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Tỉnh Quảng Ninh: Thành lập Sở Du lịch  

Tại kỳ họp thứ 23, HðND tỉnh Quảng Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016 
ñã thông qua Nghị quyết thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh và kiện toàn Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh 
Quảng Ninh. 

Theo ñó, Sở Du lịch Quảng Ninh sẽ gồm 5 phòng nghiệp vụ và 1 ñơn vị 
sự nghiệp. 

Quảng Ninh là một trong số ít tỉnh, thành phố ñược Trung ương cho phép 
thành lập Sở Du lịch. 

Quảng Ninh là tỉnh có nhiều tiềm năng và thế mạnh nổi trội ñể phát triển du 
lịch với Vịnh Hạ Long là di sản – kỳ quan thiên nhiên thế giới; có 4 di tích trọng 
ñiểm quốc gia, trên 500 di tích ñược xếp hạng quốc gia hoặc cấp tỉnh, có nhiều ñô 
thị du lịch tham quan, nghỉ dưỡng như Hạ Long, Vân ðồn, Móng Cái… 
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Du lịch ñược tỉnh xác ñịnh là một trong những nguồn tăng trưởng kinh tế 
chính của tỉnh Quảng Ninh với lượng du khách ñến tỉnh khoảng 10,5 triệu lượt 
người. 

ðể thúc ñẩy du lịch phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh nổi trội 
và thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, việc thành lập Sở Du lịch trên cơ sở 
tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
hiện nay, trên nguyên tắc không tăng tổng biên chế nhà nước của tỉnh, ñồng thời 
kiện toàn Sở Văn hóa - Thể thao là cần thiết, phù hợp với ñiều kiện kinh tế - xã hội 
của ñịa phương 

http://baochinhphu.vn/ 

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng, 18 bộ trưởng, trưởng ngành 

Ngày 09/4/2016, với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội ñã phê chuẩn ñề nghị của 
Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và thành 
viên khác của Chính phủ. 

Như vậy sau hai ngày làm việc, nội các Chính phủ mới ñã ñược kiện toàn với 
27 thành viên. 

Ngoài Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ñược bầu, hai Phó Thủ 
tướng ñương nhiệm là các ông Phạm Bình Minh (kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao); 
ông Vũ ðức ðam, Chính phủ có thêm ba tân Phó Thủ tướng vừa ñược Quốc hội 
phê chuẩn là các ông: Vương ðình Huệ, Trương Hòa Bình, Trịnh ðình Dũng. 

Như vậy nội các Chính phủ mới có 26/27 Ủy viên Trung ương ðảng, trong 
ñó có 6 Ủy viên Bộ Chính trị, riêng trường hợp Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị 
Kim Tiến là người duy nhất không phải Ủy viên Trung ương ðảng khóa XII. Trong 
số 27 thành viên Chính phủ, người trẻ nhất là ông Lê Minh Hưng, 46 tuổi và người 
nhiều tuổi nhất là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, 62 tuổi. Kết quả bỏ phiếu cụ thể: 

Ba Phó Thủ tướng Chính phủ: + Trương Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị 
(nguyên Chánh án TANDTC): 442 phiếu tán thành, 45 phiếu không tán thành. 

+ Vương ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị (Trưởng Ban Kinh tế Trung 
ương): 442 phiếu tán thành, 44 phiếu không tán thành. 

+ Trịnh ðình Dũng, Ủy viên Trung ương ðảng (nguyên Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng): 404 phiếu tán thành, 83 phiếu không tán thành. 

Ba Phó Thủ tướng vừa ñược phê chuẩn bổ nhiệm thay thế ông Nguyễn Xuân 
Phúc (ñã ñược bầu làm Thủ tướng Chính phủ), Vũ Văn Ninh (ñã miễn nhiệm) và 
ông Hoàng Trung Hải (ñã miễn nhiệm, hiện ñang làm Bí thư Thành ủy Hà Nội). 

18 Bộ trưởng, trưởng ngành mới:  
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1. Ông Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính 
trị QðND Việt Nam giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay ông Phùng Quang 
Thanh: 462 phiếu tán thành, 25 phiếu không tán thành. 

2. Ông Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Bộ 
trưởng Bộ Công an thay ông Trần ðại Quang: 459 phiếu tán thành, 28 phiếu không 
tán thành. 

3. Ông Lê Vĩnh Tân – Ủy viên Trung ương ðảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ giữ 
chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ thay ông Nguyễn Thái Bình: 385 phiếu tán thành, 
101 phiếu không tán thành. 

4. Ông Lê Thành Long – Ủy viên Trung ương ðảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp 
giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay ông Hà Hùng Cường: 385 phiếu tán thành, 
102 phiếu không tán thành. 

5. Ông Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương ðảng, Thứ trưởng Bộ Kế 
hoạch - ñầu tư giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – ðầu tư thay ông Bùi Quang 
Vinh: 419 phiếu tán thành, 67 phiếu không tán thành. 

6. Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Trung ương ðảng, Thứ trưởng Bộ Công 
Thương giữ chức Bộ trưởng Bộ Công thương thay ông Vũ Huy Hoàng: 422 phiếu 
tán thành, 64 phiếu không tán thành. 

7. Ông Phạm Hồng Hà - Ủy viên Trung ương ðảng, Thứ trưởng Bộ Xây 
dựng giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng thay ông Trịnh ðình Dũng: 434 phiếu tán 
thành, 53 phiếu không tán thành. 

8. Ông Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương ðảng, Thứ trưởng Bộ Tài 
nguyên - Môi trường giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường thay ông 
Nguyễn Minh Quang: 420 phiếu tán thành, 67 phiếu không tán thành. 

9. Ông Trương Minh Tuấn - Ủy viên Trung ương ðảng, Thứ trưởng Bộ 
Thông tin - truyền thông giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông thay 
ông Nguyễn Bắc Son: 424 phiếu tán thành, 63 phiếu không tán thành. 

10. Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên Trung ương ðảng, Thứ trưởng Bộ 
Văn hóa - Thể thao & Du lịch giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và du 
lịch thay ông Hoàng Tuấn Anh: 433 phiếu tán thành, 54 phiếu không tán thành. 

11. Ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương ðảng, Thứ trưởng Bộ Khoa 
học - Công nghệ giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ thay ông Nguyễn 
Quân: 435 phiếu tán thành, 51 phiếu không tán thành. 

12. Ông Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Trung ương ðảng, Giám ñốc ðại học 
Quốc gia Hà Nội giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục - ñào tạo thay ông Phạm Vũ 
Luận: 386 phiếu tán thành, 101 phiếu không tán thành. 
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13. Ông ðỗ Văn Chiến - Ủy viên Trung ương ðảng, Thứ trưởng, Phó Chủ 
nhiệm Ủy ban Dân tộc giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thay ông 
Giàng Seo Phử: 463 phiếu tán thành, 24 phiếu không tán thành. 

14. Ông Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương ðảng, Phó trưởng Ban 
Kinh tế Trung ương giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT thay ông ðinh La Thăng: 416 
phiếu tán thành, 70 phiếu không tán thành. 

15. Ông ðào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương ðảng, Bí thư ðảng ủy khối 
các cơ quan Trung ương giữ chức Bộ trưởng Bộ Lð-TB-XH: 300 phiếu tán thành, 
184 phiếu không tán thành. 

16. Ông Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà 
Nam giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: 389 phiếu tán thành, 
98 phiếu không tán thành. 

17. Ông Phan Văn Sáu - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương giữ chức Tổng 
Thanh tra Chính phủ: 358 phiếu tán thành, 126 phiếu không tán thành. 

18. Ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Trung ương ðảng, Phó Chánh Văn phòng 
Trung ương, nguyên Phó Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước giữ chức Thống ñốc 
Ngân hàng Nhà nước: 403 phiếu tán thành, 83 phiếu không tán thành. 

http://tienphong.vn/ 

‘Ông Huỳnh Phong Tranh không tự bổ nhiệm 35 người trước khi nghỉ’ 

Lãnh ñạo Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ (TTCP) khẳng ñịnh ông 
Huỳnh Phong Tranh không tự quyết ñịnh bổ nhiệm 35 cán bộ trước khi nghỉ hưu. 

ðủ bộ máy phải thêm ít nhất 10 người 

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý 1 của TTCP, phóng viên ñặt câu hỏi liên 
quan thông tin gần ñây cho hay ông Huỳnh Phong Tranh, nguyên Tổng TTCP bổ 
nhiệm cán bộ ồ ạt trước khi về nghỉ hưu. 

Ông Ngô Văn Cường,  Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, 6 tháng 
gần ñây, TTCP bổ nhiệm 35 trường hợp (11 cấp vụ, 24 trường hợp cấp phòng).  
Việc bổ nhiệm ñã thực hiện ñảm bảo ñúng nguyên tắc, theo quy trình, thủ tục bổ 
nhiệm chặt chẽ, ñúng quy ñịnh. “Các trường hợp bổ nhiệm ñều ñủ ñiều kiện, tiêu 
chuẩn”, ông Cường nói. 

Ông cũng khẳng ñịnh công tác ñiều ñộng, bổ nhiệm cán bộ, công viên chức 
của TTCP là công việc bình thường, thực hiện theo cơ chế tập thể. 

“Cán bộ trước khi ñược Tổng Thanh tra quyết ñịnh bổ nhiệm ñều ñược Ban 
cán sự thảo luận thống nhất rồi bỏ phiếu. Không có chuyện Tổng thanh tra tự quyết 
ñịnh”, ông Cường khẳng ñịnh. 



5 
 

Về tiếp nhận và bổ nhiệm một phó tổng giám ñốc tổng công ty ðầu tư phát 
triển hạ tầng ñô thị (UDIC) làm Giám ñốc Ban Quản lý các dự án ñầu tư xây dựng 
(thuộc TTCP), ông Cường cho hay, việc tiếp nhận, bổ nhiệm ñúng quy ñịnh của 
Nhà nước,  TTCP và có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ. 

Trả lời về công tác nhân sự, Phó Tổng TTCP Ngô Văn Khánh cho biết, việc 
bổ nhiệm cán bộ gần ñây chỉ thực hiện ñối với những trường hợp rất cấp bách,  
không có yếu tố bất thường. 

Nếu bổ nhiệm ñể kiện toàn ñủ bộ máy, ít nhất phải thêm 10 trường hợp nữa. 
Có những trường hợp cần bổ nhiệm nhưng phải lùi lại do chưa cấp bách nên TTCP 
chờ Tổng thanh tra mới về làm tiếp. 

Ông cũng cho biết thêm, việc bổ nhiệm nhiều cán bộ trong thời gian gần ñây 
có thể trong một giai ñoạn chuẩn bị dồn tích lại ñến khi hoàn thành bổ nhiệm rơi 
vào thời ñiểm này. 

“Việc bổ nhiệm cán bộ thời ñiểm 6 tháng gần ñây nhiều hơn cũng là câu 
chuyện bình thường”, Phó Tổng TTCP cam kết ông chịu trách nhiệm và khẳng 
ñịnh không có vi phạm gì trong việc bổ nhiệm cán bộ, từ tiêu chuẩn, quy hoạch, 
ñiều kiện, quy trình. 

Kê khai ñể ñấy không giải quyết gì 

Liên quan công tác phòng chống tham nhũng, Cục trưởng Cục Phòng chống 
tham nhũng,TTCP Phạm Trọng ðạt cho biết, việc kê khai tài sản vẫn hình thức. 

“Chỉ có kê khai, không công khai nhiều, sâu, không thẩm ñịnh xác minh 
ñược cũng không quản lý ñược tài sản kê khai. Vì vậy phải sửa luật, kê khai nhưng 
phải quản, kê khai phải công khai, có kiểm ñịnh xác minh. Kê ñể ñấy không giải 
quyết ñược gì”, ông cho biết. 

Ông ðạt nhấn mạnh việc kê khai tài sản không phải bí mật quốc gia, phải 
công khai ñể dân giám sát, trừ cái gì thuộc bí mật nhà nước. 

“Quan chức phải chịu sự giám sát, nếu không ñừng làm quan chức nữa”, ông 
ðạt nhấn mạnh nhưng cũng chỉ ra hiện nay còn tiêu tiền mặt nhiều nên khó kiểm 
soát  nguồn gốc tài sản. 

http://vietnamnet.vn/ 

Tinh giản biên chế: Lãnh ñạo có thể cách chức, sa thải thuộc cấp? 

Tại nghị trường Quốc hội, chuyện tinh giản biên chế chưa bao giờ hết 
“nóng”, bởi lộ trình ñã vạch ra nhưng việc thực thi hầu như vẫn bất ñộng, không 
những thế, bộ máy luôn phình ra, hầu như những luật ñã ban hành ñều ñẻ ra thêm 
bộ máy, như năm nay, nếu triển khai Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương, chắc 
chắn sẽ tăng biên chế. 
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ðại biểu ðỗ Văn ðương (TP. Hồ Chí Minh) nhấn mạnh: “Với cơ chế, thể 
chế hiện nay chằng chịt nhiều mối quan hệ. Ví dụ, tại sao nói bộ máy nhà nước và 
biên chế, kể cả các tổ chức ñoàn thể hoạt ñộng bằng ngân sách nhà nước không 
giảm mà phình ra? 

Theo ước tính, chi lương hết gần 400.000 tỷ ñồng/năm, chi ñủ hết gần 1 triệu 
tỷ, bằng ngân sách thu một năm của ñất nước, hết rồi thì lấy ñâu ra chi cho ñầu tư 
phát triển. Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương, ước tính tăng thêm 22.000 biên 
chế hoạt ñộng ở hội ñồng nhân dân các cấp. Thế thì mục tiêu giảm biên chế của ta 
không thể ñạt ñược”. 

ðại biểu cho rằng, một trong những nguyên nhân không giảm ñược là trong 
tổ chức thực hiện theo báo cáo hàng năm của các cơ quan, Bộ ngành, ñịa phương 
chỉ có 1% là cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, trong khi dư luận râm 
ran 1/3 cán bộ không làm ñược việc, "sáng cắp ô ñi tối cắp ô về". 

Ông Vũ Công Tiến (ðoàn Lâm ðồng) thừa nhận, bộ máy hệ thống chính trị 
của ta quá cồng kềnh, hằng năm ngốn hàng triệu tỷ ñồng. Từ Trung ương ñến ñịa 
phương ai cũng thấy ñiều này, nhiều ñại biểu Quốc hội ñã phát biểu. Chúng ta làm 
ñiểm chỗ này, chỗ kia, ñịa phương này, ñịa phương kia, tốn kém ngân sách nhưng 
vẫn về như cũ. 

ðại biểu ñồng tình và tâm ñắc với giải pháp của tỉnh Quảng Ninh ñang có lộ 
trình nhất thể hóa, nhập một số tổ chức ðảng với Nhà nước ñể ðảng “hóa thân” 
làm nhiệm vụ, nhằm tinh giảm biên chế và giải quyết chế ñộ chính sách phù hợp 
cho số dôi dư. 

Nhiều ñại biểu khẳng ñịnh, cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước còn cồng kềnh, 
chức năng nhiệm vụ chồng chéo, tinh giản biên chế chưa ñạt hiệu quả yêu cầu... 
ðây là một trong những nguyên nhân làm cho việc thực hiện pháp luật, chủ trương, 
các chỉ thị của ðảng, của Nhà nước kém hiệu quả; gây lãng phí tiền bạc, sức dân, 
làm nhờn luật và ñặc biệt làm cho niềm tin của dân giảm sút. 

“Trong tinh giản biên chế, cần kiên quyết loại bỏ những người không làm 
ñược việc, nhũng nhiễu hành dân ở tất cả các ngành, các nơi; ñề nghị nên quy ñịnh 
trách nhiệm cho ñồng chí ñứng ñầu ñịa phương, tổ chức” – là ñề nghị ñược nhiều 
ñại biểu nhắc ñến. 

ðại biểu Bùi Thị An (Hà Nội) ñề nghị một số Bộ, ngành có chức năng gần 
như nhau thì nên tập trung ghép lại ñể lãnh ñạo ñiều hành có hiệu quả hơn. Tách 
quản lý nhà nước ra khỏi quản lý doanh nghiệp trong các Bộ, bởi ñây là vấn ñề 
chồng chéo lẫn lộn, làm hiệu quả quản lý nhà nước của các Bộ kém hiệu quả. 

“Ví dụ, có một việc cần liên ngành thì ta lại phân nhỏ như vấn ñề an toàn 
thực phẩm; có nhiệm vụ, chức năng các Bộ chồng chéo nhưng lại không kết hợp 
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ñược làm cho bộ máy phình to. Mà lạ thay ai cũng chỉ thích thành lập cơ sở mới, 
ngành mới, bộ mới thì làm sao giảm biên chế ñược?” – ñại biểu chia sẻ. 

ðại biểu Võ Thị Dung (TP. HCM) thừa nhận, thủ tục ñể thực hiện lộ trình 
này rất nhiêu khê. Hiện nay có Nghị ñịnh 108 về tinh giản biên chế, nhưng các ñịa 
phương muốn tinh giản bộ máy phải trình Bộ Nội vụ duyệt. 

Theo bà Võ Thị Dung, ñây là ñiều rất phi lý. Vì lộ trình muốn giảm 10% 
biên chế, chưa nói ñến việc chưa giảm ñã phình ra, nhưng thủ tục ñể thực hiện tinh 
giản biên chế là phức tạp vô cùng. ðiều này cần phải phân cấp mạnh ñể các ñịa 
phương chủ ñộng. Hiện tinh giản biên chế ở TP. HCM cũng “lúc lắc” vì quy ñịnh 
ðề án giảm biên chế phải Bộ Nội vụ duyệt. 

ðại biểu ñề nghị: “ðã giảm là phải ñể ñịa phương, cơ quan chủ ñộng. Cho 
nên cần phải tháo gỡ, phân cấp rõ ràng vì ñây là nhiệm vụ sống còn của sự phát 
triển kinh tế - xã hội nữa, chứ không phải chỉ là thủ tục hành chính. Cần phải quyết 
liệt tinh gọn bộ máy, song tôi ñề nghị Chính phủ cần mạnh dạn giao cho một số ñịa 
phương, nhất là những ñô thị, ñể thực hiện chủ ñộng trong tinh giảm”. 

Liên quan ñến vấn ñề này, ðại biểu Trần Hoàng Ngân (TP. HCM) cho rằng, 
vấn ñề ở ñây là làm sao nâng cao ñược hiệu quả của bộ máy quản lý hành chính. 
Thứ nhất, cần rà soát thể chế trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức, gắn với 
ñó là trách nhiệm, quyền lợi. Cho nên, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức 
phải ñi liền với hiệu quả chứ không phải theo hệ số lương hay thời gian công tác. 
ðó là việc chúng ta cần phải làm trong thời gian tới. 

Thứ hai, phải ñịnh biên bộ máy quản lý hành chính tương thích với dân số, 
nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở tại khu vực ñó. Chúng ta cần có chính sách 
ñộng viên nhiều hơn nữa. Nếu khu vực ñó doanh nghiệp khởi nghiệp nhiều, ñầu tư 
nhiều, mở rộng sản xuất kinh doanh nhiều, thu thuế ñược nhiều, thì ñồng nghĩa bộ 
máy hành chính ñã có những ñóng góp nhất ñịnh trong ñó. 

Do ñó, bộ máy này phải ñược hưởng những thu nhập tương thích với thành 
quả ñã cải cách hành chính, phục vụ doanh nghiệp, phục vụ nhân dân. Cần trao cho 
họ tính tự chủ trong vấn ñề này. 

Bên cạnh ñó, ông Trần Hoàng Ngân cũng nhấn mạnh, cần cải cách về thể 
cũng như quản lý cán bộ, làm sao ñể người lãnh ñạo ngành, tư lệnh ngành có thể 
cách chức, sa thải thuộc cấp. Còn vẫn theo lối cũ phải họp hành, lấy ý kiến… có 
khi sự nể nang, chậm trễ sẽ ảnh hưởng ñến công việc. ðó mới là ñiều kiện tiên 
quyết làm cho bộ máy hiệu quả hơn.  

http://vov.vn/ 
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Bộ Tài chính: Bổ sung quy hoạch lãnh ñạo các cấp ngành Tài chính trước 
30/4/2016 

Theo Chỉ thị, trong thời gian qua, công tác quy hoạch cán bộ lãnh ñạo các 
cấp của ngành Tài chính ñã triển khai theo ñúng quy trình, thực hiện công khai, dân 
chủ, bảo ñảm chặt chẽ, phát huy ñược vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh ñạo ñơn 
vị; việc quy hoạch vừa có sự kế thừa, vừa có sự phát triển mới; cán bộ ñược ñưa 
vào quy hoạch dần ñược trẻ hóa và ñáp ứng yêu cầu bổ nhiệm khi cần thiết. 

Tuy nhiên, tại một số ñơn vị, vẫn còn tình trạng chưa kịp thời rà soát, bổ 
sung quy hoạch, còn xem nhẹ công tác ñánh giá cán bộ trước khi ñưa vào quy 
hoạch, số lượng cán bộ quy hoạch cho mỗi chức danh vẫn còn thiếu, chưa ñáp ứng 
ñiều kiện, tiêu chuấn theo quy ñịnh. 

ðể tiếp tục triển khai công tác quy hoạch cán bộ các cấp giai ñoạn 2016 - 
2021 và chuẩn bị bổ sung kịp thời nguồn cán bộ cho các ñơn vị khi cần thiết, Ban 
Cán sự ðảng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các ñơn vị thuộc và trực thuộc Bộ 
Tài chính triển khai ñánh giá, rà soát cán bộ ñược quy hoạch thông qua việc thường 
xuyên nhận xét ñánh giá, rà soát ñể ñưa ra khỏi danh sách quy hoạch những trường 
hợp không còn ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh (cán bộ quá tuổi, bị xử lý kỷ luật, không 
hoàn thành nhiệm vụ ñược giao,...) và xác ñịnh các vị trí chưa có quy hoạch hoặc 
còn thiếu quy hoạch, cần thiết phải bổ sung. 

Việc bổ sung quy hoạch ñược Ban cán sự ðảng Bộ Tài chính quán triệt trên 
nguyên tắc: Phải ñặt dưới sự lãnh ñạo tập trung, thống nhất của Ban Cán sự ðảng 
và Bộ trưởng Bộ Tài chính, cấp ủy và Thủ trưởng ñơn vị; ñảm bảo theo ñúng quy 
ñịnh, quy trình, thủ tục; ñảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; 
chống cục bộ, bè phái, gây mất ñoàn kết trong ñơn vị.  

http://haiquan.vn/ 

Tin Nhân sự: 

Thủ tướng Chính phủ ñã ký Quyết ñịnh số 605/Qð-TTg, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc bổ nhiệm Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương ðảng, Tư 
lệnh Quân khu 1, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Tổng hợp 
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Không cải cách ñược tiền lương thì khó chống ñược tham nhũng 

Ngày 28/3/2016, phát biểu tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội, ðại biểu Trần Khắc 
Tâm (Sóc Trăng) ñã nêu khó khăn ñất nước ñang phải ñối mặt và ñề nghị “Quốc 
hội và toàn thể bộ máy Nhà nước phải vận hành trơn tru, quyết liệt hơn, hiệu quả 
hơn ñể ứng phó với tình hình”. 

Còn ðại biểu Huỳnh Nghĩa (ðà Nẵng) cho rằng trong nhiệm kỳ này, có 
những người “làm ñại biểu Quốc hội nhưng hoạt ñộng chưa năng nổ, nghiên cứu 
không sâu các vấn ñề nổi cộm, chưa nói lên tiếng nói của nhân dân, không có tính 
phản biện, thiếu bản lĩnh, sợ va chạm... thì làm sao xứng ñáng ñại diện cho cử tri”. 

Năng lực yếu, ñạo ñức kém thì pháp luật tốt cũng vô nghĩa 

ðại biểu Tâm cho hay: “Tại thời ñiểm chúng ta ñang họp kỳ cuối cùng của 
nhiệm kỳ, thì Tây Nguyên ñang khát cháy. ðồng bằng Cửu Long vốn là vùng sông 
nước trù phú mênh mang, nay ñang phải ñối mặt với nạn xâm nhập mặn chưa từng 
có, làm cho mía cháy, lúa khô, dân khát… bởi tác ñộng của biến ñổi khí hậu và sự 
tác ñộng có chủ ý của con người ở một số quốc gia phía thượng nguồn”. 

“Ngoài Biển ðông, tàu thuyền của ngư dân vẫn luôn bị ñe dọa, bị khủng bố 
bởi sự xua ñuổi, ñâm húc ác nghiệt của âm mưu bành trướng… Tôi cảm nhận rằng 
những thử thách, khó khăn của nhiệm kỳ tới là không hề nhỏ”. 

Nhìn lại nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua, ông Tâm cho rằng “5 năm là một 
quãng thời gian vừa ngắn, lại vừa dài. 

Ngắn, là khi chúng ta mặc dù ñã rất cố gắng, nỗ lực, nhưng Quốc hội mà cụ 
thể là từng ñại biểu Quốc hội chưa ñáp ứng hết ñược những gởi gắm, mong muốn, 
kỳ vọng, yêu cầu của cử tri. 

Dài, là khi những vấn ñề bức xúc trong ñời sống xã hội, trong chính sách 
ñược cử tri nêu hoài, nêu mãi, kỳ họp sau nối tiếp kỳ họp trước, mà chưa ñược giải 
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quyết rốt ráo khiến cử tri thất vọng, nản lòng, còn ñại biểu thì có cảm giác lực bất 
tòng tâm”. 

Theo ðại biểu Tâm, “một quốc gia phát triển nhanh hay chậm, mạnh hay yếu 
là do thể chế quyết ñịnh. Hiến pháp là nền móng của thể chế. Chúng ta ñã có một 
bản Hiến pháp tốt. Quốc hội cũng ñã chứng tỏ nỗ lực quyết liệt ñể hoàn thiện thể 
chế. Nhưng, thể chế tốt hay không thì không chỉ phụ thuộc vào ñường lối, chính 
sách, pháp luật, mà còn chủ yếu phụ thuộc vào con người thực hiện”. 

“Chủ trương rất hay, pháp luật rất ñúng, nhưng người thực hiện năng lực 
yếu, ñạo ñức kém thì những lẽ hay, ñiều ñúng ấy cũng khó có thể ñi vào cuộc sống. 
Những khó khăn, trở ngại trong việc triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật 
ðầu tư gần ñây là các ví dụ ñiển hình” - ông nói. 

“Nhiệm vụ căn bản nhất, cấp bách nhất của nhiệm kỳ tới là thực hiện cải 
cách bộ máy” - ông Tâm kiến nghị. Và phân tích: “Một bộ máy còn những chỗ 
chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ thì bộ máy ấy vẫn sẽ còn tình trạng “dẫm 
chân” lên nhau, khó ñạt hiệu năng, hiệu quả cao nhất. 

Một hệ thống chính trị và bộ máy Nhà nước cồng kềnh, ñồ sộ, không tinh 
giảm ñược biên chế, thì sẽ không thể tiến hành cải cách ñược chế ñộ tiền lương, 
không cải cách ñược chế ñộ tiền lương thì khó có thể chống ñược tham nhũng, cửa 
quyền”. 

 “Vấn ñề bức xúc là không ai chịu trách nhiệm” 

Cũng như nhiều ñại biểu khác, ông Huỳnh Nghĩa cho rằng một trong những 
ñiểm nhấn của nhiệm kỳ này là Quốc hội ñã thông qua Hiến pháp 2013, ñồng thời 
với việc ñổi mới khá mạnh mẽ trong hoạt ñộng. 

Tuy vậy, ðại biểu Nghĩa cũng thẳng thắn chỉ ra: “Là cơ quan quyền lực nhà 
nước cao nhất, nhưng chưa thực hiện hết thực quyền mà pháp luật quy ñịnh, hoạt 
ñộng của Quốc hội vẫn còn hạn chế, chưa thật sự cải tiến, ñổi mới mạnh mẽ. Mối 
quan hệ công tác với các cơ quan hữu quan, còn lúng túng, không chặt chẽ”. 

“ðặc biệt, công tác làm luật là chức năng cơ bản của Quốc hội nhưng thiếu 
tập trung, còn chắp vá. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh chưa khoa học. Một 
số dự án luật thiếu tính ổn ñịnh, chưa ñi vào thực tế, có biểu hiện lợi ích cục bộ 
trong quá trình xây dựng luật, hay Quốc hội thông qua rồi dư luận không chấp 
nhận, phải sửa lại. Vấn ñề bức xúc là không có ai chịu trách nhiệm?” 

Ông Nghĩa ñề nghị “Quốc hội cần có chế tài xử lý trách nhiệm người ñứng 
ñầu cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra. Làm một luật ñã khó, tốn kém tiền bạc 
của nhân dân nhưng luật không ñi vào cuộc sống, không có tính khả thi, thì làm 
luật ñể làm gì?”. 
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Về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm ñối với người giữ chức vụ 
do Quốc hội bầu, phê chuẩn, ông Nghĩa nhận xét: “ðây là cách làm mới, ñể người 
giữ trọng trách phải không ngừng tự hoàn thiện mình, nhưng việc này nhân dân 
chưa ñồng thuận, thiếu kỳ vọng, bởi vì quy trình quá rối rắm. 

Việc quy ñịnh 3 mức: Tín nhiệm, tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp là cách làm 
chưa triệt ñể, còn lập lờ thì làm sao có cơ sở ñể cơ quan có thẩm quyền xem xét 
ñánh giá cán bộ?” 

“Tôi ñề nghị chỉ nên quy ñịnh hai mức tín nhiệm và không tín nhiệm thì mới 
tạo bước ngoặc ñột phá nhằm nâng cao năng lực, vai trò trách nhiệm của người 
ñược lấy phiếu tín nhiệm. Từ ñó, quyền lực của Quốc hội ñược nâng lên, nhân dân 
càng tin tưởng” - ông Nghĩa tha thiết. 

http://tuoitre.vn/ 

Nói không với rượu bia trong ngày làm việc, tại sao không? 

Theo kết quả ñiều tra của viện Xã hội học công bố hồi cuối năm ngoái thì 
"Ba nhóm uống rượu bia nhiều nhất là cán bộ công chức (trên 38%), ñặc biệt cán 
bộ công chức ở Hà Nội với trên 48%”. 

3 năm chỉ phát hiện 1 cán bộ, công chức uống rượu bia buổi trưa. ðó là kết 
quả thực hiện Chỉ thị số 02/2013/CT-BTP của Bộ Tư Pháp về việc cấm cán bộ, 
công chức, viên chức ngành tư pháp uống rượu bia trong ngày làm việc vừa ñược 
Bộ này công bố tại cuộc họp báo thường kì ngày 08/4/2016. 

Biết ñược thông tin này, dư luận "sốc" thực sự vì giữa cái thời rượu bia ñược 
coi là "thước ño" toàn diện mà ngành Tư pháp lại không ai màng ñến dù chỉ là 
tráng miệng bữa trưa suốt những ba năm, tức là nhịn ñến cả ngàn ngày rồi cơ ñấy. 
Duy nhất chỉ có một vị xui xẻo bị bắt quả tang phải ngậm ngùi chịu án kỉ luật cắt 
thi ñua và nêu "gương" toàn ngành. 

Dư luận không tin vì theo kết quả ñiều tra của viện Xã hội học công bố hồi 
cuối năm ngoái thì "Ba nhóm uống rượu bia nhiều nhất là cán bộ công chức (trên 
38%), ñặc biệt cán bộ công chức ở Hà Nội với trên 48%”. 

Rồi thì thông tin người Việt mỗi năm ñổ vào dạ dày 3,4 tỉ lít bia chắc là 
chuyện của ngày cá tháng tư? 

Rồi thì chuyện tỉnh nọ tỉnh kia thảo công văn ra chỉ thị người người uống bia 
nhà nhà uống bia chỉ là chuyện bịa? 

Dưng mà thôi, tin hay không thì tùy ở bạn. Tôi thì tôi thực sự mừng cho cán 
bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp. Việc họ thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ 
như thế vừa ích nước vừa lợi nhà. Cơ quan chấm dứt cảnh cán bộ khề khà suốt trưa 
sang chiều, ñến giờ làm việc còn khật khù chưa tỉnh, còn ñâu trí lực mà lo việc 
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công; bản thân thì giữ gìn ñược sức khỏe, vợ con lại có thêm khoản thu nhập nhờ 
bố nó bớt bia rượu… 

Hi vọng các bộ, ngành khác cũng sẽ noi gương Bộ Tư pháp mà phát ñộng 
phong trào rộng khắp cả nước ñể cán bộ công chức, viên chức của bộ ngành mình 
nói không với bia rượu trong ngày làm việc. 

Một phong trào có ý nghĩa thiết thực như thế chắc chắn sẽ ñược dư luận 
ñồng tình và hoan nghênh nhưng quan trọng hơn, vấn nạn công chức sáng cắp ô ñi 
tối cắp ô về cũng sẽ theo ñó mà chấm dứt. ðất nước có thể bị loại khỏi tốp ñầu xài 
bia rượu nhất khu vực, như thế lại càng hay bởi cái danh ấy chả phấn ñấu mà              
làm gì. 

Hãy nói không với bia rượu trong ngày làm việc! Khẩu hiệu ấy không chỉ 
dành cho cán bộ, công chức, viên chức mà còn cho mọi người vì hiệu suất làm việc 
và chất lượng cuộc sống. 

http://dantri.com.vn/ 

Khi “chỉ số” chịu ñựng tham nhũng của dân gia tăng 

Kết quả khảo sát Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt 
Nam năm 2015 (PAPI 2015) ñưa ra một nhận ñịnh ñáng lưu ý: “Mức ñộ chịu ñựng 
tham nhũng của người dân có xu hướng tăng lên”. 

Theo ñó, tỉ lệ người cho biết họ sẽ tố giác tham nhũng khi bị vòi vĩnh, hối lộ 
ñã giảm ñi hơn phân nửa so với năm 2011. Trong khi ñó, “mức kịch trần” số tiền bị 
ñòi hối lộ ñể ñến mức người dân tố giác tham nhũng lại tăng lên hết sức ñáng kể - 
từ 5 triệu ñồng (năm 2011) ñã lên hơn 26 triệu ñồng (năm 2015). 

Vậy là về mặt lượng lẫn chất của mức ñộ chịu ñựng tham nhũng trong dân 
ñều tăng. Nói một cách chua chát là dân ñã biết chấp nhận “sống chung với lũ”. 

Sẽ rất lo lắng nếu người dân quá “lờn thuốc” với tình trạng tham nhũng hiện 
nay mà làm lơ luôn với thực trạng tham nhũng, mặc mọi thứ ñang diễn ra. 

Nhưng sẽ ñáng sợ hơn nếu nguyên nhân dẫn ñến sức chịu ñựng trên gia tăng 
là do người dân ñã chọn cách im lặng. Họ im lặng có thể vì nhận thấy các ñấu tranh 
chống tham nhũng không hiệu quả hoặc bị triệt tiêu, hoặc mang lại các kết quả bất 
lợi cho chính mình và họ học cách “dần thích ứng” với nó. Còn gì nguy hiểm hơn 
khi cái ñược xem là quốc nạn này tạo nên thứ phản xạ như thế trong dân chúng. 

Tại kỳ họp cuối Quốc hội khóa XIII, ðại biểu Quốc hội Lê Như Tiến ñã cảnh 
báo một nguy cơ “sóng thần” mà tham nhũng có thể gây ra. ông nói: “ðại biểu 
Quốc hội ñầy lo âu rằng quốc nạn có nguy cơ hạ ño ván quốc sách”. Hiểu một cách 
nôm na tham nhũng ñang thách thức thực sự ñối với những chính sách phát triển 
của quốc gia. Nếu tham nhũng không tìm ñược ñất sống trong chính sách thì nó sẽ 
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tìm cách phá hoại trong quá trình thực thi chính sách, khi các thiết chế và công cụ 
kiểm soát của chúng ta chưa thể giám sát ñến tận cùng các giao dịch giữa người 
dân và cán bộ, công chức”. 

Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phát biểu nhậm chức ñã truyền ñi 
hai thông ñiệp mạnh mẽ về việc tăng kỷ luật kỷ cương và nâng cao hiệu quả chống 
tham nhũng. Và trước ông Phúc, không ít lãnh ñạo nhà nước ñã có những phát 
ngôn quyết liệt về chống tham nhũng. Thực tế là dù ðảng và Nhà nước ñã có 
những chỉ ñạo và hình thức xử lý rất nặng ñối với tội phạm tham nhũng nhưng tình 
hình này vẫn rất phức tạp và hiệu quả chưa như mong muốn. 

Chắc chắn cuộc chiến chống tham nhũng cần nhiều hơn những gì chúng ta ñã 
làm. Và trong cuộc chiến khốc liệt không kém gì chống giặc ngoại xâm ấy, sức 
mạnh dân chúng vẫn là thứ vũ khí ñáng sợ nhất. 

Muốn thế, phải làm sao ñể dân dám ñương ñầu với tham nhũng chứ không 
chịu ñựng và “ sống chung với lũ”.  

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

44% người dân phải “lót tay” cán bộ, công chức khi làm "sổ ñỏ" 

Ngày 12/4/2016, tại lễ công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 
cấp tỉnh (PAPI) năm 2015, các số liệu cho thấy: hiệu quả quản trị và hành chính 
công năm qua ñã suy giảm ñáng kể và nạn vòi vĩnh, ñòi chung chi...lại có xu hướng 
gia tăng. 

Theo TS. ðặng Hoàng Giang, ñại diện cho Chương trình Phát triển của Liên 
hợp quốc -UNDP (một trong các cơ quan tham gia khảo sát PAPI cùng một số cơ 
quan của Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam), kết quả phân tích dữ liệu 
PAPI 2015, so sánh với các năm cho thấy, hiệu quả quản trị và hành chính công ở 
Việt Nam ñã có xu hướng "suy giảm ñáng kể". 

"Các ñiểm chỉ số nội dung: công khai, minh bạch và kiểm soát tham nhũng 
ñều giảm mạnh. Các ñiểm chỉ số: sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở, trách 
nhiệm giải trình với người dân cũng giảm ñáng kể. Chỉ có chỉ số cung ứng dịch vụ 
công tăng nhẹ", ông ðặng Hoàng Giang cho biết. 

Cụ thể, theo kết quả khảo sát, chỉ số "công khai, minh bạch" ñã giảm hơn 7% 
số ñiểm so với PAPI 2014. Ở nội dung này, tỉ lệ người dân ñược biết ñến danh sách 
hộ nghèo giảm ñáng kể và trong số ít những người biết ñến danh sách hộ nghèo, chỉ 
có một số nhỏ tin tưởng và ñộ xác thực của danh sách nghèo. 

"Số người dân ñược biết thông tin về thu, chi ngân sách cấp xã/phường cũng 
thấp hơn trước và trong só người ñược biết thì ñộ tin cậy của họ vào tính xác thực 
của thông tin cũng giảm xuống. Mức ñộ công khai, minh bạch về kế hoạch sử dụng 
ñất, khung giá ñất ở ñịa phương tiếp tục giảm sút và người dân ít có cơ hội ñóng 
góp ý kiến cho quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất ñịa phương như trước", ông Giang 
dẫn kết quả khảo sát, phân tích. 
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ðáng chú ý, theo TS. ðặng Hoàng Giang vể kiểm soát tham nhũng trong khu 
vực công, kết quả khảo sát PAPI 2015 cho thấy mức ñộ trầm trọng "kinh niên" của 
căn bệnh tham nhũng tại Việt Nam khi chỉ số nội dung "kiểm soát tham nhũng 
trong khu vực công" tiếp tục giảm 3% ñiểm so với năm 2014. 

"Các chỉ tiêu ño mức ñộ hối lộ trong các trường tiểu học công lập và khu vực 
hành chính công, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất cho thấy tình trạng 
nhũng nhiễu, vòi vĩnh, chung chi, ñòi bồi dưỡng thêm ñể nhận dịch vụ tốt hơn có 
xu hướng gia tăng", báo cáo PAPI 2015 nhấn mạnh. 

"ða số ý kiến trả lời khảo sát cho thấy tình trạng vị thân và tham nhũng trong 
chính quyền ñịa phương ñang rất phổ biến. Tuy nhiên, kết quả phân tích cũng cho 
thấy, ñộng lực và quyết tấm chống tham nhũng trong giới chức nhà nước và người 
dân giảm dần", ông Giang nêu. 

ðiều này, ñược chứng minh qua tỷ lệ khảo sát: Chỉ khoảng 3% số người bị 
nhũng nhiễu, ñòi hối lộ ñã tố giác hành vi tham nhũng của cán bộ chính quyền. 
"Ngoài ra, mức ñộ chịu ñựng sự vòi vĩnh, nạn ñòi hối lộ của người trả lời trên toàn 
quốc lớn hơn rất nhiều so với những năm trước: Người bị vòi vĩnh sẽ không tố giác 
hành vi ñòi hối lộ, nếu số tiền bị vòi vĩnh chưa lên tới khoảng 24 triệu VNð", TS. 
ðặng Hoàng Giang thay lời nhóm khảo sát cho biết. 

Cụ thể hơn, ông Giang cho biết, PAPI 2015 cho thấy có sự gia tăng ñột biến 
ở tỷ lệ người dân phải chi "lót tay" ñể làm xong Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
ñất (Sổ ñỏ). 

"Ước tính có khoảng 44% số người làm thủ tục cấp Sổ ñỏ phải ñưa hối lộ 
mới làm xong thủ tục trong năm 2015, tăng gần gấp ñôi so với tỷ lệ ước tính là 
24% trong năm 2014. Trong khi tỷ lệ người dân phải lót tay cho cán bộ ở cấp bệnh 
viện tuyến huyện, quận vẫn ổn ñịnh ở mức 12% trong 2 năm qua", một thành viên 
khác trong nhóm khảo sát PAPI nêu. 

Cũng theo kết quả khảo sát PAPI 2015, chỉ số ‘thủ tục hành chính công’cũng 
giảm nhẹ trong năm 2015. Trong bốn dịch vụ hành chính công PAPI ño lường, chất 
lượng dịch vụ hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất luôn ở mức 
thấp nhất kể từ năm 2011 ñến nay. Hơn 22% số người ñã làm thủ tục quyền sử 
dụng ñất cho biết họ phải chờ hơn 100 ngày mới nhận ñược kết quả, trong khi theo 
quy ñịnh của pháp luật chỉ là 30 ngày. 

Chỉ có chỉ số nội dung ‘Cung ứng dịch vụ công’ cho thấy có sự cải thiện dù 
không ñáng kể trong hiệu quả cung ứng dịch vụ công tới người dân. Tuy vậy, 
người dân vẫn quan ngại về chất lượng dịch vụ ở bệnh viện tuyến huyện/quận và 
cũng không mấy hài lòng với chất lượng dịch vụ giáo dục tiểu học công lập. 

Năm 2015, khảo sát PAPI ñưa thêm câu hỏi ñể người dân nêu lên ba vấn ñề 
chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường ñáng quan ngại nhất ở Việt Nam. Kết quả 
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khảo sát cho thấy, ñói nghèo là một trong những vấn ñề ñáng quan ngại nhất, với 
18% số người trả lời trên toàn quốc nhận ñịnh như vậy. Tiếp ñến là các vấn ñề việc 
làm, ñiều kiện ñường xá/giao thông, tham nhũng và tình hình an ninh, trật tự. 

Báo cáo PAPI năm 2015 cũng ñề cập tới việc tham gia vào ñời sống chính trị 
của người dân ở cấp cơ sở. Kết quả phân tích cho thấy các yếu tố như giới tính, 
thành phần dân tộc, thành viên tổ chức ñoàn thể tác ñộng trực tiếp và gián tiếp tới 
sự tham gia của người dân. Phụ nữ, người dân tộc thiểu số, người có trình ñộ học 
vấn thấp và người không phải là thành viên của tổ chức ñảng, ñoàn thể ít tham gia 
ñi bầu cử hơn. 

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là 
khảo sát xã hội học lớn nhất tại Việt Nam tập trung tìm hiểu hiệu quả công tác ñiều 
hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công dựa trên ñánh giá và trải nghiệm 
của người dân, với dữ liệu ñược thu thập thường niên. 

Từ năm 2009 ñến 2015, PAPI ñã thu thập và phản ánh trải nghiệm của gần 
75.000 người dân. PAPI ño lường sáu lĩnh vực nội dung: tham gia của người dân ở 
cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát 
tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công; và cung ứng dịch vụ 
công. 

ðược biết, khảo sát PAPI ñã ñược triển khai thực hiện thường niên từ năm 
2011 ñến nay. PAPI 2015 phản ánh ý kiến ñánh giá của 13.955 người dân ñược 
chọn ngẫu nhiên từ toàn bộ 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc. Chỉ số PAPI 2015 sản 
phẩm của hoạt ñộng hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng 
ñồng (CECODES), Trung tâm Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa 
học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF-CRT) và Chương trình Phát triển Liên Hợp 
quốc (UNDP). Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ (SDC) tài trợ chính cho 
PAPI cùng với Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) từ năm 2011               
ñến nay.  

http://dantri.com.vn/ 

TP. HCM:  

1. Công chức ñến tận nhà lo sổ ñỏ, hộ khẩu 

Những hồ sơ phức tạp liên quan ñến nhà ñất ñều ñược cán bộ phường trực 
tiếp xuống nhà dân ñể làm và giao miễn phí. 

Cuối năm 2015, phường Trường Thọ (quận Thủ ðức) thí ñiểm việc nhận và 
giải quyết hồ sơ liên quan nhà ñất, cư trú - loại hồ sơ nổi tiếng là rối rắm. Với 
những trường hợp người dân ñang gặp khó, phường sẽ cử cán bộ tổ ñịa chính ñích 
thân xuống tận nhà dân thu thập hồ sơ, hướng dẫn thủ tục cho người dân chuẩn bị, 
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hướng dẫn kê khai, xong xuôi sẽ mang bộ hồ sơ về giải quyết. Khi nào giải quyết 
xong còn mang ñến tận nhà cho dân. Hình ảnh của cán bộ phường ñội nắng ñi tới ñi 
lui nhiều lần ñể hoàn thành công việc ñang tạo ra những hiệu ứng tích cực. 

Cầm trên tay sổ hộ khẩu mới vừa ñược phường hỗ trợ thủ tục ñể cấp lại, ông 
Trừ Văn Tư (ngụ khu phố 3, phường Trường Thọ, quận Thủ ðức) mừng rỡ nói: 
“Có cán bộ ñến tận nhà làm giúp tận tình thế này dân sướng quá, chẳng cần phải 
chạy lên chạy xuống phường nữa!”. 

Ông Tư kể cách ñây mấy mươi năm, nhà bị mưa ngập sâu, toàn bộ giấy tờ 
tùy thân và sổ hộ khẩu coi như mất trắng mà mãi chẳng có thời gian ñể ñi làm lại, 
do lúc ñó gia ñình còn khó khăn quá, ai cũng bận mưu sinh nên coi như bỏ ñi. Bây 
giờ già rồi muốn làm lại thì sức khỏe lại yếu, ñi lại khó khăn. 

Khổ nỗi: “Lâu lâu cần làm cái này, cái kia mà ñụng tới hộ khẩu không có, 
chứng minh nhân dân cũng không, vất vả lắm. May sao mới ñây phường Trường 
Thọ có chính sách mới, cử cán bộ phường xuống hỗ trợ tôi làm lại sổ hộ khẩu, bây 
giờ thì có sổ hộ khẩu mới rồi” - ông Tư vui vẻ nói. 

Sổ hộ khẩu mới của ông Tư còn ñược ñích thân Chủ tịch UBND phường 
Trường Thọ trao. Ông cũng cho biết sau khi làm xong sổ hộ khẩu, phường ñang hỗ 
trợ ông làm lại cả giấy khai sinh, thẻ căn cước và giấy chứng nhận quyền sử dụng 
ñất, mà chẳng phải ñi lại bước nào vì cán bộ phường tới tận nhà làm hồ sơ cho. 

Cũng là trường hợp liên quan ñến hồ sơ nhà ñất, gia ñình bà Nguyễn Thị Ký 
cũng ñược cán bộ phường Trường Thọ ñến tận nhà hỗ trợ cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất. Trao ñổi với chúng tôi, bà Nguyễn Ánh Tuyết (con gái của bà 
Ký) chia sẻ: “Căn nhà này mua ñã từ năm 1993 nhưng chỉ là sang nhượng bằng 
giấy tay chứ chẳng có giấy tờ gì hợp lệ cả. Mẹ tôi cũng ñau ốm nhiều năm, còn 
chúng tôi thì công việc bận rộn, cũng có lần lên phường làm nhưng ngại ñi tới ñi 
lui, gia ñình tính kệ luôn nên ñến nay vẫn chưa có giấy chứng nhận. May mà có sự 
giúp ñỡ của phường”. 

Cô Tuyết cho biết khoảng ñầu năm 2016, gia ñình cô ñược khu phố giới 
thiệu lên phường trường hợp ñang muốn làm giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, 
sau ñó phường cử cán bộ ñịa chính xuống nhà lấy các giấy tờ liên quan, lần sau lại 
ñến ño vẽ, lần kế tới lại ñến bổ sung hồ sơ. Hiện tại hồ sơ cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất của gia ñình cô ñang ñược hoàn thành và ñang chờ kết quả. 

Cô Tuyết bày tỏ: “Thấy cán bộ phường ñi lại nhiều lần cũng cực lắm. Nhưng 
ñây là việc làm thiết thực, hỗ trợ rất nhiều cho người dân, ñặc biệt là người già hay 
những người không có thời gian ñến phường thường xuyên. Bà con chúng tôi rất 
hài lòng”. 

Nhiều năm nay, cụ Nguyễn Thị Gái (90 tuổi, ngụ cư xá ñiện lực, phường 
Bình An, quận 2) cùng cô con gái hơn 50 tuổi bị bệnh tâm thần yên tâm ở nhà nhận 
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tiền trợ cấp xã hội do cán bộ phường Bình An ñưa ñến. Mọi thủ tục liên quan việc 
nhận trợ cấp xã hội ñối với ñối tượng người già trên 80 tuổi chưa ñược hưởng chính 
sách nào và người khuyết tật của gia ñình cụ Gái ñều ñược phường Bình An cử cán 
bộ ñến trực tiếp làm. Sau ñó hằng tháng cán bộ phường ñều xuống tận nhà cụ ñể 
trao tiền. 

Cô Phạm Ngọc Mai (con của cụ Gái) cho biết: “Chúng tôi rất ngạc nhiên khi 
cán bộ phường xuống hỏi thăm rồi làm giúp hồ sơ hưởng tiền trợ cấp xã hội cho mẹ 
và em gái tôi. Từ ñó ñến nay hằng tháng chúng tôi nhận ñược gần 1 triệu ñồng tiền 
trợ cấp ñể trang trải cuộc sống mà lại ñược phường giao tận nhà nữa”. 

Còn ông Lương Văn Ân (phường Bình An, quận 2), ñã từ lâu không phải 
ngồi trên xe lăn ñến phường ñể tự nhận tiền trợ cấp xã hội cho người khuyết tật 
nữa. Ông kể: “Mấy năm trước còn có sức khỏe, tôi ñi xe lăn lên phường nhận tiền 
trợ cấp nhưng gần ñây sức khỏe yếu do bệnh tật nên ủy quyền cho vợ tôi ñi nhận 
thay mà bà ấy giờ cũng yếu rồi, còn con cái bây giờ ñứa nào cũng bận làm ăn cả, ít 
khi tranh thủ ñược lắm”. 

Bà Trần Thị Hiền - vợ ông Ân chia sẻ: “Lúc ñầu tôi cũng lên phường ñể 
nhận nhưng về sau mấy cô trên ñó thấy tôi già cả, ñi lại khó khăn nên từ ñó cứ tới 
ngày là trên phường lại cho người mang tiền trợ cấp xuống cho chúng tôi, giảm bớt 
một phần công sức cho người nghèo, người khuyết tật nên người dân chúng tôi rất 
biết ơn và hoan nghênh việc làm có nghĩa, có tình này”. 

Phó Chủ tịch UBND phường Trường Thọ Cù Thoại Vy cho biết với chủ 
trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất hay giấy phép xây dựng cùng nhiều 
thủ tục nhà ñất khác giúp cho người dân tránh ñi lại nhiều lần. ðiều này sẽ dần dần 
xóa bỏ dư luận “hành chính là hành dân”. 

“Một chính quyền phục vụ dân là cán bộ phải ñi lại nhiều ñể hoàn thành 
công việc dân giao. Thậm chí cán bộ phường phải nhiều lần ñến thuyết phục dân và 
chờ ñợi ñể lấy cho ñủ hồ sơ. Hoặc như trong quá trình kê khai tại nhà mà dân 
không biết về nguồn gốc ñất, cán bộ phải quay về phường tra cứu giúp người dân 
khai ñầy ñủ...” - bà Vy nói.  

http://phapluattp.vn/ 

2. Khảo sát kết quả thử nghiệm  ñánh giá sự hài lòng của người dân 

Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cho biết tháng 3-2016, phần mềm 
quản lý văn bản và hồ sơ công việc ñã ñược kết nối liên thông 177 ñơn vị từ văn 
phòng UBND TP ñến các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã và các tổng 
công ty. Số lượng văn bản liên thông hơn 800.000 văn bản ñiện tử qua môi trường 
mạng. 
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TP. HCM cũng ñã triển khai hệ thống một cửa ñiện tử cung cấp tình trạng giải 
quyết hồ sơ hành chính, công khai tỉ lệ hồ sơ giải quyết ñúng hạn, trễ hạn của người 
dân tại các cơ quan nhà nước. 

Ông Lê Quốc Cường, Phó Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông TP, cho 
biết sở ñang thống kê kết quả thử nghiệm hệ thống ñánh giá sự hài lòng của tổ chức 
và người dân sau thời gian hai tháng thử nghiệm.  

http://tuoitre.vn/ 

Tỉnh Cà Mau: Công khai 58 số ñiện thoại cải cách thủ tục hành chính 

Ông Trần Thanh Hóa – Phó Giám ñốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, nhằm 
cải cách thủ tục hành chính theo ñề án của UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành 
phố và các ñơn vị cấp xã ñã công bố công khai 58 số ñiện thoại ñường dây nóng ñể 
tiếp thu, giải quyết các vấn ñề liên quan ñến cải cách thủ tục hành chính. 

Cụ thể, 22 sở, gành công bố công khai 33 số; 5 huyện, thành phố Cà Mau 
công khai 8 số và các ñơn vị cấp xã thuộc TP Cà Mau công bố 17 số.  

http://laodong.vn/ 

Kỳ họp "tâm tư" và hai câu nói “sửng sốt” nghị trường 

Quốc hội XIII vừa bế mạc. Có lẽ do ñây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ 
này, sắp tới, sẽ có nhiều ñại biểu không còn tiếp tục tham gia Quốc hội nữa nên 
cũng là kỳ họp có nhiều “tâm tư”. 

 Khoảng 44% số người làm thủ tục cấp sổ ñỏ phải có lót tay. Tỷ lệ người dân 
phải lót tay cho viên chức ở cấp bệnh viện tuyến huyện, quận vẫn… “ổn ñịnh” ở 
mức 12%. Hiệu quả quản trị và hành chính công suy giảm ñáng kể. Nạn vòi vĩnh, 
ñòi chung chi có xu hướng gia tăng và ñang trở thành… phổ biến. ðiều ñáng lo 
ngại, hình như quyết tâm chống tham nhũng ñang giảm dần. Nhiều doanh nghiệp 
bên bờ phá sản vì tệ nhũng nhiễu, lót tay. 

ðó là những con số và ý kiến ñược nêu ngày 12/4/2016, tại lễ công bố Chỉ số 
hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2015. 

ðọc những thông tin trên, chợt nhớ ñến những câu nói “sửng sốt” nghị trường 
tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội XIII vừa bế mạc. Có lẽ do ñây là kỳ họp cuối cùng của 
nhiệm kỳ này, sắp tới, sẽ có nhiều ñại biểu không còn tiếp tục tham gia Quốc hội 
nữa nên cũng là kỳ họp có nhiều “tâm tư”. 

Vì nhiều “tâm tư”, nghị trường xuất hiện nhiều ý kiến mạnh mẽ, tâm huyết và 
nhiều câu nói ấn tượng về nhiều lĩnh vực. Song, riêng lĩnh vực kinh tế, có lẽ hai câu 
“Chim chưa ñậu ñã nhậu mất chim” và “Trên trải thảm, dưới rải ñinh” ñã làm 
“sửng sốt” cử tri. 
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Câu thứ nhất của ðB Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) nói ngày 24/3/2016 tại 
phiên thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 
2015. ðánh giá về những thàng công trong nhiệm kỳ qua, sau những ñiểm sáng rất 
ñáng tự hào, nữ ñại biểu này ñã hài hước nói: “Nhiều doanh nghiệp tâm sự ñất lành 
thì chim ñậu. Nhưng chim chưa ñậu thì ñã nhậu hết cả chim”. 

Câu thứ hai là của ðB Lê Như Tiến (Quảng Trị) phát biểu tại phiên thảo luận 
về kinh tế - xã hội tại hội trường sáng ngày 1/4/2016. ðB Tiến cho rằng, mặc dù 
chủ trương của Nhà nước là tạo ñiều kiện ñể kêu gọi, thu hút ñầu tư nước ngoài, tuy 
nhiên, trên thực tế, việc thực hiện tại nhiều ñịa phương vẫn còn khoảng cách xa so 
với thực tế. Tình trạng nhà ñầu tư bị làm khó dễ như cắt nước, cắt ñiện, lấp ñất 
chặn cửa; ñòi tiền lót tay, bôi trơn… là “chuyện thường ngày”. Những vấn nạn này 
ñang “làm doanh nghiệp khốn ñốn, doanh nhân nản lòng”. 

Chuyện hành doanh nghiệp ở nước ta không lạ. Thậm chí, doanh nghiệp bị 
“lừa”, bị “bẫy” cũng không lạ. 

ðã có thời doanh nghiệp nói về “triết lý” “vỗ béo, ăn thịt”. Doanh nghiệp 
ñược thả cho làm ăn một thời kỳ, khi “béo” lên rồi tìm cớ “làm thịt”. 

Tưởng cái thời ñó ñã qua, giờ ñây lại có “bước tiến mới”, không thả, không 
nuôi mà cũng chẳng cần vỗ béo, “nhậu” luôn. Thậm chí, “nhậu” ngay cả khi 
“chim” còn lơ lửng, chưa kịp “ñậu”. 

Một trong những “mánh khóe” dụ “chim” là “trải thảm ñỏ”. 

Chuyện “trải thảm” của ta là câu chuyện dài. ðã có thời kỳ huyện huyện “trải 
thảm ñỏ”, tỉnh tỉnh “trải thảm ñỏ” ñể ñón nhân tài và nhà ñầu tư. 

Với nhân tài là lương bổng, nhà ñất, là những lời hứa và rất nhiều những lời 
hứa. Nhưng than ôi, nhân tài ở ñịa phương nhiều nơi còn không trọng dụng, thậm 
chí ñày ải thi làm sao mà ñòi “trải thảm ñỏ” ñón ai? Nên ñã không ít trường hợp 
“thảm” thì “ñỏ” mà người ñi trên thảm thì vàng mắt, xanh mặt, tím tái gáy tai ñể 
cuối cùng, thảm ñỏ thành… thảm kịch. 

Với doanh nghiệp, ñã nhiều và rất nhiều hứa và cam kết ñược ñưa ra tưởng 
như cánh cổng thiên ñường cho việc làm ăn ñã mở. 

Thế nhưng ñừng vội mà tin mà phải xem xét cho kỹ. Nhất là xem cái cung 
cách họ ñối xử với doanh nghiệp bản ñịa như thế nào ñã. Rồi phải xem cả bộ máy 
ñó ra sao. ðã có nhiều trường hợp “trênn thảm, dưới ñinh, ở giữa linh tinh vừa ñinh vừa 
thảm”. 

Tóm lại, với một môi trường ñầu tư vòi vĩnh, nhũng nhiễu, “trên thảm, dưới 
ñinh” và “chim chưa ñậu ñã nhậu mất chim” thì doanh nhân chỉ còn nước rơi vào… 
“thảm cảnh”. 

http://dantri.com.vn/ 
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Trung Quốc: ðiều tra hơn 1.600 quan chức ñịa phương 

Theo số liệu từ các cơ quan kỷ luật ñịa phương Trung Quốc, năm 2015, toàn 
Trung Quốc ñã tiến hành ñiều tra 265 cán bộ, công chức cấp vùng, gấp 2,5 lần so 
với số liệu năm 2014. 

Ngoài ra, 1.386 cán bộ, công chức cấp huyện khác cũng bị ñiều tra, gấp 1,65 
lần năm 2014 và 15 lần năm 2013. 

Trong số hơn 1.600 cán bộ ñịa phương nêu trên, 41 cán bộ cấp vùng và 311 
cán bộ cấp huyện ñã bị các ban tổ chức của ðảng Cộng sản Trung Quốc xử phạt. 

Kể từ ðại hội Toàn quốc lần thứ 18 của ðảng Cộng sản Trung Quốc hồi cuối 
năm 2012, lực lượng thanh tra ñã hoàn thành 8 cuộc kiểm tra lớn, phạm vi bao gồm 
tất cả các cấp, doanh nghiệp lớn và các tổ chức tài chính trung ương. Mạng lưới 
giám sát ñược bao phủ rộng khắp, các cuộc thanh tra ñược mở rộng ñến cấp tỉnh, 
thành phố với mục ñích thúc ñẩy những cách làm việc tốt và ñấu tranh với thói vô 
kỷ luật, ñặc biệt là tham nhũng. 

Gần ñây nhất là trường hợp Li Chengyun, cựu Phó Tỉnh trưởng Tứ Xuyên bị 
ñiều tra vì nghi ngờ “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, theo tin từ Ủy ban Kiểm tra 
Kỷ luật Trung ương ðảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) ngày 09/4/2016.  

http://thanhtra.vn/ 

Kyrgyzstan: Tổng thống chấp thuận ñơn từ chức của Thủ tướng 

Ngày 12/4/2016, Tổng thống Kyrgyzstan Almazbek Atambayev ñã chấp 
thuận ñơn từ chức của Thủ tướng nước này Temir Sariyev cùng nội các của ông. 
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Theo sắc lệnh Tổng thống ký ngày 11/4/2016, toàn bộ thành viên Nội các 
Kyrgyzstan sẽ tiếp tục nhiệm vụ tới khi một chính phủ mới ñược thành lập. 

Trước ñó, trong ngày 11/4/2016, ông Sariyev, người giữ chức Thủ tướng 
Kyrgyzstan từ tháng 5/2015, ñã ñệ ñơn từ chức do bị cáo buộc tham nhũng trong 
một dự án xây dựng hạ tầng cơ sở. 

Phát biểu về quyết ñịnh từ chức, ông Sariyev cho rằng những vụ cãi cọ, tin 
ñồn một số nghị sỹ dính líu tham nhũng ñã làm ñảo lộn sự cân bằng trong chính 
phủ và công việc của chính phủ ñã bị ñình trệ vào thời ñiểm khó khăn hiện nay. 

 Mặc dù là quốc gia ñược xem như "dân chủ nhất" khu vực Trung Á, nhưng 
Kyrgyzstan thường xuyên phải ñối mặt với tình trạng bất ổn cản trở sự phát triển 
kinh tế và chính trị của nước này. 

 Năm 2010, Kyrgyzstan rơi vào tình trạng hỗn loạn khi xảy ra cuộc nổi dậy 
ñẫm máu vào bạo lực sắc tộc khiến hơn 500 người thiệt mạng. 

 http://vietnamplus.vn/ 

Ukraine: Quốc hội nhất trí về thành phần Chính phủ mới 

Ngày 12/4/2016, ông Dmytro Stoliarchuk - Thư ký Báo chí của Chủ tịch 
Quốc hội Ukraine Volodymyr Groysman cho biết: Các nghị sỹ Quốc hội nước này 
ñã nhất trí về thành phần của chính phủ mới, sau khi Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk 
tuyên bố từ chức. 

Trên trang mạng xã hội Twitter, ông Stoliarchuk nói: "Liên quan tới kết quả 
thành lập Chính phủ mới ngày hôm nay. Gần như tất cả các vị trí ñã ñược nhất trí." 

Hôm 10/4/2016, ông Yatsenyuk tuyên bố sẽ từ chức từ ngày 12/4/2016, 
trong bối cảnh Ukraine ñang ñối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị. 

Dự kiến, Quốc hội Ukraine sẽ xem xét ñơn từ chức của Thủ tướng 
Yatsenyuk trong ngày 12/4/2016, cùng với việc thành lập một liên minh mới và khả 
năng thành lập một Chính phủ mới. 

http://vietnamplus.vn/ 
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