban bầu cử Quốc gia Lào ñã phân công công việc cụ thể cho từng bộ phận ñể cuộc 
bầu cử tiến hành theo ñúng mục tiêu ñề ra. Phía Ủy ban ñã thành lập sáu tiểu ban 
chịu trách nhiệm từng ñầu việc cụ thể là tiểu ban thư ký, tiểu ban chính trị, tiểu ban 
truyền thông, tiểu ban cơ cấu tổ chức và nhân sự, tiểu ban an ninh quốc phòng và 
tiểu ban ngân sách. 

Trong cuộc bầu cử tới, toàn bộ lãnh thổ Lào sẽ ñược chia làm 18 khu vực 
bầu cử. Tổng số ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử quốc hội khóa VIII sẽ là 211 
người, trong ñó có 50 ứng cử viên nữ. 

Cử tri trên cả nước Lào sẽ chọn ra 149 ñại biểu xứng ñáng nhất ñại diện cho 
mình tại Quốc hội Lào khóa VIII. Trong khi ñó, số ứng cử viên tham gia tranh cử 
vào Hội ñồng nhân dân cấp tỉnh và thủ ñô Vientiane sẽ là 508 người, trong ñó sẽ có 
360 người ñược bầu chọn. 

http://vietnamplus.vn/ 

Uganda: Tổng thống Yoweri Museveni tái ñắc cử nhiệm kỳ thứ 5 

Ngày 20/02/2016, theo kết quả bầu cử chính thức ñược công bố, Tổng thống 
Uganda Yoweri Museveni ñã tái ñắc cử nhiệm kỳ thứ 5 với 60,75% số phiếu ủng hộ. 

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Uganda, Badru Kiggundu chính thức thông báo ông 
Yoweri Kaguta Museveni, 71 tuổi, ñã tái ñắc cử Tổng thống Uganda. 

ðối thủ chính của ông Museveni, ứng cử viên Kizza Besigye chỉ giành ñược 
35,4% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 18/02 vừa qua.  

Trước ñó, cùng ngày, các quan sát viên Liên minh châu Âu (EU) ñã chỉ trích 
cuộc bầu cử tại Uganda là thiếu minh bạch, ñồng thời cáo buộc cảnh sát dùng các 
biện pháp trấn áp nặng nề khi bắt giữ một số ứng cử viên ñối lập. 

Ông Museveni lên nắm quyền từ năm 1986. Ông ñã thành công trong việc 
sửa ñổi Hiến pháp vào năm 2005 bãi bỏ quy ñịnh giới hạn tối ña 2 nhiệm kỳ                   
tổng thống. 

http://vietnamplus.vn/ 
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CH Trung Phi: Cựu Thủ tướng Touadera giành chiến thắng trong cuộc bầu cử 

Ngày 20/02/2016, theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ do Cơ quan Bầu cử Quốc 
gia (ANE) của Cộng hòa Trung Phi công bố, ông Faustin-Archange Touadera, cựu 
Thủ tướng nước này, ñã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra 
ngày 14/02/2016. 

ANE cho biết ông Touadera giành ñược 62,71% phiếu bầu. Trong khi ñó, 
ông Anicet-Georges Dologuele, người cũng từng giữ chức Thủ tướng Cộng hòa 
Trung Phi, chỉ giành ñược 37,29% phiếu bầu. 

Ông Touadera, 58 tuổi, là Thủ tướng trong chính quyền của Tổng thống 
Francois Bozize từ năm 2008-2013. 

Theo Hiến pháp nước này, Tổng thống lâm thời Catherine Samba-Panza 
không ñược phép tham gia tranh cử. 

Bà Samba-Panza ñã ñứng ñầu chính quyền lâm thời, ñược giao nhiệm vụ tái 
lập hòa bình và ổn ñịnh tình hình an ninh, trật tự ở nước này từ tháng 1/2014. 

Cuộc bầu cử ngày 14/2 vừa qua ñược xem là hết sức quan trọng trong nỗ lực 
chấm dứt tình trạng bạo lực tôn giáo kéo dài nhiều năm qua ở nước này. 

http://vietnamplus.vn/ 
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Giữa voi và người 

Nghe tin voi về trong buôn, ở trên cử một ñoàn công tác ñi nắm tình hình. Già 
làng Ama Càtong buồn bã báo cáo:  

- Hổm rày ñêm nào mấy ổng cũng về. Toàn bộ rẫy mía, rẫy bắp ñều bị phá 
nát. Vụ mùa này coi như mất trắng. Bà con nợ nần lút ñầu!  

Anh du kích Ma Càteo bổ sung:  

- Có lần chúng còn quật chết người, giẫm bể bụng bà bầu, kê vòi vào tai hút 
óc… Chúng tôi ñề nghị phục kích bắn chết con voi ñầu ñàn ñể chúng nó sợ bỏ ñi 
nơi khác nhưng trên chưa cho phép.  

Một ông khách có vẻ là trưởng ñoàn vội vàng cắt ngang:  

- Ấy chết! Không ñược. Voi về thì bà con chỉ nên dùng khói lửa, tiếng ồn ñẩy 
ñuổi. Tuyệt ñối không ñược dùng vũ khí sát thương. ðàn voi này là của tỉnh nhà. 
ðừng làm chúng nó sợ, bỏ qua tỉnh khác.  

Trong ñoàn có nhà báo tháp tùng ñể làm phóng sự ñiều tra, nghe ñến ñây bèn 
lên tiếng:  

- Chúng bỏ ñi ñâu thì ñi, miễn bà con ñược an lành là tốt rồi. Giữ cái lũ quỉ ấy 
lại cho tỉnh nhà ñể làm gì? 

Một bà mập ú, có lẽ là kế toán tài vụ gì ñó, ñỡ lời cho trưởng ñoàn:  

- Nhà báo có ñiều không biết. Năm ngoái, Bộ Kế hoạch & ðầu tư duyệt ngân 
sách 74 tỉ. Năm nay trong tài khóa 2014, lại duyệt 45 tỉ ñể bảo vệ ñàn voi này. Nếu 
ñể mất voi thì mình cũng… mất trắng cái khoản tài trợ ñó.  

Nhà báo gật ñầu:  
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- Tôi cũng ñã ñọc ñược các con số ñó qua các báo. Tổng cộng số tiền ñã ñược 
duyệt trong hai tài khóa ñể bảo vệ ñàn voi từ nay cho tới năm 2020 là 119 tỉ. Theo 
bản ñồ phân bố ñộng vật thì ñàn voi của tỉnh nhà chỉ có 13 con. Như thế chi phí 
chăm sóc bảo vệ mỗi năm ñến gần 2 tỉ cho mỗi con voi. Tính ra lương của mỗi ông 
voi này lớn gấp ñôi, gấp ba lần lương khủng của mấy ông Tổng giám ñốc các công 
ty giàu nhất trong nước. Giả sử cái khoản tiền ấy ñược giải ngân, xin quí vị cho biết 
mỗi con voi sẽ sử dụng ñồng lương khủng của nó vào việc gì? Cho dù mua muối, 
mua chuối cho chúng ăn, mua bia, nước ngọt cho chúng uống hằng ngày cũng 
không thể xài hết.  

Ông trưởng ñoàn giải thích:  

- Nếu có khoản tiền ñó, chúng tôi sẽ cho thiết kế một hệ thống hàng rào ñiện 
tử ñể ngăn không cho chúng ñi khỏi cửa rừng của tỉnh nhà. Mỗi con voi còn ñược 
gắn chíp ñiện tử ñể dù nó có ñi lạc ñến ñâu mình cũng có thể mướn người tìm về. 
ðây là những khoản chi phí rất lớn.  

Anh nhà báo nghĩ thầm: “ðến hàng rào ñiện tử McNamara còn chưa ăn thua. 
Không hiểu họ làm hàng rào kiểu gì mà ngăn ñược voi?”. Nghĩ vậy nhưng không 
tiện phản bác mà chỉ gật ñầu nói:  

- Dạ, thế thì hiểu rồi. Nhưng không biết những con voi này có gì quí mà Bộ 
Kế hoạch & ðầu tư lại hào phóng duyệt những khoản chi lớn như vậy? 

Một ông khách mang kính trắng, là chuyên viên của hiệp hội Bảo tồn ñộng vật 
hoang dã liền giải thích một cách rất chi là bác học:  

- Voi thuộc ngành ñộng vật có xương sống, lớp có vú, họ Elephantidae là họ 
duy nhất thuộc bộ Proboscidea, tiếng Việt gọi là bộ Mũi dài tức bộ Có vòi còn tồn 
tại trên trái ñất này. Quí là quí ở cái vòi ñấy. 

- Nếu ñã quí như vậy sao ta không mang tiền ấy qua bên nước bạn Lào hỏi 
mua lại vài trăm con ñem về thả ñầy rừng có phải sướng hơn không? Lào vốn có 
tiếng là ñất nước triệu voi. Nghe nói voi bên ấy rẻ rề.  

Ông trưởng ñoàn bực mình gắt:  

- ðây là kế hoạch ñã ñược nhà nước thông qua. Nhà báo có gì thắc mắc thì ñi 
mà hỏi Bộ Kế Hoạch & ðầu tư ấy.  

Anh nhà báo mở túi xách lấy ra một tờ báo cũ nói:  

- ðây là tờ báo Tuổi Trẻ ngày 24-9 vừa qua. Trên trang 2 ñưa tin bộ KH&ðT 
ñã duyệt ngân sách 45 tỉ ñể bảo vệ ñàn voi ở tỉnh ðồng Nai từ nay tới năm 2020. 
Trên trang 3 ñưa tin hai mẹ con Vi Thị Tiếp (SN 1995) và con là Vi Xuân Tình 
(2012) ở Bản Cóc treo cổ chết trong rừng vì hoàn cảnh gia ñình quá khó khăn túng 
quẫn. Mẹ treo cổ con chết trước rồi mình chết theo.  
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ðọc hai mẩu tin ấy không biết quí vị có suy nghĩ gì không chứ tôi không chỉ 
thắc mắc với Bộ KH&ðT mà còn xót xa bức xúc khi so sánh giữa thân phận con 
người với con voi.  

Im lặng một lúc, bỗng già làng lên tiếng:  

- Bà con ở ñây cũng có nhiều hộ gia ñình khó khăn lắm. Nói không chừng họ 
mà bắt chước treo cổ thì thật là thê thảm. Nếu có thể, già làng này ñề nghị mấy ông 
ngắt nhéo bớt tí xíu trong khoản tiền tỉ dành cho con voi ñể xóa ñói giảm nghèo cho 
buôn làng. ðôi khi chỉ cần có vài ba trăm ngàn ñồng thôi là cũng có thể cứu ñược 
một người sắp chết vì nghèo ñói.  

Ông trưởng ñoàn lạnh lùng trả lời:  

- Cái ñó không thuộc thẩm quyền của chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi sẽ 
chuyển ý kiến của già làng lên cấp trên. Trước mắt, tôi xin nhắc lại: Tuyệt ñối 
không ñược làm gì có thể gây tổn thương cho ñàn voi.  

Sau buổi làm việc, cả ñoàn lên xe ra về. Ra ñến bìa rừng, xe dừng lại ăn trưa ở 
một quán nhậu không tên. Anh chủ quán phấn khởi bảo vợ: “Hễ mỗi lần voi về, 
ngày nào quán mình cũng ñông khách, hết ñoàn này ñến ñoàn khác. Mong sao ngày 
nào cũng có voi về cho mình ăn theo thì tha hồ phát tài”. Vợ cười hích hích nói 
ñùa: “Phát tài kiểu này gọi là… theo voi ăn bã mía”. Chồng nói nhỏ: “Thì thế. 
Nhan nhản kẻ theo voi ăn bã mía, ñâu phải chỉ có tụi mình”. 

(Theo truyện của Hoàng Thiếu Phủ, Tuổi trẻ cười) 
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