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ĐIỀU CHỈNH NHIỆM VỤ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

CỦA CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

GIAI ĐOẠN 2011-2020 CỦA CHÍNH PHỦ 

gày 13/6/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 49/NQ-CP về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải 

cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị 

quyết của Chính phủ. 

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, 

cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quy định tại Nghị 

quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải 

cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP, Nghị quyết số 

36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Nghị quyết số 35/NQ-CP 

ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị 

quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-

2017 thành như sau: 

Bộ Nội vụ: là cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện Chương trình tổng thể 

cải cách hành chính; chủ trì triển khai các nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính (trừ 

nội dung “thực hiện thống nhất và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông tập trung tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả), cải cách công chức, công vụ và cải 

cách chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức… 

Bộ Tư pháp: theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế; 

chủ trì triển khai nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật;  

Văn phòng Chính phủ: chủ trì triển khai nội dung cải cách thủ tục hành chính; nâng 

cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính tại các cơ quan hành chính nhà nước; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây 

dựng, vận hành Mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ trên Internet… 

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 49/NQ-CP, Chính phủ cũng giao nhiệm vụ Bộ Tư pháp 

khẩn trương ban hành quy định pháp lý về chứng từ, hồ sơ điện tử thay thế chứng từ, hồ sơ 

giấy; xây dựng hệ thống và hướng dẫn thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc đối với việc 

cấp lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm và các dịch vụ công trong lĩnh vực quốc tịch; 

triển khai đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử bảo đảm thiết lập cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn 

quốc và thực hiện khai sinh, khai tử qua mạng điện tử.  

Văn phòng Chính phủ đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tại các cơ quan hành chính nhà nước; mở diễn đàn tiếp nhận phản biện chính sách của 

doanh nghiệp và người dân tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh 

nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ 

chức Đoàn kiểm tra, giám sát của Chính phủ và tổng hợp báo cáo Chính phủ tại các phiên họp 

thường kỳ tháng cuối quý. Kết quả thực hiện Nghị quyết được đưa vào đánh giá chất lượng 

hoạt động của từng Bộ, cơ quan, địa phương tại phiên họp thường kỳ tháng 12 hàng năm của 

Chính phủ. 

Hoàng Tuấn 

N 
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 KẾT QUẢ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 2016 

TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI  

CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện xác định 

Chỉ số CCHC theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần mới quy định tại Quyết định số 4361/QĐ-

BNV của Bộ Nội vụ. Theo kết quả công bố ngày 30/5/2017 về kết quả xác định Chỉ số CCHC 

năm 2016, tỉnh Bình Dương xếp hạng 5/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Qua kết quả Chỉ 

số CCHC năm 2016 cho thấy sự nỗ lực cố gắng chung của các tỉnh, thành phố trong triển 

khai công tác CCHC, phản ánh kết quả CCHC ngày càng thực chất, sát với thực tiễn. Với kết 

quả Chỉ số CCHC của tỉnh Bình Dương, cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành CCHC và 

các nỗ lực CCHC của tỉnh đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

PAR Index phiên bản mới 

Chỉ số CCHC - PAR Index là cơ sở quan trọng để đánh giá hiệu quả CCHC do Bộ Nội 

vụ triển khai từ năm 2012, sau thời gian thực hiện, Chỉ số CCHC đã có những điều chỉnh về 

tiêu chí và phương pháp đánh giá để đánh giá thực chất kết quả CCHC và tác động của CCHC 

vào sự phát triển kinh tế xã hội của các bộ ngành, địa phương trong cả nước. Chỉ số CCHC 

cấp tỉnh phiên bản mới được đánh giá dựa trên 2 nội dung là báo cáo tự đánh giá của Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố và điều tra xã hội học do Bộ Nội vụ thực hiện. Chỉ số CCHC 

cấp tỉnh được cấu trúc gồm 2 nhóm:  

Nhóm I: Đánh giá kết quả thực hiện CCHC gồm 8 lĩnh vực, 32 tiêu chí (TC) và 64 tiêu 

chí thành phần (TCTP) bao gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 5 TC và 9 TCTP; Xây 

dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh: 4 TC và 9 TCTP; Cải cách 

thủ tục hành chính: 4 TC và 9 TCTP; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 3 TC và 5 TCTP; 

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 8 TC và 11 TCTP; 

Cải cách tài chính công: 2 TC và 4 TCTP; Hiện đại hóa hành chính: 3 TC và 10 TCTP; Thực 

hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: 3 TC và 7 TCTP. 

Nhóm II: Đánh giá tác động của CCHC, gồm 27 tiêu chí, được phân loại theo 8 nội dung 

tác động của CCHC, cụ thể là: Tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: 2 TC; Tác 

động đến chất lượng thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh: 4 TC; Tác động đến 

tình hình giải quyết TTHC: 4 TC; Tác động đến tổ chức bộ máy hành chính: 3 TC; Tác động 

đến đội ngũ công chức giải quyết TTHC: 4 TC; Tác động đến quản lý tài chính công: 3 TC; 

Tác động đến hiện đại hóa hành chính: 4 TC; Tác động đến chất lượng cung cấp dịch vụ công: 

3 TC. 

Theo đó, các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Chỉ số CCHC của các tỉnh phản ánh thực 

chất chất công tác CCHC, đánh giá được những việc làm được, chưa làm được, hạn chế trong 

công tác CCHC, góp phần hình thành hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất về 

CCHC trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước từ trung ương đến địa phương. Chỉ số 

CCHC đã tiếp tục khẳng định qua thực tiễn là công cụ quản lý mới trong triển khai Chương 

trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.  

Bình Dương thuộc nhóm tỉnh đứng đầu về cải cách hành chính 

Ngày 30/5/2017, trong khuôn khổ Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác CCHC nhà nước 

6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 do Phó Thủ tướng 

Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì, Bộ Nội vụ đã công bố kết quả Chỉ số CCHC 

năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
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Trung ương. Theo báo cáo được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban 

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ công bố tỉnh Bình Dương đạt 82,23 điểm 

(thang điểm năm 2016 là 97,5 điểm), đạt 84,34%, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng 63 tỉnh thành 

phố trong cả nước. Trong đó, điểm kết quả 8 lĩnh vực CCHC của tỉnh đạt 49,25 điểm (thang 

điểm năm 2016 là 62 điểm), đạt 79,44% và điểm đánh giá tác động CCHC đạt 32,98 điểm 

(thang điểm năm 2016 là 35,5 điểm), đạt 92,9%. 

 

Xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2016 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

https://www.moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-vu/Cac tinh.jpg
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Theo kết quả chi tiết về điểm số từng lĩnh vực của Chỉ số CCHC 2016 của tỉnh Bình 

Dương cho thấy, Bình Dương đã đạt điểm tuyệt đối, thuộc nhóm đứng đầu cả nước của 3/8 

lĩnh vực của chỉ số CCHC. Thứ nhất là về công tác chỉ đạo điều hành CCHC, đây là yếu tố 

đóng vai trò quan trọng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, lãnh đạo tỉnh Bình Dương 

đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sát sao về công tác CCHC thể hiện qua các chương trình, kế 

hoạch CCHC được ban hành và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tiễn địa phương, 

công tác kiểm tra giám sát nghiêm túc, việc tuyên truyền về CCHC được thực hiện đa dạng 

trên các phương tiện truyền thông như Báo Bình Dương, Đài PT-TH tỉnh, Cổng thông tin điện 

tử tỉnh và các sở ngành, địa phương, nhiều sáng kiến, giải pháp CHCC và hội thi về CCHC 

được phát động, tổ chức đã góp phần đưa nội dung, nhiệm vụ CCHC đến từng cơ quan, địa 

phương và từng CCBC các cấp.  

Hai là lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành chính là lĩnh vực tỉnh Bình Dương cũng 

đạt điểm tuyệt đối 100%, đứng đầu cả nước thông qua các nội dung như việc tuân thủ các quy 

định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ ngành trung ương về tổ chức bộ máy, tổ chức 

kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh 

và cấp huyện, tích cực rà soát chức năng nhiệm vụ và quyền hạn để kịp thời điều chỉnh hay 

kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp, đảm bảo không bỏ trống hay 

trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tỉnh Bình Dương cũng tích cực thực hiện các phân 

cấp quản lý nhà nước trên địa bàn, đẩy mạnh phân cấp về địa phương và phù hợp tình hình 

quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và xu hướng đô thị hóa của tỉnh, phù hợp khả năng, thế 

mạnh và tình hình thực tiễn của tỉnh.  

Ba là lĩnh vực cải cách tài chính công, là 1 trong 8 địa phương trong cả nước đạt 100% 

điểm số về lĩnh vực này, tỉnh Bình Dương được đánh giá cao về việc thực hiện cơ chế tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm trong quản lý kinh phí hành chính và tại các đơn vị sự nghiệp công lập 

theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định 117/2013/NĐ-CP, Nghị định 

16/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Tỉnh đã được đánh giá có tỷ lệ tự đảm bảo kinh phí thường 

xuyên tăng cao hơn năm 2015 trong các đơn vị sự nghiệp công lập, góp phần vào việc nâng 

cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, sắp xếp các tổ chức theo hướng tinh gọn và bố trí 

nhân sự phù hợp điểu kiện thực tiễn của từng đơn vị, nâng cao mức độ tự chủ của các đơn vị 

sự nghiệp công lập. 

Cải cách hành chính tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội 

Điểm nhấn quan trọng của Kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 của tỉnh Bình Dương thể 

hiện qua việc đánh giá tác động của CCHC đến các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, 

về tiêu chí này Bình Dương đạt 92,9% , thuộc nhóm xuất sắc, đứng thứ 5 cả nước, tương đồng 

và chính xác về thứ hạng kết quả Chỉ số CCHC của tỉnh. 

Kết quả này cho thấy những nỗ lực CCHC của tỉnh đã dần phát huy tác dụng, các hành 

động CCHC của tỉnh đã lan tỏa, đến từng tổ chức, doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân trong 

tỉnh, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương. Chỉ số CCHC 

2016 của tỉnh cho thấy tác động đến mức độ thu hút đầu tư của tỉnh (tổng số vốn thu hút đầu 

tư của tỉnh năm 2016 là 31.291 tỷ đồng và 2 tỷ 040 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 50% so với năm 

2015), tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm tăng 66,5% so với năm 2015 (năm 2016, 

tỉnh đã cấp phép thành lập mới 4.627 doanh nghiệp). Ngoài ra, kết quả công tác CCHC của 

tỉnh cũng có tác động tích cực đến việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước 

của tỉnh và việc cải thiện lề lối làm việc, thái độ phục  vụ của đội ngũ công chức giải quyết 
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TTHC góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, mang lại sự 

hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với chính quyền tỉnh Bình Dương. 

Ngoài việc đứng đầu, đạt điểm tuyệt đối của 3 lĩnh vực chỉ đạo điều hành, cải cách tổ 

chức bộ máy và cải cách tài chính công, các lĩnh vực khác như: cải cách thủ tục hành chính 

cũng đạt kết quả tốt (đạt 88,89%, thuộc nhóm đứng thứ 3 trong cả nước) và việc thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông thông qua mô hình Trung tâm Hành chính công và Bộ phận 

một cửa, một cửa liên thông hiện đại cấp huyện đạt kết quả xuất sắc (đạt 90,62%, thuộc nhóm 

đứng thứ 2 cả nước) đã cho thấy những nỗ lực của tỉnh công tác cải cách TTHC của tỉnh đã 

góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.  

Tiếp tục nỗ lực, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính 

Tỉnh Bình Dương đã đạt điểm tốt và xuất sắc ở 5 lĩnh vực trọng tâm của Chỉ số CCHC 

2016. Tuy nhiên, 3 lĩnh vực còn lại của Chỉ số CCHC kết quả đạt được cũng còn khiêm tốn, 

như: lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL của tỉnh đạt 80%, xếp hạng 49/63 tỉnh 

thành trong cả nước; lĩnh vực nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC đạt ở mức trung bình 

65,79%; lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính chỉ đạt 41,76% xếp thứ 28/63. Một số giải 

pháp, đề xuất để tập trung cải thiện những tồn tại để nâng cao chất lượng công tác CCHC của 

tỉnh, góp phần nâng cao điểm số, thứ hạng CCHC của tỉnh được đề xuất thuộc các nhóm giải 

pháp sau: 

- Các sở ban ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, UBND cấp xã tập trung chỉ đạo 

nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, doanh nghiệp, không để hồ sơ 

quá hạn, không để người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ TTHC.  

- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong năm đạt 100% theo danh mục đã được 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật, tăng cường kiểm tra, kiểm soát VB QPPL trước khi ban hành, tránh tình trạng khi 

rà soát phát hiện sai sót. Thực hiện công tác báo cáo theo dõi thi hành pháp luật đúng quy 

định tại Nghị định 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ, thời gian báo cáo phải trước ngày 15/10 

hàng năm. Tỷ lệ thủ tục hành chính được công khai đầy đủ, đúng quy định trên Cổng/Trang 

thông tin điện tử của tỉnh ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã. 

- Thực hiện đúng quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo cấp sở và tương đương. Các cơ 

quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh hoàn thành mô tả công việc và khung 

năng lực theo từng vị trí việc làm đã được phê duyệt và thực hiện đúng cơ cấu ngạch công 

chức, viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt.  

- Hoàn thành 100% kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin. Xây dựng và triển khai 

Kiến trúc Chính quyền điện tử. Nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến 

mức độ 3 và 4 so tổng hồ sơ phát sinh phải đạt từ 20% trở lên đối với mức độ 3 và 10% trở 

lên đối với mức độ 4. 

- Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tiếp tục triển 

khai Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Tăng cường 

kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong tỉnh xây dựng mô hình khung theo 

quy định, công bố và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. 

Hàng năm tham mưu UBND tỉnh báo cáo cụ thể tình hình triển khai, áp dụng, duy trì hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và có đánh giá, phân tích chi tiết. 

Từ những hạn chế và những giải pháp, khuyến nghị nêu trên, tỉnh Bình Dương cần tiếp 

tục phát huy những thế mạnh về CCHC, nhất là về lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành CCHC và cần  
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sự chung tay, phối hợp trách nhiệm của các sở ngành, địa phương trong tỉnh nhằm nỗ lực hơn 

nữa thông qua hành động tích cực, hiệu quả, thiết thực những để công tác CCHC được toàn 

diện hơn trên các lĩnh vực, góp phần tích cực hơn nữa trong việc phát triển kinh tế xã hội của 

tỉnh trong thời gian tới. 

 Trương Công Huy 

KHẨN TRƯƠNG TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ CCHC NĂM 2017 

Thực hiện Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng đánh giá Chỉ số Cải 

cách hành chính (CCHC) về việc triển khai đánh giá Chỉ số CCHC năm 2016. Đến nay, 19/20 

sở ngành cấp tỉnh (trừ Sở Giáo dục và Đào tạo), 9/9 huyện, thị xã, thành phố và 91 xã phường 

thị trấn trên toàn tỉnh đã gởi báo cáo tự đánh giá về kết quả Chỉ số CCHC của cơ quan, địa 

phương đến Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC của tỉnh.  

Hiện các thành viên Tổ thẩm định giúp việc cho Hội đồng đang khẩn trương tiến hành 

thẩm định, chấm điểm Chỉ số CCHC dựa trên các báo cáo, tài kiệu kiểm chứng, thuyết minh 

về kết quả thực hiện công tác CCHC theo nhiệm vụ được phân công. 

Song song việc thẩm định, Tổ điều tra xã hội học đang tích cực triển khai phát hành và 

thu hồi phiếu điều tra xã hội học của các đối tượng là: người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ 

tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các cấp, cán bộ công chức, đại biểu 

HĐND các cấp… để tiến hành nhập liệu vào phần mềm, phân tích, xuất kết quả điều tra xã 

hội học tích hợp kết quả chấm điểm của Tổ thẩm định để tổng hợp, sớm trình Hội đồng về 

kết quả đánh giá Chỉ số CCHC của các cơ quan, địa phương trên toàn tỉnh chậm nhất tháng 

10/2017. 

Hoàng Tuấn 

KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI SỞ NGOẠI VỤ, 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Trong tháng 6/2017, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh do 

Ông Lý Văn Đẹp - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác 

CCHC định kỳ năm 2017 đối với Sở Ngoại vụ, Sở Giao thông vận tải và Sở Kế hoạch và Đầu 

tư theo Kế hoạch số 4676/KH-UBND tỉnh ngày 16/2/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Thành viên của Đoàn kiểm tra là lãnh đạo và các công chức chuyên môn của Sở Tư 

pháp, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, 

Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Hành chính công, Phòng CCHC - Sở Nội vụ. 

Đoàn Kiểm tra đã nghe các sở báo cáo, kiểm tra hồ sơ thực tế và tập trung làm rõ công 

tác chỉ đạo điều hành CCHC và việc tổ chức triển khai, kết quả thực hiện cũng như những 

mặt mạnh, điểm yếu, những tồn tại và các đề xuất, kiến nghị của 3 sở về 6 nội dung chương 

trình tổng thể CCHC của trung ương và của tỉnh gồm: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ 

máy, cải cách thủ tục hành chính (kiểm soát thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông), nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài chính 

công và hiện đại hóa nền hành chính (ứng dụng công nghệ thông tin và CCHC và ISO hành 

chính công).  
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Ông Trịnh Thanh Long - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (đứng)  

báo cáo Đoàn Kiểm tra về công tác CCHC của Sở 

Kết luận của Trưởng đoàn kiểm tra, Ông Lý Văn Đẹp đã yêu cầu các sở được kiểm tra 

cần quan tâm hơn nữa về công tác CCHC, tập trung khắc phục những tồn tại, phối hợp sở 

ngành có liên quan, có những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác CCHC của sở nói 

riêng và công tác CCHC của tỉnh nói chung để nâng cao chỉ số CCHC và đóng góp tích cực 

vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 
Minh Trâm 

QUẦY TÍCH HỢP “6 TRONG 1” 

TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG  

Thực hiện nhiệm vụ sắp xếp các vị trí tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các sở ngành 

cấp tỉnh nhằm phát huy hiệu quả cao nhất. Từ tháng 4/2017, căn cứ tình hình tiếp nhận hồ sơ 

thực tế và sự thống nhất của sở ngành, Trung tâm đã điều chỉnh, sắp xếp vị trí tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả của các sở, ban, ngành tại khu vực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo hướng 

tinh gọn, giảm số quầy, tích hợp các quầy, 1 CBCC phụ trách nhiều lĩnh vực hơn….  

Theo đó, chuyển đổi vị trí quầy các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng), Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) từ Khu 

A sang Khu B Trung tâm Hành chính công. Trung tâm điều chỉnh giảm số quầy của Sở Văn 

hóa, Thể Thao và Du lịch từ 02 quầy còn 01 quầy, Sở Y tế từ 03 quầy còn 02 quầy, Sở Tài 

nguyên và Môi trường từ 4 quầy thành 3 quầy.  
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Quầy tích hợp “6 trong 1” số 12 tại khu B - Trung tâm Hành chính công 

Đặc biệt, Trung tâm triển khai thí điểm quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tích hợp “6 

trong 1”, một quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 6 sở, ban, ngành cấp tỉnh. Theo đó, quầy số 

12 Khu B Trung tâm Hành chính công là nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc thẩm quyền 

giải quyết của 06 sở ban ngành gồm Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và 

Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thanh tra tỉnh. 

Sau khi thực hiện sắp xếp, đã giảm được 8 quầy, tinh giản được 8 nhân sự tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả. Đây là một sáng kiến, giải pháp phù hợp chủ trương tiết kiệm, tinh giản 

biên chế và góp phần nâng cao năng lực của cán bộ công chức một cửa, một cửa liên thông 

tại Trung tâm Hành chính công. 

 Ngọc Minh 
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XÉT TUYỂN 698 VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ 

VÀ 121 SỰ NGHIỆP KHÁC TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2017 

Tỉnh Bình Dương vừa công bố kế hoạch xét tuyển 819 viên chức trong toàn tỉnh. Trong 

đó, đối với sự nghiệp y tế xét tuyển 698 chỉ tiêu, gồm 308 chỉ tiêu có trình độ đại học, 173 

chỉ tiêu có trình độ cao đẳng, 217 chỉ tiêu có trình độ trung cấp; đối với sự nghiệp khác xét 

tuyển 121 chỉ tiêu, gồm 93 chỉ tiêu có trình độ đại học, 12 chỉ tiêu có trình độ cao đẳng, 16 

chỉ tiêu có trình độ trung cấp (Kế hoạch số 02/KH-HĐ ngày 20/6/2017 của Hội đồng xét tuyển 

viên chức sự nghiệp năm 2017).  

Danh sách cụ thể từng vị trí xét tuyển, chỉ tiêu, yêu cầu, điều kiện, ưu tiên khi xét 

tuyển… được thông báo công khai tại các bảng niêm yết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh 

(tầng 1, tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương). Ngoài các quy định chung, 

một số trường hợp yêu cầu do đặc thù địa phương có điểu kiện như sau:  

- Đối với các vị trí việc làm ngành y tế yêu cầu chuyên môn: y sĩ, dược sỹ, hộ sinh, 

điều dưỡng ưu tiên xét tuyển các trường hợp có quê quán, hộ khẩu Bình Dương (trước ngày 

30/06/2016) và tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương. 

- Đối với các vị trí việc làm đòi hỏi trình độ Bác sỹ Đa khoa tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh ưu tiên tuyển dụng đối với các trường hợp tốt nghiệp chính quy các Trường Đại học Y: 

Hà Nội, Huế, TP.HCM, Cần Thơ, Phạm Ngọc Thạch. 

Theo thông báo của Hội đồng xét tuyển, ngoài xét tuyển theo điểm học tập, điểm tốt 

nghiệp thì các ứng viên phải trải qua vòng phỏng vấn hoặc thực hành. Điểm xét tuyển cuối 

cùng là điểm tổng hợp của 2 nội dung trên. 

Hồ sơ dự tuyển hiện đang phát hành tại Trung tâm Hành chính công tỉnh - tầng 1, tháp 

A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (mỗi bộ hồ sơ bao gồm cả lệ phí xét 

tuyển là 300.000 đồng). Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 21/6/2017 đến ngày 18/7/2017. 

Dự kiến, kết quả tuyển dụng sẽ được công bố từ ngày 17/8/2017, các trường hợp trúng 

tuyển sẽ được cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng và bắt đầu công tác từ 01/10/2017.  

Tâm An 

LƯƠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SẼ TĂNG TỪ 1-7 

Từ ngày 01/7/2017, mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng 

lương, phụ cấp lương và thực hiện các chế độ khác đối với cán bộ công chức, viên chức và 

lực lượng vũ trang và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp 

của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội…được điều chỉnh tăng từ mức 1,21 triệu 

đồng/tháng như hiện nay lên 1,3 triệu đồng. 

Theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ, mức lương cơ sở này áp dụng đối 

với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc 

trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội 

và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc trung ương, ở xã, phường, thị trấn, ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực 

lượng vũ trang. 
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Như vậy, sau 5 lần tăng lương tính từ năm 2011 đến nay, lương công chức, viên chức 

nói chung tăng 1,78 lần. Tháng 5/2011 lương tối thiểu chung tăng thêm 13,7% (từ 730.000đ 

lên 830.000đ), tháng 5/2012 tăng thêm 26,5% (từ 830.000đ lên 1.050.000đ), từ 7/2013 tăng 

thêm 9,5% (từ 1.050.000đ lên 1.150.000đ và quy định mức lương cơ sở thay cho mức lương 

tối thiểu chung, từ 7/2016 tăng thêm 5,2% (từ 1.150.000đ lên 1.210.000đ) và từ 7/2017 tăng 

thêm 7,4% (từ 1.210.000đ lên 1.300.000đ).  

Theo mục tiêu Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ, đến năm 2020, chính sách 

tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức được cải cách cơ bản; thực hiện thang, bảng 

lương và các chế độ phụ cấp mới; tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức được cải cách 

cơ bản, bảo đảm được cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức và gia đình ở mức trung 

bình khá trong xã hội. 
Minh Trâm 

THÍ ĐIỂM NGƯỜI DÂN VÀ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG 

TRÊN MÁY TÍNH BẢNG KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 

Từ tháng 5/2017, Trung tâm Hành chính công đã phối hợp cùng UBND thị xã Dĩ An 

triển khai thí điểm chạy phần mềm đánh giá cán bộ công chức (CBCC) tại Bộ phận Tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả của thị xã Dĩ An với 15 tài khoản CBCC 1 cửa.  

Đến cuối tháng 6/2017, tiếp tục thí điểm mở rộng thêm 5 địa phương bao gồm: thị xã 

Thuận  An (15 CBCC), Dầu Tiếng (4 CBCC), Bàu Bàng (5 CBCC) và Bắc Tân Uyên (6 

CBCC). Như vậy, tính đến cuối tháng 6/2017, người dân và tổ chức có thể đánh giá về sự hài 

lòng khi giải quyết TTHC đối với 56 CBCC tại 6 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 

Trước mỗi quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được lắp đặt 1 máy tính bảng chạy phần 

mềm đánh giá theo các tiêu chí thống nhất từ tỉnh đến huyện, tập trung vào lề lối làm việc, 

thái độ ứng xử và kết quả giải quyết TTHC của CBCC. Người dân và tổ chức sẽ đánh giá về 

sự hài lòng của mình đối với sự phục vụ của CBCC.  

Thông tin về người đánh giá sẽ được bảo mật, CBCC không biết người dân hay tổ chức 

cụ thể nào đánh giá mình như thế nào. Thông qua việc đánh giá của “khách hàng”, CBCC 1 

cửa tại Bộ phận một cửa cấp huyện sẽ ý thức hơn, tự rèn luyện, chỉnh đốn tác phong, lề lối 

làm việc và phục vụ “khách hàng” của mình tốt hơn. Tỷ lệ hài lòng của từng CBCC là cơ sở 

quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và cũng là 1 trong những tiêu chí để xem 

xét khen thưởng vào cuối năm. 

Việc thí điểm sẽ tiếp tục trong tháng 7 đến 3 huyện, thị xã còn lại. Dự kiến đến đầu 

tháng 8/2017, Trung tâm Hành chính công sẽ sơ kết đánh giá và triển khai chính thức việc 

người dân và tổ chức đánh giá về sự phục vụ của CBCC một cửa cấp huyện, tiến tới công 

khai kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các huyện, thị xã, thành phố và tại 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương. 

Ngọc Minh 
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TRIỂN KHAI DỊCH VỤ TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI 

QUYẾT TTHC QUA BƯU ĐIỆN TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2017-2020 

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 về 

việc ban hành kế hoạch triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính (TTHC) qua Bưu điện giai đoạn 2017-2020. Theo đó, 975 TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã sẽ được thực hiện qua 

69 bưu cục của 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

Từ tháng 7/2017, tiến hành thí điểm triển khai tiếp nhận 90 TTHC và trả 975 TTHC 

qua Bưu điện, cuối mỗi năm, sẽ tiến hành sơ kết và lên kế hoạch thực hiện mở rộng từng năm, 

hướng đến năm 2020, tất cả 975 TTHC đều được tiếp nhận và trả kết quả qua hệ thống các 

bưu cục của Bưu điện tỉnh Bình Dương. 

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao cho các sở ngành như: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở 

Thông tin và Truyền thông, các sở ngành, địa phương có TTHC thuộc phạm vi quyết định số 

1593/QĐ-UBND phối hợp Bưu điện tỉnh Bình Dương để tiến hành hướng dẫn, tập huấn cho 

nhân viên bưu điện, cung cấp các thành phần hồ sơ, biểu mẫu, phí, lệ phí… để thực hiện trước 

ngày 10/07/2017. 

Dự kiến sau thời gian chuẩn bị về cơ sở vật chất và tập huấn cho nhân viên bưu điện, 

đến cuối tháng 7/2017, người dân và doanh nghiệp có thể lựa chọn đến trực tiếp 69 bưu cục 

trên địa bàn tỉnh để nộp hồ sơ TTHC và yêu cầu gởi kết quả đến tận nhà, tận địa chỉ doanh 

nghiệp thay vì đến cơ quan hành chính nhà nước để giải quyết được TTHC. Điều này giúp 

tiết kiệm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí tuân thủ TTHC, mang lại sự hài lòng hơn cho người 

dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Minh Trâm 

THẨM ĐỊNH THÔNG QUA 2 ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Ngày 24/6/207, Hội đồng thẩm định các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin năm 

2017 do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư (theo Quyết định số 1624/QĐ-UBND 

ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh) đã tổ chức thẩm định, phản biện và thông qua 2 đề án ứng 

dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tỉnh Bình Dương. 

 Đề án “Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các cơ quan hành 

chính nhà nước tỉnh Bình Dương” đã được thông qua với mục đích nâng cao chất lượng cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và mở rộng thêm nhiều lĩnh vực thủ tục hành 

chính đến UBND cấp huyện. Tất cả các TTHC mức độ 1,2,3,4 đều được thống nhất cung cấp 

thông qua Trang Hành chính công của tỉnh (dichvucong.binhduong.gov.vn). Quy trình thực 

hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng sẽ thuận lợi hơn, 

nhanh hơn và tiết kiệm được chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Ngoài ra, Trang Hành chính 

công cũng được nâng cấp, điều chỉnh để thuận tiện hơn trong việc công khai danh mục TTHC 

được cung ứng ở từng mức độ, việc đăng ký tài khoản người dùng được thiết kế đơn giản hơn 

và bổ sung các tính năng quản trị, thống kê, báo cáo phục vụ công tác điều hành, quản lý của 

Trung tâm Hành chính công. 

Đề án “Triển khai phần mềm một cửa cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã và kết nối liên 

thông dọc 3 cấp và nâng cấp cổng dịch vụ công cấp tỉnh” dự kiến sẽ được triển khai ở 4 thị 
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xã và thành phố Thủ Dầu Một ở giai đoạn 1 và 4 huyện còn lại vào giai đoạn sau 2018. Nội 

dung Đề án nêu nguyên nhân chủ quan và khách quan của việc tạm ngưng phần mềm một cửa 

cấp huyện hiện đang sử dụng và sự cần thiết của việc triển khai phần mềm cấp tỉnh đến cấp 

huyện, cấp xã. Việc triển khai này sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện liên thông 3 

cấp từ tỉnh đến huyện, xã và liên thông ngang với các phần mềm chuyên ngành như: Thuế, 

đất đai, đăng ký kinh doanh, xây dựng… Các dữ liệu từ phần mềm một cửa điện tử của huyện 

phiên bản cũ sẽ được chuyển vào hệ thống phần mềm cấp tỉnh để tạo thuận lợi cho việc truy 

xuất dữ liệu, thống kê, báo cáo, tác nghiệp của cán bộ công chức một cửa và cán bộ công chức 

chuyên môn tại UBND cấp huyện. 

Thời gian triển khai 2 dự án này dự kiến đến tháng 12 năm 2017 và chính thức nghiệm 

thu, chuyển giao vào đầu năm 2018. 

Hoàng Tuấn 

 

 

CHIA SẺ KINH NGHIỆM MÔ HÌNH TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG 

Ngày 15/6/2017, Đoàn công tác Tỉnh ủy Bến Tre do ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư 

Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn và hơn 50 thành viên là Phó Chủ tịch tỉnh, lãnh đạo sở ban ngành, 

lãnh đạo huyện ủy, UBND cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bến Tre đã đến nghiên cứu học tập mô 

hình Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương. Ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành đã cùng dự tiếp Đoàn công tác. 

 

Ông Trương Công Huy (đứng) - Giám đốc Trung tâm Hành chính công 

báo cáo, trao đổi với Đoàn Tỉnh ủy Bến Tre 

Tại buổi làm việc, Ông Trương Công Huy - Giám đốc Trung tâm Hành chính công đã 

báo cáo về sự cần thiết, quá trình thành lập và kết quả tổ chức và hoạt động của Trung tâm 

Hành chính công tỉnh Bình Dương sau hơn 2 năm thành lập. Trung tâm Hành chính công tỉnh 

Bình Dương là nơi tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông tập trung của 20 sở, ban, ngành trong giải quyết thủ tục hành chính cho người 

dân, doanh nghiệp gắn với hoạt động của Trung tâm Hành chính tỉnh. Kết quả hoạt động của 



Bản tin CCHC-HCC  

 

14 | 15 

 

Trung tâm Hành chính công tỉnh đóng góp tích cực vào công tác cải cách hành chính, cải 

thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.  

Hai bên đã trao đổi, thảo luận sâu về cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý, quy trình tiếp 

nhận và trả hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương. Đoàn công tác cũng mong 

muốn tỉnh Bình Dương chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ trong giai 

đoạn đầu triển khai Trung tâm Hành chính công. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy Bến Tre sẽ tiếp thu, 

học hỏi và xây dựng đề án Trung tâm Hành chính công tỉnh nhằm cải cách hành chính, phục 

vụ người dân và doanh nghiệp.  

Sau buổi làm việc, Đoàn đã tham quan thực tế tại Trung tâm Hành chính công và đặc 

biệt quan tâm đến công tác bố trí vị trí làm việc, nhân sự, ứng dụng công nghệ thông tin như 

phần mềm một cửa cấp tỉnh, phần mềm tra cứu thủ tục hành chính, phần mềm đánh giá cán 

bộ công chức, chương trình tình nguyện viên hỗ trợ, hướng dẫn về thủ tục hành chính và các 

dịch vụ tiện ích hỗ trợ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương. 

 

Ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre (thứ 2 từ phải qua) tâm đắc việc Bình Dương 

công khai tình trạng hồ sơ sớm trễ và tỷ lệ hài lòng CBCC từng sở ngành tại màn hình TTHCC  

Chiều cùng ngày, Đoàn 68 học viên lớp chuyên viên của Trường chính trị tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu đã có chuyến đi thực tế, tham quan Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh và nghiên 

cứu, tìm hiểu về mô hình Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương. Đoàn đã tìm hiểu sự 

khác biệt, hiểu quả giữa mô hình Trung tâm Hành chính tập trung cao tầng của Bình Dương 

và mô hình Trung tâm Hành chính tập trung theo dạng tòa nhà liên kế thấp tầng.  

Đoàn đã tham quan thực tế và nghiên cứu mô hình Trung tâm Hành chính công tỉnh 

Bình Dương, so với mô hình Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả tập trung của tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu. Nhiều học viên ấn tượng về cơ sở vật chất và sự hiện đại, thân thiện của 

Trung tâm Hành chính công thông qua sự tiếp đón, hướng dẫn và hỗ trợ của Đội ngũ tình 

nguyện viên năng động, thân thiện tại Trung tâm. 
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Ông Trương Công Huy - Giám đốc Trung tâm Hành chính công (đứng) báo cáo với  

Đoàn học viên Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Sáng ngày 26/6/2017, Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo, cán bộ của Ban 

Tuyên giáo 10 tỉnh thành phố khu vực Đông Nam Bộ đã đến tham quan, tìm hiểu về mô hình 

Trung tâm Hành chính công. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Dương và Ông Trương 

Công Huy - Giám đốc Trung tâm Hành chính công đã cùng tiếp, đón và hướng dẫn Đoàn 

tham quan thực tế, giới thiệu về mô hình Trung tâm Hành chính công của tỉnh Bình Dương. 

 

Ông Trương Công Huy - Giám đốc Trung tâm Hành chính công giới thiệu với Đoàn  

Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo 10 tỉnh thành phố khu vực Đông Nam Bộ về mô 

hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm 

Các thành viên Đoàn quan tâm đến việc công khai, minh bạch, tư vấn thủ tục hành 

chính miễn phí và việc người dân và doanh nghiệp được đánh giá về sự hài lòng trên các máy 

tính bảng và được công khai kết quả tại các màn hình tại Trung tâm Hành chính công. 

 Chính Tâm 


