
  

BẢN TIN ĐIỆN TỬ 
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - HÀNH CHÍNH CÔNG 

BẢN TIN NỘI BỘ CỦA TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG  
- SỞ NỘI VỤ TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Bản tin điện tử nội bộ về cải cách hành chính và hành chính công tỉnh Bình Dương chuyển tải các nội 

dung chính về chủ trương, chính sách, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Bình Dương về cải cách hành 

chính, hành chính công; các nội dung, kết quả hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; hướng 

dẫn, hỏi đáp về thủ tục hành chính; các mô hình, sáng kiến, giải pháp trong cải cách hành chính và các 

nội dung khác về dịch vụ hành chính công… Bản tin được viết và biên tập lại từ các nguồn tin chính 

thống như Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Nội vụ, tỉnh Bình Dương, Báo Bình Dương,… và 

Bản tin Cải cách hành chính của Bộ Nội vụ. 

 
Thông tin về cải cách hành chính, hành chính công và ý kiến, góp ý  

của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân, các cộng tác viên vui lòng gởi đến: 
Văn phòng Trung tâm Hành chính công  Điện thoại: (0274) 361.6363  Fax: (0274) 361.6464 

 Email: hanhchinhcong.snv@binhduong.gov.vn  Website: http://dichvucong.binhduong.gov.vn  
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Trung tâm Hành chính công  
tỉnh Bình Dương 

Địa chỉ: Tầng 1, Khu A&B 
Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh 

Bình Dương, phường Hòa Phú, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
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HỘI THẢO TRIỂN KHAI VÀ TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM  

CHẤM ĐIỂM CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BỘ NỘI VỤ 

Từ ngày 26/01/2018 đến 27/01/2018, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội thảo triển khai xác 

định Chỉ số cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 và 

tập huấn công tác điều tra xã hội học kết hợp sử dụng phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách 

hành chính tại tỉnh Đồng Nai. 

Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Trọng Thừa – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, lãnh đạo 

UBND tỉnh Đồng Nai cùng lãnh đạo 32 Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố phía Nam. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa – Thứ trưởng Bộ Nội vụ  

phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo - Ảnh: Nguyễn Hiếu 

Tại Hội thảo, Bộ Nội vụ đã triển khai kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính 

năm 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

theo Quyết định số 22/QĐ-BNV ngày 05/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đồng thời, Bộ 

Nội vụ cũng thực hiện tập huấn công tác phối hợp điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách 

hành chính năm 2017 với Bưu điện các tỉnh, thành phố nhằm đảm bảo sự khách quan, khoa 

học và có chất lượng. 

Điểm mới trong công tác xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 là sử dụng 

phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính do Bộ Nội vụ triển khai thực hiện dùng 

chung cho các bộ, cơ quan ngang bộ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương. Phần mềm có chức năng thực hiện đính kèm các tập tin, tài liệu kiểm chứng và xuất 

kết quả báo cáo theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố được quy định tại Quyết định 2948/QĐ-BNV ngày 

28/12/2017 của Bộ trưởng phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, 

cơ quan ngang bộ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố. Khi sử dụng phần mềm, các địa 

phương sẽ tiết kiệm được chi phí in ấn, sao chụp tài liệu kiểm chứng gửi kèm báo cáo đánh 

giá và chi phí gửi tại liệu về Bộ Nội vụ, hạn chế được tình trạng mất hoặc thất lạc tài liệu 
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kiểm chứng của các địa phương. Đồng thời, sau khi đã gửi kết quả, địa phương có thể theo 

dõi kết quả thẩm định, đánh giá của Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính. 

Điểm mới tiếp theo là trong công tác điều tra xã hội học được thực hiện căn cứ vào 

danh sách người tham gia khảo sát đã được Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố cung cấp, Bộ Nội 

vụ đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện điều tra xã hội học để đảm 

bảo tính khách quan, khoa học. Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố có trách nhiệm kết hợp với Bưu 

điện của các địa phương trong thực hiện điều tra các đối tượng khảo sát theo danh sách được 

được Bộ Nội vụ phê duyệt. 

Kết thúc Hội thảo, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương căn cứ vào các nội dung, yêu 

cầu của Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 để thực hiện tự đánh giá, 

thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt báo cáo tự đánh giá và cập nhật phần 

mềm theo đúng thời gian quy định. Tích cực phối hợp, theo dõi Bưu điện cấp tỉnh trong thực 

hiện điều tra xã hội học. Dự kiến kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của cấp bộ, 

cấp tỉnh sẽ được công bố trong Quý I năm 2018. 

Hùng Sơn 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC SIPAS 2018 

Năm 2018, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ về đo lường sự hài lòng nhằm đánh giá về chất 

lượng việc cung cấp dịch vụ hành chính của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa 

bàn tỉnh, thông qua kết quả khảo sát, nắm bắt được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của 

người dân, tổ chức nhằm đề ra các giải pháp phù hợp, thiết thực để các cơ quan hành chính 

nhà nước cải thiện và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ quan 

hành chính nhà nước. Sau 03 năm thực hiện thí điểm điều tra khảo sát đo lường sự hài lòng 

của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, lần lượt triển 

khai thí điểm điều tra khảo sát cấp tỉnh năm 2015, thí điểm điều tra cấp huyện năm 2016 và 

thí điểm điều tra cấp xã năm 2017, đến nay, năm 2018, Sở Nội vụ ban hành kế hoạch số 

03/KH-SNV ngày 12/01/2018 triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với 

sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, được triển khai thực hiện ở tất cả các cấp sở 

ban ngành, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.  

Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức được triển khai theo Quyết định 

số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án Đo lường sự 

hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai 

đoạn 2017-2020. Các yếu tố của phiếu khảo sát đánh giá chung bao gồm 5 yếu tố về tiếp cận 

dịch vụ hành chính công, thủ tục hành chính, công chức trực tiếp giải quyết công việc, kết 

quả cung ứng dịch vụ hành chính công, tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị. 

Ngoài nhóm câu hỏi về mức độ hài lòng của các yếu tố đo lường, phiếu khảo sát còn phần nội 

dung về thông tin chung của người dân, tổ chức, câu hỏi về sự mong đợi của người dân, tổ 

chức đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước. 

Tổng số phiếu điều tra khảo sát được triển khai là 24.000 phiếu, trong đó cấp sở ban 

ngành triển khai 3.200 phiếu đối với 18 sở ban ngành, cấp huyện triển khai 5.000 phiếu đối 

với 09 huyện, thị xã, thành phố, và cấp xã triển khai 15.800 phiếu đối với 91 xã, phường, thị 

trấn. Tại cấp huyện, điều tra tập trung vào 04 dịch vụ hành chính công gồm đăng ký kinh 
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doanh; đất đai; tư pháp; xây dựng; tại cấp xã, điều tra tập trung vào 04 dịch vụ hành chính 

công gồm đất đai – xây dựng; hộ tịch; lao động – bảo trợ xã hội; nhóm dịch vụ hành chính 

công đăng ký khai sinh, đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi đăng 

ký khai sinh (liên thông 2 trong 1), Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm 

y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (liên thông 3 trong 1).  

Nguyễn Hiếu 

 

 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG  

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG NĂM 2017 

Ngày 09 tháng 02 năm 2018, Trung tâm Hành chính công tổ chức Hội nghị tổng kết 

hoạt động năm 2017, tham dự Hội nghị có đồng chí Lý Văn Đẹp - phó Giám đốc Sở Nội vụ, 

đồng chí Trương Công Huy - Giám đốc Trung tâm Hành chính công, cùng các Ông/Bà là 

trưởng bộ phận một cửa, đại diện đơn vị thực hiện dịch vụ công tại Trung tâm Hành chính 

công tỉnh Bình Dương, Ban quản lý tòa nhà, tình nguyện viên và phóng viên báo Bình Dương, 

Đài phát thanh truyền hình Bình Dương, website tỉnh Bình Dương.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Trương Công Huy – Giám đốc Trung tâm Hành chính công phát biểu cám ơn  

và tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị - Ảnh: Nguyễn Hiếu 

Tại Hội nghị, đã thông qua Báo cáo kết quả công tác năm 2017, triển khai phương 

hướng nhiệm vụ năm 2018 của Trung tâm Hành chính công, dự thảo Báo cáo chuyên đề về 

kết quả Chương trình “Tuổi trẻ Bình Dương chung tay xây dựng Trung tâm Hành chính công 

năng động, thân thiện” năm 2017, đồng thời trao giấy khen cho 03 cá nhân công tác tại Trung 

tâm đã hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2017, và trao bằng khen, giấy 

khen của Tỉnh đoàn, Sở Nội vụ cho 16 tình nguyện viên có nhiều đóng góp tích cực trong 

tham gia hoạt động của Chương trình năm 2017.  
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Hội nghị là dịp để Trung tâm Hành chính công nhìn lại hoạt động một năm đã qua, tiếp 

thu, ghi nhận những ý đóng góp của các đại biểu tham dự và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo 

Sở Nội vụ để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018 được hiệu quả, chất lượng.  

Ngọc Minh 

 

 

TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ NĂM 2017 

CỦA CÁC SỞ BAN NGÀNH TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG 

Năm 2017, các sở, ban, ngành tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận và 

giải quyết 130.127 hồ sơ, trong đó đã giải quyết đúng hạn là 123.621 hồ sơ (tỷ lệ 97,08%), đã 

giải quyết quá hạn 3.719 hồ sơ (tỷ lệ 2,92%). Số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết ngay trong 

ngày là 5.459 hồ sơ (tỷ lệ 4,28%). Hồ sơ tiếp nhận và giải quyết mức độ 3, 4 là 32.602 hồ sơ. 

Số hồ sơ phát sinh ở mức độ 3 là 24.393 hồ sơ, phát sinh ở mức độ 4 là 8.209 hồ sơ. Những 

sở có tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn cao là Sở Ngoại vụ (99,8%), Ban Quản lý 

Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (99,66%), Sở Giáo dục và Đào tạo (99,64%), Sở Giao 

thông vận tải (99,35%), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (99,27%). Sở Tài chính trong năm 

2017 không phát sinh hồ sơ. 

Trong năm 2017, số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết giảm 19.457 hồ sơ (tương 

đương giảm 13%) so với năm 2016 (149.581 hồ sơ). Số lượng hồ sơ giảm chủ yếu ở Sở Giao 

thông vận tải lĩnh vực cấp, đổi giấy phép lái xe năm 2017 giảm 51.966 hồ sơ (giảm 56,74%) 

so với năm 2016. Một số sở có lượng hồ sơ tiếp nhận năm 2017 tăng nhiều so với năm 2016 

như Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng 21.268 hồ sơ (tăng 106%), Ban Quản lý các Khu công nghiệp 

Bình Dương tăng 2.616 hồ sơ (tăng 64,15%), Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tăng 3.637 

hồ sơ (tăng 94,49%), Sở Tư pháp tăng 1.652 hồ sơ (tăng 33,33%). Các hồ sơ phát sinh nhiều 

của các sở, ban, ngành chủ yếu liên quan đến doanh nghiệp, tổ chức. 

Tuy tổng số lượng hồ sơ tiếp nhận năm 2017 giảm so với 2016 nhưng khối lượng tiếp 

nhận hồ sơ trung bình của cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành tăng từ 13 hồ 

sơ/người/ngày lên 15 hồ sơ/người/ngày trong khi số lượng nhân sự tiếp nhận hồ sơ và trả kết 

quả của các sở, ban, ngành trong năm 2017 đã giảm 26% so với năm 2016. Cụ thể, 06 sở, 

ngành được bố trí thành 01 quầy tổng hợp trong năm 2017 tiếp nhận 2.844 hồ sơ (tương đương 

tiếp nhận trung bình khoảng 12 hồ sơ/người/ngày thay vì 02 hồ sơ/người/ngày). Sở Kế hoạch 

và Đầu tư với 6 nhân sự trung bình thực hiện tiếp nhận hồ sơ năm 2017 tương đương 28 hồ 

sơ/người/ngày (tăng 14 hồ sơ so với năm 2016). Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình 

Dương với 2 nhân sự tương đương trung bình nhận 14 hồ sơ/người/ngày (tăng 6 hồ sơ so với 

năm 2016). Sở Lao động-Thương binh và Xã hội với 2 nhân sự tương đương trung bình nhận 

16 hồ sơ/người/ngày (tăng 8 hồ sơ so với năm 2016). 

Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đúng hẹn tương đương năm 2016. Những sở có tỷ 

lệ giải quyết hồ sơ và trả kết quả đúng hẹn tăng lên so với năm 2016 gồm: Sở Giáo dục và 

Đào tạo đạt 99,64% (tăng 40,85%), Sở Tài nguyên và Môi trường đạt 91,62% (tăng 23,97% 

so với năm 2016). 

Số lượng TTHC và hồ sơ phát sinh mức độ 3-4 phát sinh nhiều ở Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải đã từng bước tạo thuận lợi cho người dân, doanh 

nghiệp, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và không đến cơ quan hành chính vẫn giải quyết 

được TTHC. 

Hùng Sơn 



Bản tin CCHC-HCC | Số 01.2018  

 

6 | 15 

 

KHÁNH THÀNH TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG  

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 

Sáng ngày 09/02/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một đã tổ chức lễ khánh 

thành Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Thủ Dầu Một tại số 01, đường Quang 

Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một. Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn 

Minh – Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy-Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một; đồng chí Nguyễn Lộc 

Hà – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một; đồng chí Lý Văn Đẹp – Phó Giám 

đốc Sở Nội vụ cùng lãnh đạo một số sở, ngành và thành phố Thủ Dầu Một. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí Lý Văn Đẹp – Phó Giám đốc Sở Nội vụ công bố Quyết định thành lập 

 Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Thủ Dầu Một - Ảnh: Hùng Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố Thủ Dầu Một cắt băng khánh thành  

Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Thủ Dầu Một - Ảnh: Hùng Sơn 
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 Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một cũng đã công bố Quyết định bổ 

nhiệm bà Lê Thị Thanh Loan-Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân 

thành phố giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố. 

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Thủ Dầu Một có khối nhà chính gồm 2 

tầng, diện tích cải tạo 676,7m2; Trung tâm được đầu tư trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phần mềm một cửa điện tử trong việc tiếp nhận, 

giải quyết hồ sơ hành chính. Trung tâm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 

một cửa liên thông. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố 

Thủ Dầu Một; đầu mối tập trung và chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, hướng dẫn, giám 

sát, đôn đốc và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo cơ chế một 

cửa liên thông. 

Việc đưa Trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động là bước đột phá trong cải 

cách thủ tục hành chính, hướng đến chính quyền điện tử của UBND TP.TDM. Trung tâm 

là nơi duy nhất tiếp nhận và phối hợp giải quyết thủ tục hành chính; cung cấp thông tin, dịch 

vụ về các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện thông qua trang thiết bị công nghệ thông 

tin hiện đại. Các lĩnh vực giao dịch tại Trung tâm sẽ được công khai, minh bạch theo quy định 

trên Cổng thông tin điện tử thành phố, nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân tra cứu 

về các thủ tục hành chính, phí, lệ phí, tiến tới giao dịch trực tuyến. 

Hùng Sơn 

 

 

 

 

 

 

TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  

CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH;  

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ  

VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2017 

Ngày 05 tháng 01 năm 2018 Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-SNV triển 

khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương. Trên cơ sở kế hoạch của Sở Nội vụ, Trung tâm Hành chính công đã ban hành 

Kế hoạch số 08/KH-HCC và Kế hoạch số 09/KH-HCC ngày 07/02/2018 triển khai thẩm định 

báo cáo tự đánh giá và điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của 

các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Theo kế hoạch của Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện tổ 

chức tự đánh giá, chấm điểm và gửi báo cáo kết quả (kèm tài liệu kiểm chứng) về Sở Nội vụ 

(thông qua Trung tâm Hành chính công) trước ngày 10/02/2018. Đối với Ủy ban nhân dân 

cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thẩm định ban đầu và tổng hợp 

báo cáo kết quả tự đánh giá của cấp xã, biên bản đánh giá của cấp huyện (kèm tài liệu kiểm 

chứng) gửi về Sở Nội vụ (thông qua Trung tâm Hành chính công) trước ngày 28/02/2018. 
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Căn cứ tình hình thực tế của các địa phương, Trung tâm Hành chính công đã phối hợp 

Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát, huyện Phú Giáo, huyện Dầu Tiếng và huyện Bàu Bàng để 

triển khai, hướng dẫn đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của cấp huyện và cấp xã 

trên địa bàn. 

 

Đồng chí Trương Công Huy-Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh hướng dẫn  

đánh giá Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện và cấp xã năm 2017 - Ảnh: Nguyễn Hiếu 

Việc thẩm định báo cáo tự đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các cơ 

quan, địa phương sẽ được Tổ Thẩm định triển khai thực hiện từ ngày 01/03/2018 đến 

31/3/2018 hoàn thành công tác thẩm định và đến ngày 15/4/2018 tổng hợp kết quả thẩm định 

Chỉ số cải cách hành chính năm 2017. 

Đối với công tác điều tra xã hội học Chỉ số cải cách hành chính Tổ Điều tra xã hội học 

đã tổ chức triển phân phối phiếu điều tra, kinh phí điều tra cho các điều tra viên của Cục 

Thống kê và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Thực hiện điều tra và thu hồi phiếu 

điều tra đến hết ngày 20/3/2018 và đến hết ngày 30/4/2018 hoàn thành nhập kết quả và tổng 

hợp kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2017. 

Sau khi tổng hợp kết quả thẩm định và điều tra xã hội học, các Tổ chuyên viên giúp 

việc sẽ tổng hợp, xây dựng báo cáo thông qua Hội đồng thẩm định xem xét, cho ý kiến để 

hoàn chỉnh, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức Hội nghị công bố Chỉ 

số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trước ngày 30/6/2018. 

Hùng Sơn 
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MƯỜI ĐIỂM NỔI BẬT VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG NĂM 2017 

1. Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết đã giảm xuống mức thấp nhất so với 

những năm gần đây. 

Trong năm 2017, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thực hiện và theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật đã được các bộ, ngành quan tâm đẩy mạnh nhằm cụ thể hóa chủ 

trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, để 

phục vụ nhân dân, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh 

doanh.Trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh năm 2017 đạt được 

nhiều kết quả tích cực; tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết đã giảm xuống mức thấp 

nhất trong nhiều năm gần đây. Tính đến ngày 26/12/2017, chỉ còn 09 thông tư của các bộ, cơ 

quan quy định chi tiết luật, pháp lệnh đã có hiệu lực còn nợ đọng chưa được ban hành, giảm 

41,67% so với cùng kỳ năm 2016.Đặc biệt, các Bộ, cơ quan đã xây dựng trình Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ ban hành 37 Nghị định và 03 Quyết định, hoàn thành 100%  số văn bản 

quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh có hiệu lực trong năm; chấm dứt tình trạng nợ 

đọng văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ. 

2. Thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP đã tạo chuyển biến 

rõ rệt về môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp. 

Các bộ, ngành và địa phương đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-

CP và Nghị quyết 35/NQ-CP và đạt được những kết quả quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Tăng 

trưởng GDP đạt 6,81%; đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch 

đề ra. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức 3,53%. Từ đầu năm đến 

nay, đã có gần 127.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 15,2% so với năm 2016. Tổng kim 

ngạch xuất - nhập khẩu đạt 427 tỷ đô la Mỹ. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 

cũng cao nhất trong 10 năm, đạt khoảng 17,5 tỷ đô la Mỹ. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế 

giới, môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 14 bậc so với năm 2016, xếp vị trí thứ 68/190 

quốc gia và nằm trong nhóm dẫn đầu của các nước ASEAN.Xếp hạng năng lực cạnh tranh 

toàn cầu Việt Nam tăng 5 bậc, xếp hạng 55. Chỉ số nộp thuế và bảo hiểm xã hội tăng điểm và 

tăng hạng nhiều nhất; tiếp cận điện năng liên tục tăng điểm và tăng hạng trong 4 năm qua; 

tiếp cận tín dụng cải thiện tốt; cấp phép xây dựng có nhiều thay đổi tích cực, thứ hạng tăng 4 

bậc. Tại nhiều địa phương, các nội dung như: Thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp; số 

liệu về khai, nộp thuế điện tử, hoàn thuế; thời gian thực hiện thủ tục hải quan; tiếp cận điện 

năng... được đo lường, đánh giá bằng kết quả cụ thể, đã cho thấy có sự cải thiện rõ rệt. 

3. Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 

Khóa XII được thông qua tạo bước đột phá về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của 

hệ thống chính trị. 

Trên cơ sở tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 Khóa X về “Đẩy mạnh cải cách hành 

chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước”; các Nghị quyết của Đảng 

về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 

và căn cứ vào tình hình thực tiễn của đất nước, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung 

ương Khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 một số vấn đề về 

tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức 

quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.  
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4. Triển khai thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp 

phòng. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo kết luận số 202 - TB/TW về 

Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng", Bộ 

Nội vụ đã có Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 hướng dẫn các bộ, ngành, địa 

phương triển khai thực hiện Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp 

vụ, cấp sở, cấp phòng" tại 14 cơ quan Trung ương và 22 địa phương. Theo đó, trong năm 

2017 Ban Tổ chức Trung ương là đơn vị đầu tiên và Bộ Nội vụ là đơn vị thứ hai tổ chức thành 

công việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý. 

5. Đưa vào vận hành Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh 

nghiệp thông qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, tạo kênh thông tin quan trọng để thực 

hiện các mục tiêu của Chính phủ kiến tạo. 

Trong năm 2017, Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp thông qua 

Cổng thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ http://doanhnghiep.chinhphu.vn (bắt đầu từ tháng 

10 năm 2016) và những vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân qua Cổng Thông tin 

điện tử Chính phủ tại địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn (bắt đầu từ tháng 4 năm 2017) được 

duy trì hoạt động có hiệu quả, đã tiếp nhận trên 4.600 phản ánh, kiến nghị của người dân và 

gần 1.100 phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp.Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, cũng như sự vào cuộc tích cực của các Bộ, ngành, địa phương, công tác 

tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông 

tin điện tử Chính phủ đã đi vào nền nếp và phát huy được hiệu quả. Hầu hết các phản ánh, 

kiến nghị sau khi có văn bản trả lời đều được người dân, doanh nghiệp đánh giá tích cực vì đã 

giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cơ chế, chính sách, thủ 

tục hành chính. 

6. Triển khai Đề án 896 về đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư đã có những kết quả tích cực. 

Trong năm 2017, thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án 896, Văn phòng Ban chỉ đạo 

896 và các bộ, ngành, địa phương đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 

896 theo đúng tiến độ đề ra. Chính phủ ban hành các Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của 17 bộ, ngành: Quốc phòng; Công an; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Tài chính; Xây dựng; Công Thương; Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Tư pháp; Tài nguyên và 

Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam. Bên cạnh đó, đã xây dựng các văn bản hướng dẫn về xây dựng, quản lý và 

khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tổ chức tuyên truyền có hiệu quả về Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư; hoàn thành lựa chọn nhà thầu triển khai dự án; tổ chức thí điểm thu thập 

thông tin dân cư và thí điểm triển khai phần mềm đăng ký, quản lý cư trú; chuẩn bị các điều 

kiện về hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực phục vụ triển khai dự án, tổ chức có hiệu quả việc 

cung cấp số định danh cá nhân thông qua cấp Căn cước công dân và đăng ký khai sinh. 

7. Hàng trăm điều kiện kinh doanh đã được rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa, tạo thuận 

lợi cho người dân, doanh nghiệp. 

Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh và Nghị quyết 35/NQ-

CP về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tiếp tục được triển khai quyết liệt và đạt được nhiều kết 

quả tích cực, thông qua việc hàng trăm điều kiện kinh doanh đã được rà soát, cắt giảm và đơn 
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giản hóa, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Bộ Công thương bãi bỏ gần 700 điều 

kiện kinh doanh; Bộ Xây dựng để xuất bãi bỏ 41,3% tổng số điều kiện kinh doanh, đơn giản 

hóa 43,7% điều kiện kinh doanh; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất bỏ  34,2% 

điều kiện kinh doanh và cắt giảm 56,5% thủ tục hành chính. Bộ Tài nguyên và Môi trường 

tiên phong thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho 

doanh nghiệp, 11 thủ tục hành chính thuộc 03 lĩnh vực: môi trường, tài nguyên nước và biển, 

hải đảo được liên thông bằng 09 quy trình giải quyết thủ tục hành chính cụ thể, giúp doanh 

nghiệp rút ngắn trung bình 54% thời gian, tiết kiệm trung bình tối thiểu 34% chi phí; Bộ Xây 

dựng đề xuất bãi bỏ 89 điều kiện (41,3%), đơn giản hóa 94 (43,7%), giữ nguyên 32 điều kiện 

(15%) tổng số 215 điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ… 

8. Trên 8 triệu lượt hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đã được gửi, nhận qua dịch vụ bưu 

chính công ích, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi giải quyết TTHC. 

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 

công ích đạt kết quả tích cực; 100% bộ, ngành, địa phương đã tiến hành rà soát và công bố 

danh mục thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích; có 61/63 

tỉnh/thành phố đã ký kết thỏa thuận cung ứng dịch vụ với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; 

51/63 địa phương đã phối hợp với Bưu điện cấp tỉnh tổ chức đào tạo tập huấn nghiệp vụ về 

tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho nhân viên bưu điện. Sau 01 năm 

triển khai quyết định,có trên 8 triệu lượt hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được 

gửi, nhận qua dịch vụ bưu chính công ích, tạo những chuyển biến tích cực trong giải quyết 

thủ tục hành chính, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, tổ chức trong thực 

hiện thủ tục hành chính, tạo tiền đề thúc đẩy triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3 và 4. 

9. Hơn 14.700 TTHC đã được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 tại các bộ, ngành, 

địa phương. 

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho cá nhân, tổ chức đã đạt được một số kết 

quả tích cực, số lượng dịch vụ công cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 ngày càng cao; chất 

lượng cung cấp cũng từng bước được nâng lên. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

là 926 dịch vụ, trong đó, mức độ 3 là 549 dịch vụ, mức độ 4 là 377 dịch vụ. Đối với các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương: cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên với 

13.830 dịch vụ mức độ 3, 4, trong đó, dịch vụ công mức độ 3 là gần 12.677dịch vụ; mức độ 

4 là 1153 dịch vụ. 

10. Khảo sát 34.000 người dân, tổ chức trên phạm vi cả nước để xác định Chỉ số hài 

lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017. 

Ngày 10/10/2017, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 2640/QĐ-BNV 

phê duyệt Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan 

hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020.Thực hiện Đề án, Bộ Nội vụ đã ban hành kế hoạch 

và phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các cơ quan liên quan triển khai Kế 

hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính 

quy mô quốc gia năm 2017,tại 63 tỉnh, thành phố, với quy mô gần 34.000 mẫu điều tra ở cả 

3 cấp chính quyền địa phương, kết quả Chỉ số hài lòng sẽ được công bố vào đầu năm 2018. 

Bộ Nội vụ tổng hợp 
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DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 

TRONG NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 

Trong những năm qua, kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ đang phát triển mạnh 

mẽ, cùng với đó là xu thế dân chủ hóa, toàn cầu hóa và hội nhập đang đặt ra những yêu cầu, 

đòi hỏi đối với nhà nước trong việc cung ứng dịch vụ công ngày càng cao hơn. Nhà nước 

không còn là một bộ máy quyền lực đứng trên nhân dân và cai trị nhân dân mà Nhà nước phải 

có trách nhiệm phục vụ nhân dân, thể hiện bằng các hoạt động cung ứng dịch vụ công cho 

nhân dân và các tổ chức. 

Dịch vụ hành chính công Việt Nam 

“Dịch vụ công là những hoạt động phục vụ các lợi ích chung, thiết yếu, các quyền và 

nghĩa vụ cơ bản của tổ chức và công dân do Nhà nước trực tiếp thực hiện hoặc chuyển giao 

cho các cơ sở Ngoài nhà nước thực hiện nhằm mục tiêu hiệu quả và công bằng”. Dịch vụ công 

gồm 3 loại: dịch vụ công trong lĩnh vực sự nghiệp; dịch vụ công trong lĩnh vực công ích và 

dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính nhà nước hay còn gọi là dịch vụ hành chính công. 

Dịch vụ sự nghiệp công, gồm các hoạt động cung cấp phúc lợi xã hội thiết yếu cho 

người dân như: giáo dục, văn hóa, khoa học, chăm sóc sức khỏe, thể dục thể thao, bảo hiểm, 

an sinh xã hội,...  

Dịch vụ công ích, là các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ cơ bản, thiết yếu cho 

người dân và cộng đồng như: vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, cấp nước sạch, vận tải công 

cộng đô thị, phòng chống thiên tai... Một số hoạt động khu vực tư nhân có thể đảm nhiệm 

như: vệ sinh môi trường, cung ứng nước sạch, chiếu sáng, dịch vụ bưu chính công ích … 

Dịch vụ hành chính công, là loại dịch vụ gắn liền với chức năng quản lý nhà nước 

nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân. Đây là một phần trong chức năng quản lý nhà nước. 

Để thực hiện chức năng này, nhà nước phải tiến hành những hoạt động phục vụ trực tiếp như 

cấp giấy phép, giấy chứng nhận, đăng ký, công chứng, thị thực, hộ tịch,...   

Đặc trưng của dịch vụ hành chính công Việt Nam 

Thứ nhất, việc cung ứng dịch vụ hành chính công luôn gắn với thẩm quyền mang tính 

quyền lực pháp lý, gắn với các hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc 

cấp các loại giấy phép, giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân; công chứng, xử lý và xử 

phạt hành chính, kiểm tra, thanh tra hành chính...Do dịch vụ hành chính công gắn liền với 

thẩm quyền hành chính pháp lý của bộ máy nhà nước nên loại dịch vụ này chỉ có thể do các 

cơ quan hành chính nhà nước thực hiện. 

Thứ hai, phục vụ cho hoạt động quản lý của Nhà nước. Dịch vụ hành chính công bản 

thân nó không thuộc về chức năng quản lý nhà nước, song lại là những hoạt động nhằm phục 

vụ cho chức năng quản lý. Dịch vụ hành chính công là những dịch vụ mà nhà nước bắt buộc 

và khuyến khích người dân phải làm để bảo đảm trật tự và an toàn xã hội. Nhu cầu được cấp 

các loại giấy tờ trên không xuất phát từ nhu cầu tự thân của họ, mà xuất phát từ những quy 

định có tính chất bắt buộc của nhà nước. Càng nhiều người sử dụng dịch vụ hành chính công 

thì càng tạo điều kiện cho hoạt động quản lý nhà nước được thực hiện tốt hơn. 

Thứ ba, dịch vụ hành chính công là những hoạt động không vụ lợi, nếu có thu tiền thì 

thu dưới dạng lệ phí để nộp ngân sách nhà nước. Lệ phí không mang tính chất bù đắp hao phí 

lao động cho bản thân người cung cấp dịch vụ, mà chủ yếu là nhằm tạo ra sự công bằng giữa 

người sử dụng dịch vụ với người không sử dụng dịch vụ. 
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Thứ tư, mọi người dân có quyền ngang nhau trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch 

vụ hành chính công với tư cách là đối tượng phục vụ của chính quyền. Nhà nước có trách 

nhiệm và nghĩa vụ cung cấp dịch vụ để phục vụ cho mọi người dân, không phân biệt đó là 

người như thế nào. 

Các loại hình cơ bản của dịch vụ hành chính công Việt Nam 

Dịch vụ hành chính công Việt Nam có những đặc trưng riêng gắn với từng loại hình 

riêng biệt, cụ thể như sau: 

-  Các hoạt động cấp các loại giấy phép. Giấy phép là một loại giấy tờ do các cơ quan 

hành chính nhà nước cấp cho các tổ chức và công dân để thừa nhận về mặt pháp lý quyền của 

các chủ thể này được tiến hành một hoạt động nào đó phù hợp với các quy định của pháp luật 

trong lĩnh vực được cấp phép. 

- Các hoạt động cấp các loại giấy xác nhận, chứng thực, bao gồm: công chứng, cấp 

chứng minh thư nhân dân, giấy khai sinh, khai tử, giấy đăng ký kết hôn, giấy phép lái xe, 

đăng ký ô tô, xe máy, tàu thuyền... 

- Các hoạt động cấp giấy đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề... Giấy đăng 

ký kinh doanh được cấp cho chủ thể kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh 

doanh. Giấy phép hành nghề nhằm chứng minh chủ thể có đủ khả năng và điều kiện hoạt động 

theo quy định của pháp luật đối với một nghề nhất định nào đó, thí dụ: giấy phép hành nghề 

luật sư, chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ 

hành nghề giám sát thi công xây dựng... 

- Hoạt động thu các khoản đóng góp vào ngân sách và các quỹ của Nhà nước. Các 

hoạt động này gắn với nghĩa vụ mà Nhà nước yêu cầu các chủ thể trong xã hội phải thực hiện. 

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và xử lý các vi phạm hành chính. Hoạt 

động này nhằm bảo vệ các quyền cơ bản của công dân trong mối quan hệ giữa cơ quan hành 

chính nhà nước với công dân. 

2. Thực trạng dịch vụ hành chính công Việt Nam 

Trong Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ trong Chương 

trình Hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

về đẩy mạnh cải cách nền hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà 

nước là một chủ trương được Đảng và Nhà nước ta chỉ đạo quyết liệt trong giai đoạn hiện 

nay.  

Trong những năm qua, Nhà nước đã chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng cung 

ứng dịch vụ hành chính công, coi đó là một khâu quan trọng trong thực hiện chương trình cải 

cách nền hành chính nhà nước theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Nhiều bộ ngành, địa 

phương đã áp dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử, công nghệ thông tin để nâng cao chất 

lượng dịch vụ công như trong hoạt động cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp phép 

đầu tư, cấp đăng ký xe máy, giấy chứng minh thư nhân dân...; tổ chức đấu thầu các dự án chi 

tiêu công; hỏi đáp pháp luật. Rà soát để loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, các 

giấy phép con gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi tiếp cận dịch vụ hành chính 

công, rút ngắn thời gian cung ứng dịch vụ... Đặc biệt là việc tinh giản biên chế, sáp nhập các 

đơn vị hành chính theo hướng tinh gọn, ví dụ như việc tinh giảm biên chế tại các cơ quan 

hành chính nhà nước hay việc sáp nhập một số cơ quan hành chính tại Bộ Công thương, sáp 

nhập các phòng đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội... 
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Người dân và doanh nghiệp được tạo thuận lợi trong những việc cần giải quyết với cơ 

quan nhà nước, như đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về dự án đầu tư, làm thủ tục hộ 

tịch, Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học, cấp bản sao văn bằng 

tính chỉ từ sổ gốc, làm tìm hiểu luật pháp... 

Sự kết hợp giữa Nhà nước với các thành phần kinh tế trong hoạt động cung cấp dịch 

vụ công đang trở nên phổ biến. Hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí vốn do nhà nước thực 

hiện, đang được chuyển dịch dần sang khu vực tư như các văn phòng công chứng tư, các công 

trình chiếu sáng… mà trong đó Nhà nước chỉ đóng vai trò xúc tiến. 

Thực hiện cải cách nền hành chính quốc gia theo “Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2011-2020”, nền hành chính công Việt Nam đã triển khai cải cách 

toàn diện trên nhiều nội dung cơ bản: từ cải cách thể chế, tổ chức bộ máy hành chính, xây 

dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đến cải cách tài chính công và hiện 

đại hóa nền hành chính công. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, dịch vụ hành chính công Việt Nam cũng còn 

tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém, bất cập như: 

- Dịch vụ hành chính công hoạt động kém hiệu quả như: thủ tục hành chính phức tạp, 

phiền hà; quy trình cung ứng dịch vụ qua nhiều tầng nấc, phòng ban, các quy trình khác nhau. 

Các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước từ 

trung ương đến địa phương còn rườm rà, phức tạp và chồng chéo, thậm chí khó hiểu hoặc có 

nhiều cách hiểu khác nhau làm cho người cung ứng dịch vụ lúng túng, bị động; tổ chức, công 

dân tốn nhiều công sức khi thực hiện và vô hình trung sẽ khiến cho người dân tìm cách trốn 

tránh thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước. 

- Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người cung ứng dịch vụ còn nhiều hạn chế; đạo 

đức của một bộ phận cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các dịch vụ hành chính công sa 

sút, biến chất; kỷ luật, kỷ cương công vụ chưa được siết chặt... 

3. Giải pháp cải thiện dịch vụ hành chính công Việt Nam 

Để giải quyết những hạn chế, bất cập từ thực tiễn triển khai cung cấp DVHCC trong 

nền hành chính nhà nước, cần chú trọng tập trung vào các giải pháp cơ bản, việc cải tiến các 

dịch vụ công trước hết phải xuất phát từ sự thay đổi sâu sắc trong tư duy, chuyển từ tư duy 

“quản lý”, “áp đặt” sang tư duy “phục vụ”. 

- Các giải pháp thúc đẩy cải cách DVHCC bao gồm: Đổi mới nhận thức về chức năng 

của Nhà nước, về nền hành chính phục vụ nhân dân, đảm bảo sự tiếp cận dễ dàng và công 

bằng của công dân đối với DVHCC. Đưa yếu tố “phục vụ” vào sứ mệnh tổ chức của hành 

chính công, thành lập các nhóm công tác chính sách để điều phối việc lập và thực hiện kế 

hoạch giữa các ngành, trong đó nhấn mạnh việc xác định trình tự công việc và theo dõi kết 

quả hoạt động.  

- Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của chính quyền các cấp; giảm đầu mối, 

bỏ cấp trung gian theo hướng xây dựng hệ thống cơ quan hành chính thống nhất, thông suốt, 

hiện đại và đúng với vai trò. Thực hiện nhất quán nguyên tắc: Một việc chỉ giao cho một cơ 

quan, một người chịu trách nhiệm chính.  

- Tập trung chỉ đạo rà soát và cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính, tạo môi 

trường thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu chính đáng của 

người dân, như: Thành lập, giải thể, tạm ngưng, phá sản doanh nghiệp; đăng ký kinh doanh 

và chứng nhận đầu tư; đầu tư xây dựng công trình, dự án và nhà ở; quyền sử dụng đất và 
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quyền sở hữu tài sản; xuất nhập khẩu; nộp thuế; hộ tịch, hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, 

hộ chiếu, thị thực nhập cảnh; công chứng, chứng thực; thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp…  

-  Khẩn trương rà soát các loại thủ tục hành chính, bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung theo 

thẩm quyền hoặc trình cấp trên xem xét sửa đổi theo hướng tạo thuận tiện cho nhân dân và 

doanh nghiệp. Xử lý nghiêm những cá nhân và tổ chức tùy tiện đặt ra các quy định trái pháp 

luật, trái thẩm quyền, gây khó khăn, phiền hà cho các đơn vị, tổ chức và người dân khi tiếp 

cận dịch vụ. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong hoạt động 

dịch vụ hành chính công.  

- Công bố công khai các thủ tục (các loại giấy tờ, biểu mẫu) và quy trình giải quyết 

công việc, thời gian giải quyết, phí và lệ phí theo quy định để nhân dân biết và thực hiện thuận 

lợi. Tập trung cải cách theo hướng đơn giản, minh bạch, công khai về thủ tục hành chính. Xây 

dựng và đưa vào thực hiện các quy định về quyền được thông tin của người dân, tạo điều kiện 

để người dân tham gia, giám sát hoạt động của cơ quan cung ứng dịch vụ hành chính công. 

-  Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

tại các cơ quan hành chính nhà nước. 

-  Hiện đại hóa nền hành chính, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tính chuyên 

nghiệp của bộ máy hành chính, của cán bộ, công chức, đặc biệt là kỹ năng hành chính và áp 

dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính. 

- Quy hoạch và xây dựng công sở theo hướng tập trung và từng bước hiện đại, có đủ 

điều kiện và phương tiện làm việc, tạo thuận lợi cho người dân khi đến liên hệ và giải quyết 

công việc.  

- Tiếp tục phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân. Quán triệt sâu sắc trong 

nhận thức và hành động của cả hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước ý thức phục vụ dân, 

gần dân, giúp dân, học dân. Khắc phục tình trạng vô trách nhiệm hoặc đùn đẩy khó khăn của 

cán bộ, công chức cho người dân và doanh nghiệp. 

-  Xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân trong quá trình quản 

lý hành chính. Tạo lập cơ sở pháp luật nhằm bảo đảm quyền giám sát trực tiếp của nhân dân 

đối với hoạt động của bộ máy hành chính, tăng cường các hình thức dân chủ trực tiếp để người 

dân tham gia vào công việc của Nhà nước ngày càng thực chất và hiệu quả. 

Cung ứng dịch vụ hành chính công là trách nhiệm của nhà nước trước xã hội, là sự thể 

hiện trực tiếp nhất vai trò của nhà nước trước các tổ chức và công dân. Cải cách dịch vụ hành 

chính công đang trở thành một nội dung quan trọng trong cải cách hoạt động của bộ máy nhà 

nước, nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực hoạt động của Nhà nước, đáp ứng ngày càng tốt 

hơn nhu cầu của công dân. Công cuộc cải cách hành chính trước hết hướng tới việc cải thiện 

chất lượng của các yếu tố cấu thành nền hành chính. Mục tiêu chung của công cuộc cải cách 

nền hành chính nhà nước ở nước ta là xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững  

mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công 

chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. 

Trân Châu (sưu tầm) 

(ThS. Nguyễn Văn Đồng - Đại học Luật Hà Nội 

Theo: lyluanchinhtri.vn)  

 


