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Chuyển ñổi cơ quan chủ quản 2 trường ðại học 

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết ñịnh chuyển ñổi cơ quan chủ quản của 2 
Trường ðại học (ðH) Việt - ðức và Trường ðH Khoa học và Công nghệ  Hà Nội. 

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh chuyển Trường ðH Việt - ðức từ 
Bộ Giáo dục và ðào tạo về trực thuộc ðH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 
chuyển Trường ðH Khoa học và Công nghệ Hà Nội từ Bộ Giáo dục và ðào tạo về 
trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Trường ðH Việt - ðức là cơ sở giáo dục ðH công lập, có tư cách pháp nhân, 
con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và ñào tạo của Bộ 
Giáo dục và ðào tạo và sự quản lý về lãnh thổ của UBND tỉnh Bình Dương. 

Trường ðH Khoa học và Công nghệ Hà Nội là cơ sở giáo dục ñại học công 
lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý nhà nước về 
giáo dục và ñào tạo của Bộ Giáo dục và ðào tạo và sự quản lý về lãnh thổ của 
UBND thành phố Hà Nội. 
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Trường ðại học Việt - ðức và ðH Khoa học và Công nghệ Hà Nội hoạt 
ñộng theo ðiều lệ trường ñại học ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 70/2014/Qð-
TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết ñịnh số 64/2013/Qð-TTg 
ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện và thủ tục thành 
lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt ñộng ñào tạo, ñình chỉ hoạt ñộng ñào 
tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường ñại học, học viện; Quy chế tổ chức và hoạt 
ñộng và cơ chế tài chính ñặc thù ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp 
các thỏa thuận với ñối tác Cộng hòa Liên bang ðức và Cộng hòa Pháp. 

Bộ Giáo dục và ðào tạo, ðH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường ðH 
Việt - ðức thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng (kể cả dự án ñầu tư xây 
dựng) Trường ðH Việt - ðức từ Bộ Giáo dục và ðào tạo về ðH Quốc gia Thành 
phố Hồ Chí Minh; Bộ Giáo dục và ðào tạo, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam, Trường ðH Khoa học và Công nghệ Hà Nội thực hiện bàn giao, tiếp 
nhận nguyên trạng (kể cả dự án ñầu tư xây dựng) Trường ðH Khoa học và Công 
nghệ Hà Nội từ Bộ Giáo dục và ðào tạo về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Quyết ñịnh có hiệu lực thi hành. 

htttp://baochinhphu.vn/ 

TP. HCM: Xin thí ñiểm thành lập Cảnh sát du lịch 

UBND TP. HCM vừa kiến nghị Trung ương cho phép thành phố thí ñiểm 
thành lập lực lượng Cảnh sát du lịch ñể xử lý các vấn ñề liên quan ñến an ninh, an 
toàn của du khách. 

UBND TP ñã nhiều lần ñưa ra ñề xuất này, và thời ñiểm gần nhất (tháng 
8/2014), Bộ Chính trị ñã có Kết luận số 99 -KL/TW về việc tiếp tục ñổi mới, hoàn 
thiện tổ chức bộ máy Bộ Công an, trong ñó có nội dung là không thành lập lực 
lượng Cảnh sát du lịch và Cảnh sát lâm nghiệp. 

Ông Lã Quốc Khánh-Phó Giám ñốc Sở Du lịch TP. HCM cho biết, năm 
2015, Sở Du lịch có nhận công hàm của các nước Hàn Quốc, Úc, Nhật và Văn 
phòng Kinh tế - Văn hóa ðài Bắc phản ánh về tình trạng công dân của họ bị              
cướp giật, mất hộ chiếu, tài sản… Trong ñó có hơn 200 trường hợp du khách bị mất 
hộ chiếu. 

“Việc phản ảnh bằng văn bản, người ta bày tỏ sự quan ngại về sự gia tăng số 
lượng công dân nước ngoài bị xâm hại an ninh, bị cướp giật tài sản tại một số quận 
trong thành phố và sự thiếu hợp tác hoặc hợp tác chưa ñầy ñủ của lực lượng chức 
năng khi tiếp nhận thông tin từ du khách”, ông Khánh nói. 

Ông Khánh cho biết, trước ñây thành phố ñồng ý giao cho thanh niên xung 
phong tổ chức lực lượng hỗ trợ du khách. Lực lượng này ñã có gần 250 thành viên 
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và tổ chức phối hợp cùng công an tại các ñiểm du lịch, thực hiện tuần tra, chốt, hỗ 
trợ, hướng dẫn khách du lịch. 

Tuy nhiên, theo ông Khánh, lực lượng hỗ trợ du khách còn yếu ngoại ngữ và 
chuyên môn nghiệp vụ. Khi ñứng ra bảo vệ du khách thì bị tội phạm phản ứng. Lực 
lượng hỗ trợ du khách tham gia ñuổi bắt cướp giật, chống việc chèo kéo mua 
hàng… nên khá vất vả nhưng thu nhập còn thấp. Không những vậy, chính sách liên 
quan ñến xâm phạm thân thể, thương tật,.. cho lực lượng này cũng rất khó khăn. 

Ông Khánh cho rằng, ñể giải quyết căn cơ vấn ñề này thì cần phải có lực 
lượng Cảnh sát du lịch như ở một số nước trong khu vực như Thái Lan (ñã thành 
lập 21 năm), Lào… Lực lượng này có chính sách, chế ñộ, trang bị công cụ, nâng 
cao kỹ năng… ñể phục vụ du khách. Trong khi ñó, mặc dù có tiềm năng du lịch lớn 
nhưng TP. HCM vẫn chưa thành lập ñược Cảnh sát du lịch. 

“Sở Du lịch không thể quản lý lực lượng bảo vệ du khách ñược. Cơ quan 
quản lý ngành du lịch không thể ñứng ra bảo vệ du khách về an ninh, trật tự, xâm 
phạm tài sản... Với kinh nghiệm gần 30 năm làm du lịch, cá nhân tôi cho rằng             
nếu ñược giao nhiệm vụ này thì không thể ñạt hiệu quả như mong muốn”, ông 
Khánh nói. 

Trong khi ñó, Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó Giám ñốc Công an TP cho 
rằng, Sở Du lịch luôn luôn bảo lưu ý kiến Công an TP bố trí lực lượng cảnh sát du 
lịch. Nhưng nguyên tắc tổ chức của ngành Công an và ñặc biệt là “vướng” Nghị 
quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế nên việc ñề xuất Công an TP bố trí lực 
lượng Cảnh sát du lịch sẽ không bao giờ thực hiện ñược. 

“Không bao giờ công an ñi bảo vệ khách hàng của một ngành hàng nào, kể 
cả ngành có nguy cơ cao như an ninh hàng không. An ninh hàng không phải do 
ngành hàng không tự tổ chức. Tôi không biết ở Thái Lan, Lào, Cảnh sát du lịch 
ñược tổ chức ra làm sao? Còn riêng ở Campuchia thì Cảnh sát du lịch do các doanh 
nghiệp ñứng ra ñài thọ, tổ chức”, ông Minh nói.  

 http://dantri.com.vn/ 

Phát triển ñội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số  

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt ðề án phát triển ñội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới. Mục tiêu hướng tới là 
hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về tuyển dụng, sử dụng và quản lý ñội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số nhằm xây dựng, phát triển ñội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, có phẩm chất, ñạo ñức, có trình ñộ năng lực nghiệp vụ, góp phần củng cố, 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước.  
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Nâng cao hợp lý tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số ở 
các cơ quan của Nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương ñến cơ sở, ñặc 
biệt là ở các ñịa phương vùng dân tộc thiểu số nhưng không tăng số lượng biên chế 
ñã ñược cấp có thẩm quyền giao. 

ðể ñạt ñược mục tiêu trên, ðề án sẽ tiến hành nghiên cứu xây dựng, sửa ñổi, 
bổ sung chính sách có tính ñặc thù trong tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng; chế 
ñộ chính sách trong ñào tạo, bồi dưỡng; tiêu chuẩn, ñiều kiện trong quy hoạch, bổ 
nhiệm chức danh lãnh ñạo, quản lý ñối với cán bộ, công chức, viên chức người dân 
tộc thiểu số; nghiên cứu, quy ñịnh chế ñộ, chính sách thu hút nhân tài, trọng dụng, 
ñãi ngộ, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội phù hợp ñối với người có tài năng 
trong hoạt ñộng công vụ và hoạt ñộng nghề nghiệp của ñội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức người dân tộc thiểu số. 

Xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc thiểu số cho cán bộ, 
công chức, viên chức theo 4 nhóm ñối tượng: ñối tượng 1 (lãnh ñạo cấp tỉnh và 
tương ñương); ñối tượng 2 (lãnh ñạo cấp sở và tương ñương); ñối tượng 3 (lãnh ñạo 
cấp phòng và tương ñương); ñối tượng 4 (cán bộ, công chức, viên chức không giữ 
chức vụ lãnh ñạo). Triển khai có hiệu quả các chính sách về thu hút, trọng dụng, tạo 
nguồn, ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số; 
nâng cao tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giữ các chức 
danh lãnh ñạo, quản lý ở các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương. 

http://tuoitre.vn/ 

Danh sách Bộ trưởng khóa mới dự kiến gồm những ai? 

Ngày 17/3/2016, ðoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN ñã tổ chức 
Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử ñại biểu Quốc hội Khóa XIV. 

Danh sách người ứng cử thuộc khối trung ương giới thiệu gồm 197 người, 
giảm một so với dự kiến ban ñầu. Danh sách cho thấy khá rõ những gương mặt mới 
sẽ giữ các vị trí quan trọng trong các cơ quan ðảng, Chính phủ, Quốc hội… nhiệm 
kỳ mới. 

ðáng chú ý trong số những người ứng cử thuộc khối Chính phủ có Ủy viên 
Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương ðình Huệ; Ủy viên Bộ 
Chính trị, Chánh TAND tối cao Trương Hòa Bình. 

Khối Chính phủ và cơ quan thuộc Chính phủ giới thiệu 17 người ứng cử, bao 
gồm: 

1. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Chính phủ; 

2. Ông Vương ðình Huệ, Trưởng Ban kinh tế Trung ương; 

3. Ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; 
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4. Ông Trương Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao; 

5. Ông ðỗ Văn Chiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; 

6. ÔIng Nguyễn Xuân Cường, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn; 

7. ông ðào Ngọc Dung, Bí thư ñảng ủy khối các cơ quan Trung ương; 

8. Ông ðinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

9. Ông Nguyễn Trí Dũng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và ðầu tư; 

10. Ông Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

11. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

12. Ông Phan Thanh Bình, Giám ñốc ðại học Quốc gia TP. HCM; 

13. Ông Trương Quang Nghĩa, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; 

14. Ông Phùng Xuân Nhạ, Giám ñốc ðại học Quốc gia Hà Nội; 

15. Ông Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công Thương; 

16. Ông Lê Vĩnh Tân, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; 

17. Ông Lê Thành Long, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; 

Danh sách khối Chính phủ cho thấy có nhiều thứ trưởng ñồng thời là Ủy viên 
Trung ương ðảng ứng cử, nhiều khả năng sẽ thay thế các bộ trưởng ñến tuổi nghỉ 
hưu hoặc chuyển công tác khác. Danh sách cũng cho thấy có nhiều gương mặt mới 
dự kiến sẽ tham gia Chính phủ khóa tới. 

ðặc biệt, ngoài Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Phạm 
Bình Binh tái ứng cử, khối này có sự tham gia của hai ủy viên Bộ Chính trị khác là 
các ông Vương ðình Huệ, Trương Hòa Bình. 

http://toquoc.gov.vn/ 

TP. Hà Nội: Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND TP trả lời thí sinh vụ 

“xét tuyển viên chức” 

ðồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu UBND Thành phố chỉ ñạo rà soát, 
nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền; trả lời các thí sinh nêu trên; báo cáo ñồng 
chí Bí thư Thành ủy kết quả giải quyết trước ngày 30/3/2016. 

Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa có công văn gửi UBND Thành phố Hà Nội 
truyền ñạt ý kiến chỉ ñạo của ñồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí 
thư Thành ủy Hà Nội trong việc xử lý vụ việc xét tuyển viên chức.  
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Trước ñó, có thông tin phản ánh tới Thành ủy, UBND thành phố với nội 
dung: “Ngày 26/11/2015, Sở Nội vụ có Công văn số 2973/SNV-ðTBDTD về việc 
rà soát việc tính ñiểm tuyển dụng viên chức làm ảnh hưởng ñến kết quả thi của các 
thí sinh tại Kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trên ñịa bàn thành phố năm 
2015; các thí sinh không ñồng tình với cách tính ñiểm của Sở Nội vụ”. 

 ðồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu UBND Thành phố chỉ ñạo rà soát, 
nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền; trả lời các thí sinh nêu trên; báo cáo ñồng 
chí Bí thư Thành ủy kết quả giải quyết trước ngày 30/3/2016. 

Về việc này, ngày 11/3, UBND Thành phố Hà Nội ñã có công văn gửi Giám 
ñốc Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Giao dục và ðào tạo và Chủ tịch UBND các quận, 
huyện, thị xã về việc kiểm tra, rà soát kết quả tuyển dụng viên chức giáo dục 2015. 
UBND thành phố Hà Nội giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà 
soát, thống kê, phân loại ngay các ñơn thư có liên quan ñến việc tuyển dụng viên 
chức ngành giáo dục năm 2015 của ñơn vị mình (nếu có). Trên cơ sở ñó tập trung 
chỉ ñạo việc giải quyết dứt ñiểm theo ñúng quy ñịnh của pháp luật; báo cáo bằng 
văn bản với Ủy ban nhân dân Thành phố những nội dung vượt thẩm quyền.                       
Quá trình thực hiện, chú ý phát hiện, xem xét kết luận những trường hợp do việc áp 
dụng cách tính ñiểm theo hướng dẫn của Sở Nội vụ liên quan ñến quyền lợi của            
thí sinh. 

UBND thành phố yêu cầu Giám ñốc Sở Nội vụ kiểm tra, rà soát, xử lý ngay 
các ñơn thư theo thẩm quyền và các ñơn thư khiếu nại do UBND thành phố giao có 
liên quan ñến việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2015, ñể báo cáo Ủy 
ban nhân dân thành phố kết quả giải quyết. 

http://congly.com.vn/ 

Tin Nhân sự: 

Thủ tướng Chính phủ ñã ký Quyết ñịnh số 406/Qð-TTg phê chuẩn kết quả 
bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011- 2016 ñối với bà 
Huỳnh Nữ Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Dân 
vận Tỉnh ủy. 

Tổng hợp 
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Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên 

Ngày 09/3/2016, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam ñã tổ 
chức Hội nghị toàn thể Ủy ban lần thứ 27, Hội nghị ñược tổ chức nhằm ñánh giá 
kết quả năm 2015 và triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2016. ðồng 
chí Nguyễn ðắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương ðảng, Bí thư thứ nhất BCH 
Trung ương ðoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam chủ trì 
hội nghị. 

 Theo báo cáo tại Hội Nghị, trong năm 2015, UBQG về Thanh niên Việt Nam 
ñã có nhiều hoạt ñộng hiệu quả, bên cạnh ñó phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 
quản lý nhà nước, với Trung ương ðoàn, cùng các bộ, ngành có liên quan trong 
việc tham mưu, triển khai thực hiện các văn bản chính sách ñối với thanh niên. 
Tiêu biểu như tham gia xây dựng dự thảo Luật thanh niên (sửa ñổi), Luật chăm sóc 
bảo vệ và giáo dục trẻ em (sửa ñổi); tham mưu trình Thủ tướng chính phủ phê 
duyệt chính sách ñối với hoạt ñộng tình nguyện của thanh niên; phối hợp với Bộ 
Nội vụ tiến hành sơ kết 05 năm thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt 
Nam giai ñoạn 2011-2020; tham mưu trình Thủ tướng chính phủ duyệt Quyết ñịnh 
Ban hành bộ chỉ tiêu về thanh niên Việt Nam… 

Bên cạnh những ưu ñiểm nổi bật, ñồng chí Nguyễn ðắc Vinh - Bí thư thứ 
nhất BCH Trung ương ðoàn, ñã bày tỏ trăn trở về một số vấn ñề của thanh niên 
trong năm 2015, nhất là vấn ñề việc làm. Mặc dù ñã có khởi sắc trong năm qua, 
nhưng vẫn còn tồn tại sự chênh lệch trong cơ cấu các ngành nghề, tình trạng sinh 
viên ra trường không có việc làm hoặc phải làm công việc không ñúng với chuyên 
môn ñược ñào tạo…Việc quy hoạch khu vui chơi giải trí, tạo không gian hoạt ñộng 
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lành mạnh cho thanh thiếu nhi vẫn còn là một bài toán khó, cần có những biện pháp 
cụ thể. Thực trạng tội phạm trong giới trẻ ñang gia tăng ñòi hỏi cần có sự vào cuộc 
triệt ñể xử lý, tiến tới giảm thiểu tỉ lệ phạm tội trong thanh niên. ðồng chí Nguyễn 
ðắc Vinh cũng ñề nghị, các ñồng chí trong Thường trực Ủy ban, Văn phòng và các 
bộ, ngành phối hợp cần có sự ñổi mới trong công tác ñôn ñốc, rà soát, ñánh giá dựa 
trên tình hình thực tiễn ñể ñề xuất kiến nghị ñóng góp vào dự thảo báo cáo. 

http://laodongthudo.vn/ 

Cán bộ, công chức cửa quyền, vòi vĩnh phải cho ra khỏi bộ máy 

Ngày 15/3/2016, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh như trên tại 
hội nghị của thành phố Hà Nội tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống                
tham nhũng. 

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Hà Nội cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 
chính, chấn chỉnh tình trạng cửa quyền, hách dịch. 

Báo cáo về tình hình phòng, chống tham nhũng trên ñịa bàn thành phố, ông 
Nguyễn Văn Sửu, phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cho rằng mặc dù thành 
phố ñã quyết liệt trong lãnh ñạo, chỉ ñạo nhưng tình hình tham nhũng vẫn diễn biến 
phức tạp, tiềm ẩn trong nhiều lĩnh vực như tín dụng, ngân hàng, quản lý, sử dụng 
ñất ñai, xây dựng, tài chính, thuế. 

Ông Sửu cũng cho biết tính chất tham nhũng cũng ngày càng phức tạp, thủ 
ñoạn tinh vi hơn và phạm vi, lĩnh vực tham nhũng ngày càng rộng. 

“Nguyên nhân khách quan phát sinh tham nhũng do công tác quản lý nhà 
nước còn bộc lộ nhiều kẽ hở, trình ñộ quản lý còn hạn chế, cán bộ công chức lợi 
dụng kẽ hở chính sách, hoặc lợi dụng nhiệm vụ ñể vòi vĩnh. Nguyên nhân chủ 
quan, một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng sơ hở 
trong cơ chế, chính sách hoặc lợi dụng nhiệm vụ ñược giao, vòi vĩnh ñể vụ lợi”-ông 
Sửu nói. 

Ông Sửu cũng thừa nhận việc tự phát hiện tham nhũng còn hạn chế. “Qua 
công tác tự kiểm tra nội bộ, Hà Nội mới phát hiện và xử lý 7 trường hợp vi phạm” - 
ông Sửu cho hay. 

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám ñốc Công an Hà Nội, bên 
cạnh những kết quả, công tác ñấu tranh phòng, chống tham nhũng còn nhiều khó 
khăn, vướng mắc. 

Ông Ngọc cho biết, dù Luật phòng, chống tham nhũng ñã quy ñịnh về việc 
bảo vệ người phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng nhưng mới dừng ở tính nguyên 
tắc, chưa cụ thể ñể có hiệu quả trong thực tế. 
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Theo ông Ngọc, ñối với các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thường liên 
quan ñến nhiều cán bộ có chức vụ, quyền hạn ở nhiều cấp, nhiều ngành. 

Vì vậy, ông Ngọc cho biết việc thu thập thông tin, tài liệu chứng cứ, chứng 
minh các hành vi phạm tội của các ñối tượng gặp rất nhiều khó khăn do người 
phạm tội có chức vụ, quyền hạn, có trình ñộ chuyên môn cao, thủ ñoạn tinh vi. 

Ông Ngọc cũng cho biết, ñối tượng phạm tội trong các vụ án tham nhũng 
thường là những người có chức vụ, quyền hạn, phần lớn là ñảng viên. 

Trong khi ñó, theo ông Ngọc, chỉ thị 15 của Bộ Chính trị quy ñịnh không cho 
phép lực lượng công an thực hiện các biện pháp nghiệp vụ ñối với ñảng viên khi 
chưa khởi tố bị can. 

Chưa hết, trong các vụ án tham nhũng liên quan ñến những người là ñảng 
viên thuộc diện Thành ủy quản lý, ông Ngọc cho biết phải báo cáo xin ý kiến chỉ 
ñạo do vậy thường dẫn ñến thời gian bị kéo dài, trong khi thời gian ñiều tra có hạn. 

Phát biểu chỉ ñạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng 
trên ñịa bàn Hà Nội gần ñây có nhiều việc nổi lên, cần phải xác ñịnh rõ nguyên 
nhân vì sao, do năng lực cán bộ, chế ñộ trách nhiệm hay tham nhũng?. 

Phó Thủ tướng cũng cho rằng công tác cải cách hành chính của Hà Nội tuy 
có tiến bộ hơn nhưng vẫn còn rất nhiều vấn ñề phải xử lý. “Vẫn còn nhiều dư luận 
về tình trạng nhũng nhiễu. Kỷ luật, kỷ cương hành chính còn yếu kém. Cần chấn 
chỉnh mạnh việc này”-ông Phúc lưu ý. 

Theo ông Phúc, phòng chống tham nhũng là việc rất hệ trọng, liên quan ñến 
sự phát triển bền vững của ñất nước, của chế ñộ. Tuy nhiên, ông cho rằng, phòng 
chống tham nhũng cũng cũng cực kỳ khó khăn, phức tạp. 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu 
thành phố Hà Nội cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh tình 
trạng cửa quyền, hách dịch, trên bảo dưới không nghe. 

“Những kiến nghị của mọi người dân phải ñược xử lý, trong bộ máy hành 
chính không thể ñể tình trạng nhận ñược văn bản của cơ quan, ñơn từ, ñề nghị của 
dân mà thích thì xử lý, không thích thì thôi, thích thì làm sớm, không thích thì ñể 
ñấy. Hà Nội cần làm mạnh công tác này. Cán bộ nào không ñáp ứng công việc, cửa 
quyền, quan liêu, vòi vĩnh thì cần thay thế, nếu nghiêm trọng thì phải cho ra khỏi 
bộ máy, xử lý kỷ luật nghiêm” - ông Phúc lưu ý. 

http://tuoitre.vn/ 
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Mở lớp “dạ - vâng” cho cán bộ, công chức? 

 Nơi nào mà “thượng ñế” bị biến thành “công bộc” và ngược lại, “công bộc” 
lại coi mình là “thượng ñế” thì nơi ñó, kỉ cương phép nước không còn, xã hội                    
rối loạn. 

Một thông tin rất phấn khởi, ñó là từ khi lắp các máy tính bảng ñể người dân 
“chấm ñiểm” cán bộ thì “dạ, thưa, xin mời, xin vui lòng…”, những từ vốn hiếm hoi 
chốn công ñường ñược cán bộ, công chức dùng nhiều hơn khi trao ñổi với dân. 

Theo khảo sát của báo Pháp luật TP. HCM, “tại UBND phường Nguyễn Thái 
Bình (quận 1) với vai trò một người dân ñi chứng thực giấy tờ, chúng tôi ñược một 
nữ công chức rất trẻ tiếp ñón nhã nhặn, nhẹ nhàng. Sau khi xuất trình bản chính và 
ñóng lệ phí 4.000 ñồng thì tôi ñược mời ngồi: “Em ngồi ñợi chị một chút nhé” - cô 
công chức nói. Trong thời gian chờ ñợi, chúng tôi nhận thấy nữ công chức này rất 
lịch sự trong cách xưng hô với người dân khác ñến làm thủ tục tại phường. Cứ ñến 
lượt trả hồ sơ cho dân, chị lại gọi tên: “Dạ, mời hồ sơ của (chú/cô/chị)... ạ”. 

Tại UBND phường Bến Thành, cũng với vai trò của công dân ñi làm chứng 
thực, một công chức phụ trách tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ nhà ñất, không chỉ rất 
cực trong việc phải giải thích và hướng dẫn cho bà con rất chi tiết các thủ tục liên 
quan nhưng không quên dạ thưa, nở nụ cười với mọi người. Khi ñang giải quyết 
cho người dân này, sợ người khác chờ lâu, anh lại: “Dạ chú ơi, chú ngồi chờ con 
thêm chút nha”… 

ðọc những dòng trên không khỏi thốt lên hai từ: Tuyệt vời! 

Nhưng rồi tự ñặt câu hỏi, sao lại “tuyệt vời” nhỉ? Bởi ngay từ khi lọt lòng, 
ñứa bé nào cũng ñược cha mẹ, ông bà, anh chị dạy nói những từ ñầu tiên là “dạ”, 
“vâng”. Thế thì bây giờ, nghe cán bộ nói “dạ”, “vâng” có gì lạ? 

À, thì ra thế này. Là bởi lâu nay, người dân vốn không hoặc quá ít ñược nghe 
hai từ ñẹp ñẽ và quen thuộc ñó ở chốn công ñường. 

Vì sao vậy? Vì một số cán bộ, công chức khi có chức, có quyền, họ bị… 
ñãng trí. 

Vì sao có sự ñãng trí này? Xin thưa, ñó là bởi họ mắc “bệnh quan”. Căn bệnh 
mà một số (nhưng không ít) người khi có chức có quyền, tưởng mình là “ñấng 
bậc”, là “phụ mẫu”, trời sinh ra họ ñể họ “cai trị” dân. Họ là “ñèn giời soi xét”, họ 
luôn có tư tưởng ban ơn kiểu “thương dân”. Cái tư tưởng của thời phong kiến. 

Thật ra thì ở chế ñộ ta, họ cũng là dân, những công dân ñược nhân dân trao 
cho nhiệm vụ phục vụ nhân dân. Song, nhân dân cũng không bắt họ làm “từ thiện”, 
dân trả lương cho họ. Nói như Hồ Chủ tịch, thì họ là “công bộc của dân”. 

Là công bộc của dân thì ñương nhiên, phải phục vụ dân. Còn nói theo cơ chế 
thị trường, người dân là khách hàng, mà khách hàng là thượng ñế. 
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Thế nhưng khốn thay, không ít cán bộ, công chức lại tưởng mình là “thượng 
ñế”, còn dân thì bỗng bị họ biến thành “công bộc”. 

Nơi nào mà “thượng ñế” bị biến thành “công bộc” và ngược lại, “công bộc” 
lại coi mình là “thượng ñế” thì nơi ñó, kỉ cương phép nước không còn, xã hội                        
rối loạn. 

Trở lại với những tín hiệu mừng từ TP. Hồ Chí Minh, không biết các bạn 
thấy thế nào, cảm nhận của cá nhân người viết bài này là hình như nó vẫn còn 
khá… ñơn ñộc. 

Vì thế, có lẽ ñể tránh “bệnh quên”, nên mở lại “lớp học dạ vâng” cho một số 
cán bộ, công chức, phải không các bạn? 

http://dantri.com.vn/ 

7 nguyên nhân khiến quan chức quen ngồi máy lạnh nghe báo cáo 

Tham gia chuyên mục Dân ñặt hàng lãnh ñạo TP. HCM, ông Diệp Văn Sơn 
ñã ñưa ra 7 nguyên nhân lý giải cho việc hội họp lu bù ở VN. 

ðược biết lãnh ñạo TP. HCM chỉ ñạo sở ban ngành bớt họp ñể có thời gian 
ñi cơ sở. ðây là sự chỉ ñạo xác ñáng. 

Mấy năm về trước, có một lãnh ñạo TP. HCM thống kê mỗi năm ông ñược 
mời dự 700 cuộc họp ở trung ương và ñịa phương, thậm chí có ngày ñược mời dự 7 
cuộc! 

Theo Patrick Lencioni, tác giả quyển sách Chết vì hội họp, trong lời giới 
thiệu có nói ông từng tiếp xúc với rất nhiều nhà lãnh ñạo, một câu nói ông thường 
ñược nghe là “Nếu tôi không phải dự hội họp, tôi sẽ làm ñược nhiều việc hơn”. 

Ở nước ta công bằng mà nói, hội họp nói chung là những cuộc họp bổ ích, 
không có nó là không xong. Với cơ chế hiện hành, thực trạng của nền hành chính 
chỉ có họp mới giải quyết ñược công việc. Mọi ngành mọi cấp từ trung ương ñến 
ñịa phương ñiều hành công việc từ bàn hội nghị. 

ðó là còn chưa kể ñến cả hệ thống chính trị thực chất ñã bị tình trạng hành 
chính hóa các ñoàn thể cũng lấy hội họp làm phương tiện hoạt ñộng, kéo cả chính 
quyền vào cuộc. 

ði tìm nguyên nhân lý giải cho chế ñộ hội họp lu bù gây áp lực cho công 
việc của lãnh ñạo các ñịa phương, có thể thấy do các nguyên nhân sau: 

- Thứ nhất, nguyên nhân ñưa ñến tình trạng họp hành triền miên (một ngày 
có khi dự 7 cuộc, cuộc nào cũng quan trọng - phát biểu của một ñồng chí phó chủ 
tịch UBND thành phố) do phân công phân cấp không rõ ràng. Chúng tôi biết rằng 
trong 7 cuộc họp ñó sẽ ñược giảm thiểu nếu có sự giao quyền tự chủ cho các sở, 
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phân cấp cho quận huyện, nâng cao trách nhiệm và sự chịu trách nhiệm của người 
ñứng ñầu các cơ quan này. Dự 7 cuộc họp, 7 nội dung khác nhau, dứt khoát không 
thể có những chỉ ñạo sâu sát ñược! 

- Thứ hai, việc phân ñịnh chức năng giữa các cơ quan chưa rõ ràng, còn 
chồng chéo, một việc không có người chịu trách nhiệm chính, có quá nhiều cơ quan 
tổ chức tham gia cùng một việc, cho nên phải họp bàn ñể thống nhất từ chuyện lớn 
ñến chuyện nhỏ, ñòi hỏi có mặt ñủ thành phần. 

- Thứ ba, cơ chế ðảng lãnh ñạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ chưa 
ñược làm rõ, chưa ñược thể chế hóa. Có những việc phải tiến hành 5-6 cuộc họp 
như: Họp thường vụ, họp ban cán sự, họp thường trực ủy ban, họp ủy ban, nhiều 
việc phải ñưa ra HðND, họp triển khai ra sở ngành, quận huyện... ðồng chí chủ 
tịch tất nhiên là phải dự ñủ các cuộc họp này! 

- Thứ tư, chế ñộ tập thể lãnh ñạo, cá nhân phụ trách chưa ñược làm rõ. 

- Thứ năm, phân cấp trung ương, ñịa phương chưa rõ, chưa ñược thể chế 
hóa, chế ñộ hóa và ngay giữa 3 cấp ở ñịa phương cũng tương tự. 

- Thứ sáu, chưa xóa bỏ ñược tư duy bao cấp trong quản lý, cái gì nhà nước 
cũng ôm, cái gì cũng ñòi xin - cho, báo bẩm... Muốn giảm họp phải nhận diện cho 
rõ cái gì nhà nước cần quản lý, cái gì giao cho các thành phần khác, các tổ chức xã 
hội... Tóm lại là muốn giảm họp phải mạnh dạn giảm nội dung quản lý (theo xu thế 
cải cách hành chính). 

- Thứ bảy, có hay chăng vấn ñề năng lực ở ñây, hoặc thiếu tính quyết ñoán, 
không dám chịu trách nhiệm... nên kéo tập thể vào sinh ra họp hành. 

Có ý kiến cho rằng sử dụng triệt ñể giải pháp công nghệ thông tin ñể giảm 
họp. Chúng tôi thiết nghĩ ñưa công nghệ thông tin vào quản lý là cần thiết, nhưng 
công nghệ thông tin chỉ là phương tiện, công cụ nên chỉ giải quyết ñược cái ngọn, 
không thể giải quyết ñược cái gốc ñó là cơ chế. 

Cũng ñã từng có những cố gắng giảm họp tại các ñịa phương bằng cách ban 
hành quy chế quy ñịnh khi nào thì ñược tổ chức hội nghị. Tuy nhiên xem ra quy 
chế chỉ là mệnh lệnh hành chính không có cơ sở khoa học. Vì thế phải tích cực cải 
cách cơ chế mới mong giảm họp một cách căn cơ có cơ sở khoa học. 

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

 

ðơn giản hóa thủ tục bảo vệ luận án và cấp bằng tiến sĩ 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án ñơn giản hóa ñối với nhóm 
thủ tục hành chính, quy ñịnh liên quan ñến tuyển sinh, ñào tạo trình ñộ tiến sĩ. 

Trong ñó, thủ tục bảo vệ luận án tiến sĩ ñã ñược ñơn giản hóa. Cụ thể, quy 
ñịnh rõ trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của nghiên cứu sinh và của ñơn vị chuyên môn. 

 Các thành phần hồ sơ nghiên cứu sinh phải chuẩn bị gồm: Luận án và tóm tắt 
luận án; thông tin về những ñóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án 
(bằng tiếng Việt và tiếng Anh); chứng chỉ ngoại ngữ của nghiên cứu sinh; văn bản 
ñồng ý của các ñồng tác giả (ñối với công trình có ñồng tác giả). 

 Các thành phần hồ sơ ñơn vị chuyên môn phải chuẩn bị như: Biên bản chi 
tiết nội dung thảo luận tại các phiên họp ñánh giá luận án cấp cơ sở; hai bản nhận 
xét của hai người phản biện luận án; các tài liệu khác theo quy ñịnh của Thủ trưởng 
cơ sở ñào tạo. 

 Bỏ các thành phần hồ sơ do cơ sở ñào tạo tạo lập trong quá trình tuyển sinh, 
ñào tạo và một số thành phần hồ sơ không cần thiết, như: Bản kê khai danh mục và 
sao chụp những bài báo, công trình công bố liên quan ñến ñề tài luận án của nghiên 
cứu sinh; chứng chỉ ngoại ngữ của nghiên cứu sinh; bản sao bằng tốt nghiệp ñại 
học hoặc bằng thạc sĩ; danh sách các ñơn vị và cá nhân ñược gửi tóm tắt luận án; 
bản sao quyết ñịnh công nhận nghiên cứu sinh và quyết ñịnh về những thay ñổi 
trong quá trình ñào tạo; bản sao bảng ñiểm các học phần của chương trình ñào tạo 
thạc sĩ, các học phần bổ sung, các học phần của chương trình ñào tạo trình ñộ tiến 
sĩ, các chuyên ñề tiến sĩ, ñiểm tiểu luận tổng quan. 

 Quy ñịnh luận án và tóm tắt luận án ñược ghi trong ñĩa CD ñể ñăng tải lên 
website ñể tránh tốn kém, lãng phí ñồng thời thuận lợi cho công tác quản lý,               
lưu trữ. 
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ðơn giản hóa thủ tục cấp bằng tiến sĩ 

 Thủ tục cấp bằng tiến sĩ cũng ñã ñược ñơn giản hóa. Theo ñó, bỏ quy ñịnh 
nghiên cứu sinh phải nộp thêm các hồ sơ, giấy tờ cho Thư viện của cơ sở ñào tạo 
hoặc Thư viện quốc gia. Các hồ sơ, giấy tờ này gồm: Quyết ñịnh thành lập Hội 
ñồng ñánh giá luận án cấp trường hoặc viện và danh sách thành viên Hội ñồng; các 
bản nhận xét của tất cả các thành viên Hội ñồng; biên bản và nghị quyết của Hội 
ñồng ñánh giá luận án cấp trường hoặc viện; văn bản báo cáo chi tiết về các ñiểm 
ñã bổ sung, sửa chữa trong luận án (nếu có) theo nghị quyết của Hội ñồng cấp 
trường hoặc viện, có xác nhận của Chủ tịch Hội ñồng ñánh giá luận án cấp trường 
hoặc viện. 

Bên cạnh ñó, bỏ quy ñịnh yêu cầu nghiên cứu sinh nộp thành phần hồ sơ cho 
cơ sở ñào tạo, như: Biên bản chi tiết diễn biến của buổi bảo vệ luận án, câu hỏi của 
các thành viên Hội ñồng ñánh giá luận án và những người tham dự, trả lời của 
nghiên cứu sinh cho từng câu hỏi; nghị quyết của Hội ñồng; các bản nhận xét của 
tất cả các thành viên của Hội ñồng, của các cơ quan và các nhà khoa học gửi tới 
Hội ñồng; biên bản kiểm phiếu và các phiếu ñánh giá;  bản nhận xét, ñánh giá của 
tập thể hướng dẫn nghiên cứu sinh; danh sách Hội ñồng có chữ ký của các thành 
viên tham dự buổi bảo vệ; tờ báo ñăng tin hay bản sao chụp bản tin ñăng báo ngày 
bảo vệ (trừ những luận án bảo vệ theo chế ñộ mật); bản in trang thông tin Những 
ñóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án trên trang web của Bộ Giáo dục 
và ðào tạo. 

Quy ñịnh giao trách nhiệm cho cơ sở ñào tạo thực hiện ñăng tin bảo vệ luận 
án (trừ luận án bảo vệ theo chế ñộ mật) cũng như gửi thông tin “Những ñóng góp 
mới về mặt học thuật, lý luận của luận án” ñể ñăng trên trang Website của Bộ Giáo 
dục và ðào tạo. 

http://baochinhphu.vn/ 

Cải cách hành chính Nông nghiệp chưa ñủ hấp dẫn ñầu tư 

Ngày 11/3/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) ñã 
tổ chức Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính năm 2016. 

Ông Nguyễn Sông Thao, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết nhiệm 
vụ trọng tâm trong năm 2016 của Bộ NN&PTNT là sẽ tiếp tục rà soát, ñơn giản hóa 
thủ tục hành chính, các ñiều kiện, cắt giảm phí, lệ phí liên quan ñến hoạt ñộng sản 
xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp tạo ñiều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp ñầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. ðồng 
thời công khai thủ tục hành chính kịp thời, ñúng quy ñịnh. 

Trong năm 2015, qua kết quả rà soát lĩnh vực thú y ñề nghị bãi bỏ 14 mục lệ 
phí và 21 mục phí; lĩnh vực nông, lâm, thủy sản ñề nghị bãi bỏ 59 danh mục, 554 
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danh mục phí chuyển sang cơ chế giá, 1 danh mục ñề nghị sửa ñổi, 136 danh mục 
tiếp tục thực hiện; bổ sung 30 danh mục phí theo các luật mới ban hành và tổng 
hợp 18 danh mục phí ñề nghị dự thảo Dự án Luật phí, lệ phí. 

Về cải cách thể chế, năm nay Bộ tiếp tục hoàn thiện trình Quốc hội các dự án 
Luật Thủy lợi, Thủy sản (sửa ñổi), các Pháp lệnh giống cây trồng, Giống vật nuôi. 

Tuy nhiên theo bà Nguyễn Thị Kim Anh, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ 
NN&PTNT, hiện Bộ NN&PTNT ñang gần như xếp “ñội sổ” về vấn ñề cải cách 
hành chính (ñứng thứ 3 từ dưới lên) theo danh sách thống kê của Văn phòng Chính 
phủ về công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành. 

Lý giải vấn ñề này, bà Kim Anh cho rằng các ñơn vị chuyên môn trong Bộ 
NN&PTNT thường gửi “một cục” các hồ sơ thẩm ñịnh lên Vụ Pháp chế thì không 
thể giải quyết nhanh cùng lúc. ðặc biệt ñối với việc quản lý các sản phẩm vật tư 
nông nghiệp nhiều DN kêu ca chậm trễ nhưng ñiển hình hiện nay cùng lúc Vụ Pháp 
chế nhận một lúc hàng nghìn hồ sơ xin cấp phép của doanh nghiệp ñược chuyển lên 
từ Cục Thú y. Trong khi ñó, nhiều bộ hồ sơ lại thiếu những ñiều cơ bản thì không 
thể thẩm ñịnh ñược, phải trả lại về các vụ, cục chuyên ngành yêu cầu hoàn thiện. 

Như vậy, theo bà Kim Anh việc theo dõi và xử lý hồ sơ phải chặt chẽ từ các 
ñơn vị chuyên ngành thì các thủ tục mới có thể tiến hành nhanh chóng và chặt chẽ 
về luật ñược. 

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám cũng nhấn mạnh, ñể 
nâng cao hiệu quả cải cách hành chính gắn với tái cơ cấu ngành, bên cạnh việc ñơn 
giản hóa thủ tục, cắt bỏ phí, lệ phí thì cần tập trung cải cách tài chính công, hiện ñại 
hóa hành chính, ñẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, 
thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tạo ñiều kiện thuận lợi cho người dân, 
doanh nghiệp. ðặc biệt việc kết nối thông suốt với hệ thống hải quan một cửa quốc 
gia ñược Thứ trưởng yêu cầu tất cả các ñơn vị thuộc Bộ NN&PTNT cần ñảm bảo 
tiến ñộ, chất lượng, kết nối thông suốt. 

http://baochinhphu.vn/ 

Trường hợp ñược khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân 

Bộ Công an ñã ban hành Thông tư số 07/2016/TT-BCA quy ñịnh chi tiết một 
số ñiều của Luật căn cước công dân và Nghị ñịnh số 137/2015/Nð-CP quy ñịnh chi 
tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân. 

  Theo ñó, cơ sở dữ liệu căn cước công dân ñược kết nối với Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác 
trong Công an nhân dân ñể thu thập, cập nhật, chia sẻ thông tin về công dân. 

Các trường hợp ñược khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công 
dân gồm: Cơ quan quản lý căn cước công dân ñược khai thác thông tin trong Cơ sở 
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dữ liệu căn cước công dân phục vụ công tác cấp, ñổi, cấp lại, quản lý thẻ Căn cước 
công dân. 

Công an các ñơn vị, ñịa phương ñược khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu 
căn cước công dân phục vụ yêu cầu nghiệp vụ của ngành Công an và phòng, chống 
tội phạm. 

Cơ quan tiến hành tố tụng ñược khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn 
cước công dân phục vụ hoạt ñộng ñiều tra, truy tố, xét xử. 

Công dân ñược khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu căn cước 
công dân. 

Ngoài ra, cơ quan, tổ chức và công dân không thuộc quy ñịnh trên có nhu 
cầu khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân phải ñược sự ñồng ý 
của thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu căn cước công dân. 

Thông tư nêu rõ, Giám ñốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện có 
thẩm quyền cho phép khai thác thông tin về công dân cư trú tại ñịa phương. Thủ 
trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an có thẩm quyền cho phép 
khai thác các thông tin về công dân trên phạm vi toàn quốc. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2016. 

Những nơi chưa có ñiều kiện triển khai cấp, ñổi, cấp lại thẻ Căn cước công 
dân theo Luật căn cước công dân thì tiếp tục cấp, ñổi, cấp lại Chứng minh nhân dân 
theo quy ñịnh tại Thông tư số 04/1999/TT-BCA (C13) của Bộ trưởng Bộ Công an 
hướng dẫn một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 05/1999/Nð-CP về Chứng minh nhân 
dân và khoản 2 ðiều 6 Thông tư số 61/2015/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy ñịnh về mẫu thẻ Căn cước công dân. 

http://baochinhphu.vn/ 

Thủ tục hải quan mới nhanh... trên giấy 

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan vào cuối năm 2015, ñến thời ñiểm ñó 
ñã chuẩn hóa ñược 23 thủ tục mới, thay thế 128 thủ tục, bãi bỏ 84 thủ tục, giữ 
nguyên 13 thủ tục... 

Tuy nhiên theo phản ánh của các doanh nghiệp, hầu hết thủ tục thông quan ở 
luồng ñỏ, vàng không có gì thay ñổi. 

Theo chân Tuấn, nhân viên có 12 năm kinh nghiệm làm thủ tục hải quan cho 
nhiều doanh nghiệp (DN) giao nhận nước ngoài lớn tại TP. HCM, chúng tôi thấy 
quy trình thông quan hàng hóa vẫn hết sức nhiêu khê, mất thời gian. 

“Chỉ có thủ tục khai báo luồng xanh (luồng ưu tiên miễn kiểm tra thực tế) 
thay ñổi chút chút, thời gian làm thủ tục trước ñây 1 ngày rưỡi, nay giảm xuống 
hơn 1 ngày. Còn thủ tục khai báo hàng hóa tại hai luồng ñỏ và vàng vẫn giữ nguyên 
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như trước, chẳng có gì thay ñổi cả. Các chi phí phát sinh không có biên lai hóa ñơn 
thì vẫn như cũ, không giảm ñồng nào cả”, Tuấn nói. 

Thực tế, các thủ tục hàng hóa phân luồng xanh vẫn phải trải qua các bước 
gồm khai tên trên hệ thống mạng, phân luồng tự ñộng, ñăng ký mở tờ khai tại chi 
cục, nộp thuế, thông quan, thanh lý. 

Theo anh Tuấn, khi hàng hóa ñã thanh lý xong, với luồng xanh, anh vẫn phải 
quay về công ty in tờ khai ñể nộp, muốn in tại chỗ trả phí “nhờ in” khoảng 20.000 
ñồng/phiếu. Mỗi lần làm thủ tục, in không dưới 10 tờ khai như vậy. Nhưng kể cả 
khi ñã hoàn tất các thủ tục, nếu chẳng may nhân viên quên bấm nút hoàn tất hồ sơ, 
thông tin không ñược truyền lên mạng thì dù ñã chạy xuống cảng cũng phải quay 
ngược lại hải quan... nhờ bấm nút “OK” rồi mới tiếp tục ñược. 

Không chỉ thủ công hóa một thủ tục ñiện tử mà có nhiều khâu thừa song hải 
quan vẫn "miệt mài" áp dụng. Chẳng hạn, với hàng thanh lý có phiếu xuất kho 
(hàng lẻ) và phiếu E (hàng container) ñầy ñủ thông tin song khi ra cảng mang theo 
tờ xuất kho này rồi vẫn phải làm thêm khâu “ghi vào sổ tàu” các thông tin “y 
chang” ñã ñăng ký tờ khai trước ñó. 

Theo các DN, khâu “vào sổ tàu” là không cần thiết bởi thông tin ñã ñược 
ñiện tử hóa và duyệt qua bảng ñiện tử, thêm bước thủ công này chỉ khiến quy trình 
tự ñộng qua mạng vô nghĩa và tiêu cực cũng từ ñó mà ra. 

ðại diện một DN chuyên nhập khẩu nguyên liệu ñể sản xuất giấy tại TP. 
HCM cho biết, hàng nhập khẩu của công ty hiện chủ yếu là giấy phế liệu nên 100% 
lô hàng bị phân luồng ñỏ, tức là kiểm tra thực tế hàng hóa trước khi thông quan, thì 
ñến nay "công cuộc cải cách thủ tục hành chính chưa gõ cửa”. 

Tuy nhiên, vấn ñề khiến ông bức xúc hơn là hiện nhập khẩu giấy phế liệu 
ñang chịu sự quản lý chồng chéo giữa hai cơ quan là hải quan và Cục Quản lý ô 
nhiễm trực thuộc Bộ Tài nguyên - Môi trường. Có quá nhiều quy ñịnh bổ sung 
trong thời gian qua về nhập khẩu hàng này ñã thực sự gây khó khăn gấp bội                 
cho DN. 

ðơn cử như quy ñịnh ký quỹ trước khi nhập 15 ngày theo Nghị ñịnh 38 với 
mức 15 - 20% trị giá lô hàng gây áp lực về tài chính rất lớn cho DN. Hàng nhập 
mỗi tuần mấy chục container, tiền ký quỹ “dồn” cả mấy tỉ ñồng. Trong khi hàng 
hóa thường nhập tại các nước châu Á, tàu ñi 7 ngày là ñến, nhưng tiền ký quỹ bị 
“giam” ñến 15 ngày. 

Chưa hết, cùng mặt hàng, nhưng lô hàng nào cũng phải chi phí kiểm hóa và 
giám ñịnh mất 1 - 1,2 triệu ñồng/container, mỗi tháng DN chi 200 - 600 triệu ñồng 
cho phí này. Ngoài ra, cứ mỗi lô hàng lại phải gửi thông báo nhập khẩu ñến cơ 
quan kiểm soát ô nhiễm, trong khi giấy phép cấp trước ñó nói rõ hạn mức số lượng 
phế liệu ñược nhập. 
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ðó là chưa kể cuối năm DN phải có báo cáo tình trạng sử dụng phế liệu của 
DN trong năm qua. "Riêng khâu gửi ñi gửi lại thông báo này, thậm chí phải ñi ra 
tận TW ñể làm ñã tốn không biết bao nhiêu tiền bạc và thời gian của DN”, vị này 
bức xúc. 

Bà Thanh Ngọc, DN chuyên nhập khẩu nguyên liệu sản xuất các mặt hàng 
về nhựa, ñang làm thủ tục tại cảng Cát Lái (TP.HCM) bổ sung, Thông tư 41 của Bộ 
Tài nguyên - Môi trường yêu cầu DN phải có cam kết về tài chính và xuất trả hàng 
khi không ñạt chất lượng cũng không hợp lý. 

“DN nhập khẩu phế liệu ñã phải ký quỹ trước khi làm thủ tục tới 20% trị giá 
lô hàng. Khoản ký quỹ này ñể phòng khi hàng nhập không ñúng chất lượng, hải 
quan có thể xử lý. Nghĩa là cơ quan quản lý ñã nắm ñầu cán rồi, hà cớ gì thêm cam 
kết mang tính thủ tục và không có hiệu quả thế này?”, bà Ngọc thắc mắc. 

Chuyên gia kinh tế, GS-TS Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội DN ñầu tư nước 
ngoài, nhận ñịnh: Không chỉ với hải quan, rất nhiều ngành liên quan ñến hoạt ñộng 
kinh doanh của DN như thuế, xin giấy phép kinh doanh... ñều bị kêu ca quá nhiêu 
khê cho dù ñã có luật mới với nhiều cải cách ñột phá. 

“Những công bố của các ngành cho rằng, giảm thời gian làm thủ tục bao 
nhiêu phần trăm hay bao nhiêu giờ thực tế tôi không tin. Những con số này tôi cho 
là mang tính ñối phó nhiều hơn là ñi vào bản chất của vấn ñề. Làm sao có chuyện 
thống kê giảm giờ làm thủ tục mà nhanh và chính xác ñến thế. 

Muốn có một con số công bố, phải có thời gian ñiều tra, hỏi bao nhiêu ñối 
tượng, bao nhiêu người ñã thực hiện ñược rồi, chứ ở ñây năm trước nghe Thủ 
tướng lệnh phải ñẩy mạnh giảm số giờ làm thủ tục hải quan, thuế xuống, năm sau 
báo cáo ñã giảm gần 80% thời lượng. Tôi không tin”, ông Nguyễn Mại bày tỏ. 

ðồng quan ñiểm, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long nói: “Những con số báo 
cáo mang tính thành tích của các cơ quan chức năng nói chung là tôi không tin. 
Quan trọng là lắng nghe ñối tượng thụ hưởng của chính sách ñó phản ánh thế nào 
và thực tế như chúng ta ñã thấy, ngành hải quan còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Tôi 
nghĩ muốn ñánh giá hiệu quả công cuộc cải cách hành chính của bất kỳ ngành nào 
phải có cuộc khảo sát nghiêm túc, phủ rộng và có thời gian chứ không thể vội vã 
ñược”. 

Ngay số liệu thống kê, theo ông Long, ñã lộ nhiều con số lệch giữa báo cáo 
và thực tế. “Cái khó nhất của nhiều cơ quan chức năng của ta là nặng bệnh thành 
tích. Báo cáo nhanh cho có thành tích hoặc ñối phó với thời hạn phải nộp báo cáo. 
Quan ñiểm của tôi là mọi chủ trương chính sách cải cách hành chính nên có cuộc 
ñiều tra khảo sát của các cơ quan, tổ chức ñộc lập. Qua ñó, mới có ñánh giá xác 
thực. Hoặc nếu phát hiện sai so với báo cáo, cần có chế tài ngay, chúng ta có công 
cụ luật pháp ñể thực thi nhiệm vụ này”, ông Long ñặt vấn ñề. 
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Một khảo sát có quy mô của Phòng Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI) 
năm 2015 về mức ñộ hài lòng của DN ñối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải 
quan cho thấy, vẫn có 58% DN cho biết gặp khó khăn khi làm thủ tục thông quan 
do có quá nhiều biểu mẫu khai báo và lại thay ñổi thường xuyên chiếm 83%. Tại 
các ñịa phương, tỷ lệ khó khăn này lên ñến 95%. 

Gần 50% DN cho biết họ vẫn bị yêu cầu cung cấp thêm những giấy tờ ngoài 
quy ñịnh. Tại một số ñịa phương, tỷ lệ này lên ñến 75%.  

http://thanhnien.com.vn/ 

TP. Hà Nội: Lãnh ñạo phải xin lỗi nếu trễ hẹn hồ sơ 

ðối với các hồ sơ quá hạn giải quyết, phải tham mưu lãnh ñạo cơ quan                  
có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức, nêu rõ lý do quá hạn và thời hạn trả kết quả            
lần sau. 

Các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội chỉ ñược yêu cầu 
bổ sung hồ sơ không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại một cơ 
quan chuyên môn.  

ðối với hồ sơ quá hạn giải quyết, phải tham mưu lãnh ñạo cơ quan có văn 
bản xin lỗi cá nhân, tổ chức, nêu rõ lý do quá hạn và thời hạn trả kết quả lần sau. 

ðây là những nội dung mới nhất trong quy ñịnh “thực hiện cơ chế một cửa, 
cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ 
quan hành chính” vừa ñược Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn ðức Chung 
ký ban hành. 

Hồ sơ chưa ñầy ñủ, hướng dẫn cụ thể một lần 

Theo ñó, UBND thành phố Hà Nội quy ñịnh, với trường hợp hồ sơ chưa hợp 
lệ phải hướng dẫn cụ thể, ñầy ñủ, một lần. Phải lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ 
sơ, giao cho người nộp hồ sơ hoặc gửi qua ñường bưu chính (nếu hồ sơ gửi qua 
dịch vụ bưu chính), hoặc gửi vào tài khoản trực tuyến hoặc ñịa chỉ thư ñiện tử mà 
người nộp hồ sơ ñã ñăng ký . 

Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết, phải hướng dẫn ñể cá 
nhân, tổ chức ñến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

Trường hợp cá nhân, tổ chức yêu cầu có văn bản trả lời, công chức tại bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do hồ sơ không 
ñược tiếp nhận. 

ðối với các hồ sơ quá hạn giải quyết, phải tham mưu lãnh ñạo cơ quan có 
văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức, trong ñó nêu rõ lý do quá hạn và thời hạn trả kết 
quả lần sau. 
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Thời hạn trả kết quả lần sau không ñược quá 1/3 thời gian quy ñịnh giải 
quyết công việc ñó. Lãnh ñạo cơ quan có hình thức xử lý nghiêm ñối với công chức 
giải quyết hồ sơ quá hạn nhiều lần không có lý do chính ñáng. 

ðối với hồ sơ chưa ñủ ñiều kiện giải quyết, phải bổ sung hồ sơ: Liên hệ với 
cá nhân, tổ chức ñể ñề nghị bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan, tổ chức giải 
quyết hồ sơ và văn bản xin lỗi của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nếu là lỗi của 
công chức khi tiếp nhận hồ sơ). 

ðối với hồ sơ quá hạn giải quyết, UBND thành phố Hà Nội quy ñịnh phải 
chuyển văn bản xin lỗi của cơ quan làm quá hạn giải quyết cho cá nhân, tổ chức 
(trong ñó nêu rõ lý do quá hạn và thời hạn trả kểt quả lần sau). 

ðồng thời, gửi 1 bản về phòng Nội vụ (ñối với thủ tục hành chính thuộc 
trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc 
huyện), Sở Nội vụ (ñối với thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải 
quyết của các sở, ban, ngành) ñể theo dõi, ñánh giá. 

Công khai ñường dây nóng của cơ quan, thủ trưởng cơ quan 

Từng cơ quan, ñơn vị cũng phải công khai thông tin ñường dây nóng tại bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả. Thông tin ñường dây nóng gồm: số ñiện thoại, ñịa 
chỉ thư ñiện tử của cơ quan, ñơn vị; số ñiện thoại, ñịa chỉ thư ñiện tử của thủ trưởng 
cơ quan, ñơn vị . 

Về trang thiết bị và bố trí không gian của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, 
UBND thành phố Hà Nội quy ñịnh phải ñảm bảo trang thiết bị tối thiểu gồm: máy 
vi tính cho mỗi vị trí tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết; máy photocopy; máy fax; 
máy in 2 mặt lật giấy tự ñộng; máy scan 2 mặt tốc ñộ cao; ñiện thoại cố ñịnh; bàn 
làm việc; ghế ngồi làm việc; hệ thống camera giám sát; bàn viết hồ sơ và ghế ngồi 
chờ dành cho cá nhân, tổ chức ñến giao dịch; nước uống; quạt mát hoặc máy ñiều 
hòa nhiệt ñộ; các bảng, biển thông báo, hòm thư, sổ góp ý và các trang thiết bị cần 
thiết ñể ñáp ứng nhu cầu làm việc và yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong 
hoạt ñộng của cơ quan, ñơn vị. 

http://tuoitre.vn/ 

 

TP. HCM: Gần 1.000 người dân “chấm ñiểm” cán bộ, công chức 

Ngày 17/3/2016, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) TP. HCM sơ kết 1 
tháng thử nghiệm vận hành hệ thống ñánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức 
về việc phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. 

Theo bà Võ Thị Trung Trinh, Phó giám ñốc Sở TT-TT, sau 1 tháng vận hành 
thử nghiệm hệ thống, có gần 1.000 người dân truy cập vào ñịa chỉ 
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danhgiahailong.hochiminhcity.gov.vn (mạng thông tin tích hợp trên internet của 
TP. HCM) ñể “chấm ñiểm”, thể hiện mức ñộ hài lòng của mình ñối với cán bộ, 
công chức, ñơn vị nhà nước khi giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả “chấm 
ñiểm” cho thấy tỷ lệ hài lòng của người dân ñối với một số quận, huyện chỉ ñạt 
khoảng 50%. Kế hoạch trong tháng 4.2016, TP chính thức vận hành hệ thống này 
ñể có cơ sở xử lý trách nhiệm chủ tịch các quận, huyện, giám ñốc các sở ngành trì 
trệ trong cải cách thủ tục hành chính và thái ñộ phục vụ dân. 

Theo ông Lê Hoài Trung, Phó Giám ñốc Sở Nội vụ, thành viên Ban Chỉ ñạo 
cải cách hành chính TP (trực thuộc UBND TP), kết quả “chấm ñiểm” ñược tích hợp 
về một nơi duy nhất là Trung tâm dữ liệu TP và Sở Nội vụ sẽ thường xuyên báo 
cáo UBND TP ñể kịp thời chấn chỉnh, xử lý những cơ quan, ñơn vị trì trệ, gây 
phiền hà người dân. Riêng cán bộ, công chức bị phản ánh “hành” dân ñược liệt vào 
danh sách không hoàn thành nhiệm vụ, nếu kéo dài 2 năm liên tiếp thì bị tinh giản 
biên chế. 

http://thanhnien.vn/ 

Tỉnh ðồng Tháp: Chỉ ñạo trả lời phản ánh người dân qua Facebook 

Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh ðồng Tháp, ñã chỉ ñạo các ñịa 
phương có liên quan kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của người dân qua 
Facebook. 

Một người dân huyện Tam Nông ñề nghị làm rõ việc bến phà Chợ Vàm thu 
giá cước sai quy ñịnh. Một người dân huyện Lai Vung thắc mắc việc chợ Rạch 
Miễu thuộc xã Tân Phước ñã quy hoạch nhưng hơn 10 năm nay vẫn chưa thực 
hiện; nhà ở của các hộ daân trong khu vực này ñã xuống cấp nặng nhưng ñịa 
phương không cho xây dựng lại... 

Chủ tịch UBND tỉnh ðồng Tháp ñã yêu cầu UBND huyện Tam Nông và 
huyện Lai Vung chỉ ñạo kiểm tra, trả lời người dân. Nội dung trả lời gửi về UBND 
tỉnh bằng văn bản và qua phần mềm theo dõi nhiệm vụ, hộp thư ñiện tử của Ban 
Biên tập Cổng Thông tin ñiện tử tỉnh trước ngày 22/3/2016. Facebook Cổng Thông 
tin ðồng Tháp là kênh thông tin chính thống của UBND tỉnh trên mạng xã hội. 
Hiện fanpage này có gần 5.000 người theo dõi. 

http://phapluattp.vn/ 
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Myanmar: Trợ thủ thân cận của bà Suu Kyi ñược bầu làm Tổng thống  

Ngày 15/3/2016, các nghị sỹ trong Quốc hội Myanmar (gồm Thượng viện và 
Hạ viện) ñã bầu ông Htin Kyaw - trợ thủ thân cận của nhà lãnh ñạo ðảng Liên ñoàn 
quốc gia vì dân chủ (NLD) Aung San Suu Kyi - làm Tổng thống dân sự ñầu tiên 
của nước này sau nhiều thập kỷ. 

Trong cuộc bầu chọn ñược xem là có nghĩa lịch sử ñối với Myanmar này, 
ông Htin Kyaw, 69 tuổi, ñã giành ñược 360/652 phiếu bầu từ Hạ viện và Thượng 
viện. 

Kết quả này ñã mở ñường cho ông Htin Kyaw thay thế vị trí của người từng 
ñoạt giải Nobel Hòa bình (bà Suu Kyi) và bị cấm trở thành tổng thống theo Hiến 
pháp Myanmar. 

Ông Htin Kyaw là con trai của một nhà thơ nổi tiếng, người từng giành ñược 
một ghế trong cuộc bầu cử vào năm 1990, ñồng thời là con rể của người ñồng sáng 
lập của NLD, cựu phát ngôn viên của ñảng này. 

Vợ ông, Su Su Lwin, cũng là một thành viên của NLD, giữ chức Chủ tịch Ủy 
ban quan hệ quốc tế của Quốc hội. Htin Kyaw tốt nghiệp Học viện Kinh tế 
Rangoon, sau ñó học tại ðại học London từ năm 1971 ñến năm 1972. 

Trong khoảng thời gian từ 1970-1980, ông làm giảng viên ñại học và nắm 
giữ các vị trí trong ngành công nghiệp và ñối ngoại... 

ðược biết ñến như một người vui tính, ông cũng là một nhà văn với bút danh 
Dala Ban. 
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Trong suốt 15 năm bà Suu Kyi bị quản thúc, ông là một trong một số ít các 
phụ tá thân cận ñược phép gặp bà. Trong những lần bà Suu Kyi ñược phóng thích, 
ông Htin Kyaw trở thành lái xe riêng của bà. 

http://vietnamplus.vn/ 

Hungary: Hàng nghìn người biểu tình phản ñối cải cách giáo dục   

Ngày 15/3/2016, hàng chục nghìn người dân tại thủ ñô Budapest của 
Hungary ñã xuống ñường biểu tình phản ñối các chính sách cải cách ngành giáo 
dục của Thủ tướng Viktor Orban, vốn gây bất bình trong giới giáo viên. 

Những giáo viên tham gia biểu tình dọa sẽ tiến hành bãi công nếu ông Orban 
không ñưa ra lời xin lỗi. 

Trong cuộc biểu tình quy mô lớn nhất kể từ năm 2014 phản ñối chính sách 
của Thủ tướng Orban này, khoảng hơn 20.000 người tập trung tại trung tâm 
Budapest tiến về tòa nhà Quốc hội. Trong khi ñó, ông Istvan Pukli, hiệu trưởng một 
trường phổ thông có uy tín ở Budapest, dẫn ñầu cuộc biểu tình cũng ñã trao "tối 
hậu thư" tới Thủ tướng Hungary, yêu cầu trong vòng 8 ngày (ñến ngày 23/3), nếu 
Thủ tướng không xin lỗi những người bị ảnh hưởng do các chính sách cải cách của 
ông này ñưa ra trong 6 năm qua, họ sẽ kêu gọi một cuộc ñình công trên toàn quốc 
vào ngày 30/3. 

Ông Pukli cảnh báo hoạt ñộng ñình công có thể kéo dài nhiều giờ hơn nếu 
Chính phủ không có bất kỳ ñộng thái thay ñổi nào. Theo Hiệu trưởng Pukli, chính 
phủ của Thủ tướng Orban sẽ phải thương lượng với các giáo viên về các vấn ñề 
lương và ñiều kiện làm việc. 

Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2010, Chính phủ của Thủ tướng Orban ñã 
nắm giữ nhiều quyền hạn trong ñó có vấn ñề tài chính và quản lý hành chính ở các 
trường học mà trước ñây do các trường tự quyết, ñồng thời ñưa ra một chương trình 
giảng dạy thống nhất mang tính quốc gia. Người biểu tình cho rằng ñây là một hệ 
thống giáo dục "thiếu sự bền vững," trong ñó giáo viên phải dành quá nhiều thời 
gian cho công tác hành chính, song tiền lương không tăng trong nhiều năm qua. 

Tháng trước, một cuộc biểu tình tương tự ñã diễn ra tại Budapest, thu hút 
hơn 10.000 người tham gia. 

http://vietnamplus.vn/ 

Slovakia: ðạt tiến triển trong việc thành lập Chính phủ mới 

Lãnh ñạo bốn chính ñảng ở Slovakia ñàm phán thành lập một Chính phủ liên 
minh mới cho biết ñã ñạt ñược một thoả thuận về các ưu tiên cho một Chính phủ 
tương lai ở nước này. 
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Sau các cuộc ñàm phán với thủ lĩnh các ðảng SNS, Siet và Most-Hid, Thủ 
tướng Slovakia Robert Fico, người ñồng thời là Chủ tịch ñảng ðịnh hướng Dân chủ 
Xã hội (SD-Smer) cho biết các cuộc ñàm phán ñã tiến triển thuận lợi và bốn ñảng 
ñã ký kết một chương trình nghị sự ưu tiên cho Chính phủ mới. 

Trong số các ưu tiên có tăng cường chống tham nhũng, thúc ñẩy môi trường 
kinh doanh, nới lỏng củng cố ngân sách và hướng tới tăng minh bạch chi tiêu công- 
vấn ñề vốn ñược cử tri Slovakia rất quan tâm. 

Việc ñạt ñược thoả thuận này là một bước tiến nhằm thành lập Nội các mới 
với các chính ñảng cánh tả và cánh hữu ở Slovakia. 

Trước ñó, Tổng thống Slovakia Andrej Kiska ñã ñề ra yêu cầu Thủ tướng 
Fico, người ñứng ñầu ñảng SD-Smer về nhất trong cuộc tổng tuyển cử hôm 5/3 vừa 
qua, thành lập một chính phủ mới. 

Với việc giành 49/150 ghế Quốc hội, ñảng cánh tả của ông Fico không hội 
ñủ ña số và phải liên minh với ít nhất hai ñảng nữa mới có ñủ số ghế quá bán cần 
thiết ñể thành lập Chính phủ mới ở Slovakia. 

Tuy nhiên, các diễn biến gần ñây trên chính trường Slovakia cho thấy dường 
như Thủ tướng Fico có rất ít cơ hội thành công trong khi chỉ còn một vài ngày nữa 
là hết thời hạn ñể thành lập một chính phủ liên minh sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 
5/3 vừa qua. 

http://vietnamplus.vn/ 
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