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KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG 8 -  

QUỐC KHÁNH 2/9 VÀ NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH NỘI VỤ 28/8 

ách đây 72 năm, sau thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng 8 

giành chính quyền, ngày 02/9/1945 Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra 

đời. Đứng trước những yêu cầu cấp bách phải sớm ổn định lại tình hình, củng cố 

chính quyền cách mạng còn non trẻ, bảo vệ thành quả cách mạng, chống thù trong giặc ngoài, 

ngày 28/8/1945 theo thông cáo của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, 

Bộ Nội vụ được thành lập, do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng. Ngay sau khi được 

thành lập, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ đã cùng các bộ, ngành hữu 

quan trong Chính phủ lâm thời bắt tay ngay vào việc nghiên cứu xây dựng bộ máy nhà nước 

cách mạng. Bộ Nội vụ đã đóng góp tích cực cho việc xây dựng Hiến pháp Dân chủ đầu tiên 

(Bản Hiến pháp 1946) đặt cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức bộ máy Nhà nước từ Trung 

ương đến địa phương.  

Sau ngày thống nhất đất nước, Bộ Nội vụ được đổi tên là Ban tổ chức của Chính phủ và 

đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Chính phủ về tổ chức bộ máy nhà nước, công chức, 

công vụ trong thời kỳ mới. Đến năm 2002 Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ được đổi tên là 

Bộ Nội vụ; và năm 2003, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ra quyết định đổi tên Ban Tổ chức 

chính quyền thành Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cho đến nay hệ 

thống tổ chức và chức năng nhiệm vụ của ngành ngày càng được bổ sung thêm các lĩnh vực 

công tác như cải cách hành chính, Quản lý nhà nước về hội và tổ chức phi chính phủ, tôn giáo, 

thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ và công tác thanh niên. 

Ở địa phương, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Sông Bé được thành lập từ năm 1977, 

tiền thân là Phòng Tổ chức nằm trong Văn phòng UBND tỉnh. Ngày 01/01/1997, tỉnh Bình 

Dương được tái lập từ tỉnh Sông Bé cũ, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Bình Dương được 

thành lập và hoạt động đến cuối năm 2003 được đổi tên là Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương, đến 

đầu năm 2008 thực hiện Nghị định số 13 và 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, ngành Tổ chức nhà 

nước đã hợp nhất cùng các ngành: Tôn giáo, Thi đua - khen thưởng, Văn thư – Lưu trữ của 

địa phương thống nhất trở ngành ngành Nội vụ hiện nay. 

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, cho đến nay ngành Nội vụ tỉnh Bình Dương đã 

có một cơ cấu tổ chức theo hướng quản lý Nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm: 07 

phòng chuyên môn; 04 đơn vị trực thuộc và 9 Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố. Số 

lượng cán bộ, công chức, viên chức của ngành ngày càng được  đào tạo cơ bản, chuyên nghiệp, 

có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết với nghề, tận tụy với công việc, nỗ lực hoàn 

thành tốt các công việc được giao, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ của ngành, 

của tỉnh. 

Với những cống hiến to lớn của ngành và cán bộ, công chức, viên chức trong ngành 

trong 40 năm qua. Ngành Nội vụ tỉnh Bình Dương đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 

Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác dành cho tập 

thể và cán bộ, công chức, viên chức của ngành. 

Nhân dịp chào mừng Kỷ niệm này, Sở Nội vụ đã phát động phong trào thi đua đặc biệt 

nhằm tuyên dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác, 

tạo động lực thúc đẩy để toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ tỉnh 

Bình Dương tiếp tục rèn luyện phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng 

chính quyền nhà nước ngày càng vững mạnh. 

C 



Bản tin CCHC-HCC | Số 03.2017  

 

3 | 16 

 

Sở Nội vụ đã phối hợp với phòng Nội vụ Thị xã Bến Cát tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 72 

năm Ngày truyền thống ngành Nội vụ - Tổ chức nhà nước và các hoạt động giao lưu, thi đấu 

các môn thể thao và trò chơi dân gian tại buổi Họp mặt. Họp mặt được diễn ra vào ngày 

25/08/2017 tại Quảng trường trụ sở Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân Thị xã 

Bến Cát với sự tham gia của gần 200 cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ và các 

đơn vị trực thuộc Sở gồm Ban Tôn giáo, Ban Thi đua - Khen thưởng, Chi cục Văn thư - Lưu 

trữ, Trung tâm Hành chính công và phòng Nội vụ 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Huỳnh Văn Nghe - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Thị xã Bến Cát tặng hoa chúc 

mừng ngành Nội vụ nhân ngày thành lập ngành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Lê Hồng Quân và Ông Lý Văn Đẹp - PGD Sở Nội vụ trao giấy khen cho các cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt 

THU THẢO 
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ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN  

  KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 
Ngày 07/8/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Nghị định ra 

đời là cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải 

cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính thống nhất, hiệu quả từ trung ương đến địa phương, đảm bảo sự gắn kết chặt 

chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính với xây dựng chính phủ 

điện tử và kiểm soát thủ tục hành chính. 

Thống nhất đầu mối chủ trì triển khai thực hiện công tác kiểm soát, cải cách thủ 

tục hành chính 

Để đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng Chính 

phủ điện tử và kiểm soát thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ liêm chính, 

hành động, phục vụ nhân dân và định hướng chuyển trọng tâm từ xây dựng sang hoàn thiện 

và tổ chức thực hiện thể chế, Chính phủ đã điều chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về kiểm 

soát thủ tục hành chính và chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính từ Bộ Tư pháp, Bộ 

Nội vụ sang Văn phòng Chính phủ (Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 

2016 của Chính phủ). Đồng thời, tại mục VII.1.b Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 

năm 2017 của Chính phủ và thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 

số 2182/VPCP-KSTT ngày 10/3/2017 của Văn phòng Chính phủ), Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ đã giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây 

dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính theo hướng “quy định đầu mối chủ trì triển khai 

thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương là 

Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện” để kịp 

thời tạo khuôn khổ pháp lý cho tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan, đơn vị làm công 

tác kiểm soát thủ tục hành chính từ trung ương đến địa phương nhằm triển khai các nhiệm vụ 

này thống nhất, hiệu quả, toàn diện, đáp ứng được yêu cầu mới của Chính phủ. 

Theo đó, các Điều 1, 3, 4, 5 của Nghị định số 92/2017/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ các nội dung liên quan đến điều chuyển nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách 

thủ tục hành chính, thực hiện theo dõi cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ Tổ chức pháp 

chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, Sở Tư pháp, Phòng tư pháp sang Văn phòng Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện tại các Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 

6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 24/2014/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 

05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ  quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 

01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
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chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Bên cạnh đó, Điều 6 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP cũng quy 

định rõ việc xử lý chuyển tiếp liên quan đến việc thống nhất đầu mối chủ trì triển khai công 

tác kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính, tham mưu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương, cụ thể như sau: 

“1. Trường hợp Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành, 

Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện tổ chức lại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn 

phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ trên cơ sở chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính 

thuộc Tổ chức pháp chế của Bộ, cơ quan ngang Bộ trong trường hợp cơ cấu tổ chức của Tổ 

chức pháp chế có phòng này hoặc thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn 

phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, 

cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính được giao theo quy định tại Nghị định này. Riêng Bộ 

Công an thực hiện theo quy định tại Luật Công an nhân dân. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tổ chức lại Phòng 

Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương trên cơ sở chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp để 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ 

chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính phù hợp với quy định tại Nghị định này”. 

Đổi mới, tăng cường trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương trong công bố, công 

khai thủ tục hành chính 

Để gắn kết giữa ban hành và công bố thủ tục hành chính theo quy định mới về thẩm 

quyền quy định thủ tục hành chính của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, 

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP đã sửa đổi thẩm quyền công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương công bố: “a) Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó 

phải xác định rõ tên, căn cứ pháp lý, thời gian, địa điểm thực hiện và phí, lệ phí trong trường 

hợp được phân cấp hoặc ủy quyền quy định; b) Thủ tục hành chính được giao quy định hoặc 

quy định chi tiết trong văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương”. 

Bên cạnh đó, Nghị định đã sửa đổi, giao trách nhiệm nhập, kiểm tra, đăng tải công khai 

thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính cho Bộ, ngành, địa 

phương để tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương. Nghị 

định quy định cụ thể như sau: “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức việc nhập, đăng tải 

công khai các thủ tục hành chính và văn bản quy định về thủ tục hành chính đã được công bố 

vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính 

xác của thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính” (Khoản 7 Điều 

1 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP). 
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 Đồng thời, Nghị định 92/2017/NĐ-CP cũng đã sửa đổi, bổ sung một số điều khoản 

liên quan của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP để đảm bảo thực hiện có hiệu quả những đổi mới 

trên như: Quy định việc công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ 

tục hành chính thông qua việc niêm yết hoặc sử dụng các hình thức điện tử phù hợp với điều 

kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật trên cơ sở quyết định công bố thủ tục hành chính hoặc kết xuất, 

kết nối, tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; 

bổ sung thêm một hình thức công khai bắt buộc là việc đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

thủ tục hành chính; bổ sung thêm quy định về công bố thủ tục hành chính đối với trường hợp 

văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn có hiệu lực kể từ 

ngày thông qua hoặc ký ban hành,... 

Tạo cơ sở pháp lý để quản lý, vận hành Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản 

ánh, kiến nghị về quy định hành chính 

Điều 2 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị 

định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản 

ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, trong đó tập trung vào việc bổ 

sung, sửa đổi một số quy định để đưa vào quản lý, vận hành Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử 

lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Những nội dung mới này sẽ là cơ sở để 

thực hiện áp dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 

nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện, tăng cường khả năng giám sát, trách nhiệm giải trình 

của cơ quan nhà nước, tạo môi trường giao tiếp thân thiện, thuận tiện giữa người dân, doanh 

nghiệp với cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị. Theo đó, nội dung Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP quy định rõ về yêu cầu đối với phản ánh kiến nghị bằng thông điệp dữ liệu; 

quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị bằng thông điệp dữ liệu; quản lý, vận hành, 

khai thác dữ liệu trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị. 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định cho phù hợp với Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã có những quy định mới về 

thẩm quyền quy định thủ tục hành chính (như: Khoản 4 Điều 14 Luật quy định về hành vi bị 

cấm trong quy định thủ tục hành chính,...); đổi mới quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật theo hướng tách bạch quy trình xây dựng chính sách với quy trình soạn thảo 

văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một 

số quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP cho phù hợp 

với các quy định mới này tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Nghị định 

số 92/2017/NĐ-CP quy định rõ kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện ngay từ khi đề 

nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và được tiến hành thường xuyên, liên tục trong 

quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời, quy định việc thực hiện đánh giá 

tác động của thủ tục hành chính trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự 

án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định của Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 



Bản tin CCHC-HCC | Số 03.2017  

 

7 | 16 

 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

Như vậy, việc ban hành Nghị định 92/2017/NĐ-CP đã kịp thời tạo khuôn khổ pháp lý 

cho hoạt động kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thống nhất, hiệu quả, toàn diện từ 

trung ương đến địa phương, đáp ứng được yêu cầu mới của Chính phủ; đồng thời, sửa đổi 

ngay một số quy định để đảm bảo phù hợp với các quy định mới tại Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2015 và đáp ứng yêu cầu công tác công khai, minh bạch trong tình 

hình mới, tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước, sự tham gia của cá nhân, 

tổ chức trong giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính./. 

NGÔ HẢI PHAN 

 

ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  

TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG  

VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ GIÁO 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 4676/KH-UBND tỉnh ngày 16/02/2017 của UBND 

tỉnh, ngày 09/8/2017, Đoàn Kiểm tra công tác CCHC do đồng chí Nguyễn Quốc Cường - Phó 

Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng đoàn cùng các thành viên là đại diện các Sở: Nội vụ, Tư pháp, 

Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tài chính và Trung tâm Hành chính 

công đã có buổi làm việc và kiểm tra  tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương. Đại 

diện Ban Quản lý làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Minh Trí - Trưởng Ban, đồng chí Đặng 

Quang Việt, Phó Trưởng ban cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn 

thuộc Ban Quản lý. Tại buổi làm việc, được sự phân công của Trưởng đoàn, các đồng chí 

đoàn kiểm tra đã làm việc trực tiếp với các phòng ban chuyên môn về công tác chỉ đạo, điều 

hành CCHC và 6 nội dung chính về chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020. 

Sau khi làm việc trực tiếp, các thành viên đoàn kiểm tra đã lần lượt báo cáo kết quả 

thực hiện công tác CCHC của Ban. Một số nội dung nổi bật như Chỉ số CCHC năm 2015 của 

Ban Quản lý đạt 72,35%, xếp loại khá; các phòng ban đã áp dụng và thực hiện tốt HTQLCL 

ISO 9001:2008. Ban Quản lý cũng đã thực hiện và niêm yết công khai 100% thủ tục hành 

chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công và trang thông tin hành chính công của tỉnh 

với 68 thủ tục (02 thủ tục thực hiện trong ngày); phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghiệp 

Việt Nam-Singapore và Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện quy trình liên thông thủ tục đăng 

ký đầu tư và đăng ý doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài.  

Kết luận sau khi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Quốc Cường đánh giá Ban Quản lý các 

Khu công nghiệp Bình Dương đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện CCHC. Tuy 

nhiên, để thực hiện tốt hơn nữa, đảm bảo phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt nhất thời gian 

tới Ban Quản lý cần phối hợp Trung tâm Hành chính công trong sử dụng phần mềm một cửa 

điện tử của tỉnh; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 để giảm thời gian đi lại của 

doanh nghiệp,… nhằm góp phần thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tại Bình 

Dương. 

Ngày 30/08/2017, Đoàn Kiểm tra công tác CCHC của tỉnh do đồng chí Lý Văn Đẹp - 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng đoàn cùng các đồng chí thành viên Đoàn Kiểm tra là đại 

diện của các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ và 
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Trung tâm Hành chính công đã có buổi làm việc về công tác CCHC tại UBND huyện Phú 

Giáo. Về phía UBND huyện có đồng chí Đoàn Văn Đồng - Chủ tịch UBND huyện cùng các 

đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc và Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Giáo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toàn cảnh buổi làm việc tại UBND huyện Phú Giáo 

Tại buổi làm việc, UBND huyện đã thông qua báo cáo công tác CCHC của UBND 

huyện năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017. Sau khi nghe UBND huyện trình bày báo cáo và 

được sự phân công của Trưởng đoàn, các đồng chí đoàn kiểm tra đã làm việc trực tiếp với các 

phòng ban chuyên môn về những nội dung kiểm tra tập trung về công tác chỉ đạo, điều hành 

CCHC; cải cách TTHC; hiện đại hóa nền hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông. 

Sau khi làm việc trực tiếp, các thành viên đoàn kiểm tra đã lần lượt báo cáo kết quả 

thực hiện công tác CCHC của huyện. Theo kết quả đánh giá của các thành viên đoàn kiểm 

tra, công tác CCHC của huyện thời gian qua đã được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Huyện 

ủy, UBND huyện, công tác CCHC được triển khai toàn diện trên 6 lĩnh vực CCHC đã góp 

phần quan trọng trong thực hiện phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Đặc biệt trong công tác 

giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp kết hợp thực hiện xây dựng mô hình “chính 

quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đã tạo được 

sự đồng thuận, hưởng ứng của cá nhân, tổ chức khi đến liên hệ giải quyết TTHC. Tuy nhiên, 

ngoài một số kết quả đạt được trong thực hiện CCHC nhưng vẫn còn một số tồn tại như việc 

cập nhật TTHC để thực hiện niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và 

cập nhật trên trang thông tin điện tử của huyện nhưng chưa kịp thời; tỷ lệ giải quyết hồ sơ 

đúng hẹn đạt dưới 90% (năm 2016 đúng hẹn 87,8% và 6 tháng đầu năm 2017 đạt 87,3%); 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa nền hành chính chưa được đẩy mạnh theo 

quy định; chưa thực hiện 100% TTHC tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (lĩnh vực 

giáo dục, an toàn vệ sinh thực phẩm còn thực hiện tại các phòng chuyên môn). 

Kết luận sau khi kiểm tra, đồng chí Lý Văn Đẹp đánh giá thời gian qua UBND huyện 

Phú Giáo đã được sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo và đã đạt nhiều kết quả tích cực, cụ thể Chỉ 
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số CCHC năm 2015 của huyện đạt 69,2%, xếp loại khá và xếp hạng 5/9 huyện, thị xã, thành 

phố. Tuy nhiên, thời gian tới cần khắc phục những hạn chế, tồn tại nhất là thực hiện niêm yết 

công khai đầy đủ, kịp thời TTHC và đảm bảo 100% TTHC được thực hiện tại Bộ phận tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC mà đặc biệt 

trong công tác giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn nhất 

là lĩnh vực đất đai; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng CBCC đảm bảo đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn 

để thực hiện nhiệm vụ. Một số kiến nghị của huyện như về sửa đổi Chỉ số đánh giá CCHC 

hàng năm của cấp huyện; tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và văn hóa công sở 

cho CBCC sẽ được Sở thực hiện trong thời gian tới.  

Thay mặt UBND huyện, đồng chí Đoàn Văn Đồng tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm 

tra và sẽ chỉ đạo quyết liệt các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc có những chương 

trình, kế hoạch khắc phục và đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác CCHC những năm tiếp 

theo. 

HÙNG SƠN 

 

TIẾN ĐỘ ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Thực hiện Kế hoạch số 301/KH-SNV triển khai thực hiện đánh giá Chỉ số cải cách 

hành chính (PARI) năm 2016 của cấp sở, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh, Tổ Thẩm 

định và Tổ Điều tra xã hội học (ĐTXHH) đã  hoàn thành công tác thẩm định và ĐTXHH theo 

đúng tiến độ quy định. 

Tổ Thẩm định đã khẩn trương thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành công tác thẩm định 

báo cáo tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính của 20 sở, ban, ngành, 9 huyện, thị xã, thành 

phố và thẩm định báo cáo tự đánh giá của 91 xã, phường, thị trấn sau khi đã được UBND cấp 

huyện thẩm định ban đầu. Tính đến đầu tháng 7/2017, các thành viên Tổ đã bàn giao kết quả 

thẩm định của 120 cơ quan, đơn vị về Thư ký Tổ để tổng hợp kết quả. 

Song song công tác thẩm định, Tổ ĐTXHH đã triển khai thực hiện 8.681 phiếu 

ĐTXHH của 3 cấp. Thời điểm hoàn thành công tác thẩm định cùng thời gian thu hồi 100% 

phiếu ĐTXHH. Hoàn thành việc thu hồi phiếu, Tổ ĐTXHH đã thực hiện kiểm tra và phúc tra 

30% số phiếu tương ứng 2.604 phiếu để đảm bảo công tác ĐTXHH được khách quan, đúng 

đối tượng. Sau khi thực hiện phúc tra, Tổ đã khẩn trương nhập dữ liệu của các phiếu điều tra 

để tiến hành phân tích kết quả. Tính đến cuối tháng 7/2017, Tổ đã hoàn thành công tác nhập 

dữ liệu của 8.681 phiếu điều tra và xuất kết quả tổng hợp của điểm thẩm định và điểm ĐTXHH 

từ phần mềm.  

Đến cuối tháng 9/2017, kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 của cấp sở, cấp huyện, cấp xã 

đã được xác định và Tổ Thư ký đang thực hiện các báo cáo kết quả cho Hội đồng Thẩm định 

xem xét, thông qua để trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành. Đồng thời, Bộ chỉ số CCHC theo 

các tiêu chí đánh giá mới cũng sẽ được trình Hội đồng chỉ số thông qua, cho ý kiến để thực 

hiện trong kỳ đánh giá chỉ số CCHC kế tiếp./. 

HÙNG SƠN 
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KẾT QUẢ GIAI ĐOẠN 01 TRIỂN KHAI ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA 

NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH 

NHÀ NƯỚC (SIPAS) CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2017 

Ngày 20/8/2017, kết thúc giai đoạn 01 trong kế hoạch thực hiện triển khai đo lường sự 

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

trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017. Sau Hội nghị triển khai điều tra xã hội học đo lường 

sự hài lòng từ tháng 7/2017, các điều tra viên đã nghiêm túc, nổ lực thực hiện nhiệm vụ, trong 

giai đoạn 01, tiến độ thực hiện điều tra tại các cấp thực hiện đúng kế hoạch đề ra, số phiếu 

tổng hợp trong giai đoạn 01 đạt hơn 50% tại cấp huyện và cấp xã, cấp tỉnh hoàn thành 100%.  

Năm 2017, sau 02 năm triển khai điều tra thí điểm xã hội học đo lường sự hài lòng trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương tại cấp tỉnh và cấp huyện, Trung tâm Hành chính công tham mưu 

thực hiện thí điểm đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước cấp xã để có đánh giá toàn diện, sâu rộng trên toàn địa bàn tỉnh. 

Sở Nội vụ đã ký Kế hoạch số 302/KH-SNV ngày 26/4/2017 về việc triển khai đo lường sự 

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

Bình Dương năm 2017. Theo đó, triển khai 14.500 phiếu điều tra khảo sát 18 nhóm dịch vụ 

hành chính công cấp tỉnh thuộc 18 sở, ban, ngành, 04 nhóm dịch vụ hành chính công cho 09 

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và 02 nhóm dịch vụ hành chính công cho 20 Ủy 

ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện thí điểm.  

Phạm vi, đối tượng, quy mô mẫu điều tra, khảo sát trong năm 2017 được triển khai mở 

rộng hơn. So với năm 2015, tăng 13.600 phiếu điều tra triểm khai trên 4 dịch vụ hành chính 

công thuộc 4 sở ban ngành; so với năm 2016, tăng 7.000 phiếu điều tra triển khai trên 12 

nhóm dịch vụ hành chính công thuộc 13 sở ban ngành và 02 dịch vụ công thuộc 09 huyện, thị 

xã, thành phố.  

Cụ thể, tại cấp tỉnh triển khai 18 nhóm dịch vụ hành chính công thuộc 18 sở ban ngành 

tương ứng 4.500 phiếu khảo sát (trừ Văn phòng UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh) gồm: Cấp đổi, 

cấp lại giấy phép lái xe (Sở Giao thông vận tải), Cấp phiếu lý lịch tư pháp (Sở Tư pháp), Giáo 

dục và Đào tạo (Sở Giáo dục và Đào tạo), Đăng ký thành lập và hoạt động doanh nghiệp (Sở 

Kế hoạch và Đầu tư), An toàn vệ sinh thực phẩm, Dược, mỹ phẩm (Sở Y tế), Quảng cáo (Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Hoạt động xây dựng (Sở Xây dựng), Công Thương, Thông 

báo, đăng ký thực hiện khuyến mãi (Sở Công Thương), Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng (Sở Khoa học và Công nghệ), Nội vụ (Sở Nội vụ), Ngoại vụ (Sở Ngoại vụ), Thông tin 

và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông), Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Tài chính (Sở Tài chính), Đất đai (Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai), Cấp, cấp 

lại giấy phép lao động (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các Khu công 

nghiệp Bình Dương, Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore).  

Cấp huyện triển khai 04 nhóm dịch vụ hành chính công tương ứng 6.000 phiếu khảo 

sát, thực hiện tại 09 huyện, thị xã, thành phố gồm: Đăng ký kinh doanh, Đất đai, Lao động – 

Bảo trợ xã hội và Xây dựng. 

Cấp xã triển khai 02 nhóm dịch vụ hành chính công tương ứng 4.000 phiếu khảo sát 

thực hiện tại 20 xã, phường, thị trấn thuộc 09 huyện, thị xã, thành phố gồm: 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); và Đất đai./. 

NGUYỄN HIẾU 
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BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - SINGAPORE 

CẮT GIẢM THỜI GIAN THỰC HIỆN 39 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp trong 

việc thực hiện các thủ tục hành chính tại Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, 

Ban Quản lý thực hiện cắt giảm thời gian thực hiện 39 thủ tục hành chính so với thời gian 

thực hiện các thủ tục hành chính theo Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 15/02/2016, Quyết 

định số 2577/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản 

quy phạm pháp luật hiện hành. 

Với 39 thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời gian thuộc 05 lĩnh vực tiếp nhận và 

giải quyết của Ban Quản lý, trong đó, lĩnh vực Đầu tư có 22 thủ tục, lĩnh vực Việc làm có 03 

thủ tục, lĩnh vực Xây dựng có 05 thủ tục, lĩnh vực Môi trường có 06 thủ tục và lĩnh vực Lao 

động có 03 thủ tục. Thời gian được cắt giảm nhiều nhất đến 53,3%, ít nhất là 20% so với thời 

gian thực hiện trước đây. 
NGỌC MINH 

 

TRIỂN KHAI PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN 

Việc triển khai phần mềm đánh giá cán bộ công chức cấp huyện cùng hệ thống phần 

mềm đánh giá cán bộ công chức cấp tỉnh là một trong những hoạt động trong thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công. Triển khai 

phần mềm đánh giá cán bộ công chức hướng đến kết quả đánh khách quan, và đồng bộ các 

cấp là cơ sở để lãnh đạo tỉnh, địa phương kịp thời theo dõi, nhận xét đánh giá và chỉ đạo kịp 

thời.  

Từ năm 2015, Trung tâm Hành chính công đã triển khai hoạt động đánh giá cán bộ 

công chức trên phần mềm đánh giá cán bộ công chức bằng máy tính bảng tại bô phận tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả cấp tỉnh, thực hiện kế hoạch đánh giá cán bộ công chức các cấp trên 

cùng hệ thống phần mềm đánh giá, tháng 5/2017, Trung tâm Hành chính công phối hợp Sở 

Thông tin và Truyền thông triển khai thí điểm phần mềm đánh giá cán bộ tại Bộ phận tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An, đến tháng 6/2017 đã tổ chức triển 

khai thí điểm đồng loạt cho các địa phương còn lại.  

Trung tâm Hành chính công phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh theo dõi thực hiện, hỗ trợ triển khai phần mềm 

đánh giá cán bộ, công chức cấp huyện từ phần mềm một cửa cấp tỉnh tạo 93 tài khoản cán bộ 

công chức tại 09 huyện, thị xã, thành phố gồm thành phố Thủ Dầu Một (11 CBCC), thị xã 

Thuận An (15 CBCC), thị xã Dĩ An (15 CBCC), thị xã Tân Uyên (14 CBCC), thị xã Bến Cát 

(9 CBCC), huyện Dầu Tiếng (4 CBCC), huyện Bàu Bàng (6 CBCC), huyện Bắc Tân Uyên (6 

CBCC), huyện Phú Giáo (13 CBCC).  

Đến nay, Trung tâm Hành chính công đã thực hiện triển khai sử dụng 02 phiên bản 

phần mềm đánh giá cán bộ công chức để các địa phương thí điểm sử dụng, và tiếp nhận các 

vướng mắc, khó khăn trong việc sử dụng phần mềm đánh giá như: thời gian đăng nhập, mã 

số hồ sơ, tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá… để hiệu chỉnh, hoàn thiện phần mềm. 

TÂM AN 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT SƠ KẾT 1 NĂM 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

GIAI ĐOẠN 2016-2020 

 

Ngày 24/8/2017, tại Hội trường Thành ủy Thủ Dầu Một, Ủy ban nhân dân thành phố 

Thủ Dầu Một đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Kế hoạch Cải cách hành 

chính giai đoạn 2016-2020 do đồng chí Nguyễn Lộc Hà - Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu 

Một chủ trì Hội nghị. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Võ Văn Minh - Bí thư thành 

ủy Thủ Dầu Một.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toàn cảnh buổi Hội nghị 

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo 12 phòng ban, lãnh đạo 14 phường thuộc UBND 

Tp Thủ Dầu Một và các ban đảng, đoàn thể chính trị như: MTTQ, Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm 

tra, Dân vận… và lãnh đạo Sở Nội vụ, Trung tâm Hành chính công tỉnh. 

Phát biểu chỉ đạo của Đ/c Bí thư thành ủy và kết luận của Chủ tịch UBND Tp Thủ Dầu 

Một về công tác CCHC trong thời gian tới của Tp Thủ Dầu Một cần tiếp tục phát huy những 

điểm mạnh của Thành phố như: sự giám sát của Hội đồng, đoàn thể chính trị về CCHC, kết 

quả chỉ số CCHC và sự tập trung chỉ đạo điều hành về CCHC của hệ thống chính trị… UBND 

Tp Thủ Dầu Một cần tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017-2018 gồm: Thành lập 

Trung tâm Hành chính công Tp Thủ Dầu Một; kiện toàn bộ phận một cửa, một cửa liên thông 

cấp phường đạt chuẩn trong đó tập trung rút ngắn thời gian giải quyết ở lĩnh vực xây dựng, 

đất đai và thực hiện tốt công tác phân cấp quản lý đô thị theo hướng tăng cường phân cấp 

xuống cấp phường nhằm quản lý sâu sát và đảm bảo trật tự đô thị Thủ Dầu Một. 

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 

21 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trên một số lĩnh vực cải cách hành chính ở địa phương. 

Chính Tâm 
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BỐ TRÍ ĐIỀU CHỈNH TRỤ ATM 

 

Nhằm tăng sự hiệu quả, đảm bảo cung cấp các tiện ích phong phú, hiện đại cho người 

dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ ngân hàng tại tầng 1, tháp B, Trung tâm Hành chính 

tỉnh Bình Dương. Trung tâm Hành chính công đã phối hợp với Ban Quản lý Tòa nhà Trung 

tâm Hành chính tỉnh (trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh) để làm việc với các Chi nhánh Ngân 

hàng gồm Ngân hàng Công thương (Vietinbank), Ngân hàng Tiên Phong (TPBank), Ngân 

hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) để bố trí hệ thống máy ATM+ của Ngân hàng TPBank, di 

dời vị trí của hệ thống máy ATM của Ngân hàng BIDV và Ngân hàng Vietinbank. 

Được sự chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh và ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam chi nhánh Bình Dương, Trung tâm Hành chính công phối hợp với Ban Quản lý Tòa nhà 

Trung tâm Hành chính tỉnh và các Ngân hàng có liên quan lắp đặt, di dời hệ thống máy ATM 

tại tầng 1, tháp B Trung tâm Hành chính tỉnh. 

Hiện nay, hệ thống máy ATM của Ngân hàng BIDV và Ngân hàng Vietinabk đã được 

di dời và hệ thống máy ATM+ của ngân hàng TPBank đã được lắp đặt tại Trung tâm Hành 

chính công. Sau khi di dời, lắp đặt tại khu vực giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tầng 

1, tháp B đang được bố trí hệ thống máy ATM của các Ngân hàng Công thương Việt Nam 

(Vietcombank), Ngân hàng Cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcombank), Ngân hàng Đông Á 

(DongAbank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) và hệ thống máy 

ATM+ của Ngân hàng TPBank. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống máy ATM của các ngân hàng (từ trái qua phải) 

ATM+ của Ngân hàng TPBank; Vietcombank; PVcomBank; DongABank và Agribank 

Việc bố trí bổ sung, bố trí lại hệ thống ATM của các Ngân hàng sẽ góp phần tăng thêm 

nhiều dịch vụ, tiện ích hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC và cán bộ, công chức, 

viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương. 

HÙNG SƠN 
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BỐ TRÍ, NÂNG CẤP CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN  

TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG 

Nhằm cải thiện sự phục vụ cá nhân, tổ chức khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại 

Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Trung tâm Hành chính công đã trang bị bố trí thêm 

các bàn làm việc và ghế chờ để thay thế, bổ sung cho một số cơ sở vật chất cũ để phục vụ 

người dân, doanh nghiệp và mang lại sự hài lòng cao hơn khi đến thực hiện thủ tục hành chính 

tại Trung tâm Hành chính tỉnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bố trí bổ sung và nâng cấp bàn, ghế phục vụ người dân tại Trung tâm Hành chính công 

Ngoài ra, Trung tâm Hành chính công tiếp tục duy trì thực hiện bố trí cây xanh tại khu 

vực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại tầng 1, khu A và B Trung tâm Hành chính tỉnh. Cây 

xanh được bố trí tại trước các quầy làm việc của công chức, viên chức và xung quanh các cột 

và góc tường tại khu vực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.  

Việc bố trí cây xanh vừa tạo mỹ quan cho khu vực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, tạo 

môi trường trong xanh, thoáng mát vừa giúp tạo cảm giác thoải mái, giảm áp lực cho công 

chức, viên chức trong quá trình làm việc, đồng thời tạo môi trường thân thiện với người dân, 

tổ chức khi đến liên hệ công tác và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính 

tỉnh. 
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Bố trí cây xanh tại Trung tâm Hành chính công 

 

THU THẢO 

 

“KỆ DÙ PHỤC VỤ NHÂN DÂN” 

Tiếp nối Chương trình “Chung tay xây dựng Trung tâm Hành chính công năng động, 

thân thiện” được thực hiện từ tháng 10/2015 do Tỉnh đoàn và Sở Nội vụ phát động và phong 

trào “Nụ cười công sở” đã phát huy nhiều hiệu quả tích cực trong thời gian qua. Nhằm chào 

mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp và thực hiện mô hình “Chính quyền 

thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân 

phục vụ”, Đoàn khối Các cơ quan tỉnh (ĐKCCQ) đã cho ra đời công trình thanh niên “Kệ dù 

phục vụ nhân dân” đã tạo được thiện cảm cho người dân khi đến Trung tâm Hành chính công 

(TTHCC) của tỉnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người dân sử dụng dù khi đến TTHCC 
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Khi đến TTHCC, mọi người phải đi bộ quãng đường dài khoảng hơn 200m từ bãi xe 

đến mới lên được khu vực làm thủ tục hành chính. Vì thế, khi trời nắng gắt hay đổ mưa, người 

dân gặp nhiều bất tiện, bởi không thể mang theo vật dụng che nắng che mưa. Xuất phát từ 

thực tế đó, ĐKCCQ tỉnh đã cho ra đời công trình thanh niên “Kệ dù phục vụ nhân dân”. Thực 

hiện công trình này, Đoàn khối đã trang bị dù phục vụ miễn phí nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch hành chính tại TTHCC. Bước đầu triển 

khai, Đoàn khối đã vận động Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) Chi nhánh Bình 

Dương trang bị 100 cây dù và 4 kệ đựng dù; trong đó 2 kệ được đặt ở bãi giữ xe, 2 kệ được 

đặt ở vị trí cửa vào 2 khu vực A và B của TTHCC. Người dân khi vào bãi giữ xe chỉ cần lấy 

dù để sử dụng rồi đến nơi thì đặt lại dù trên kệ để người khác đi chiều ngược lại sử dụng. Cứ 

như vậy, mỗi ngày đã có hàng trăm lượt người được sử dụng dù miễn phí để che nắng, che 

mưa. Theo ghi nhận, sau khi sử dụng dù từ công trình “Kệ dù phục vụ nhân dân”, người dân 

ai cũng hài lòng vì sự nhiệt tình, chu đáo của các bạn trẻ khối Các cơ quan tỉnh. 

Anh Bùi Thanh Tuấn, người dân ở TP.Hồ Chí Minh, nói: “Khi đến TTHCC của Bình 

Dương liên hệ công việc, tôi khá bất ngờ vì ở đây có nhiều công trình phục vụ lợi ích người 

dân. Ngay khi vào bãi giữ xe, chúng tôi đã được trang bị những cây dù. Khi vào đến TTHCC 

thì được đoàn viên thanh niên hướng dẫn làm các thủ tục nhanh chóng. Khi ra về thì nhận 

được nụ cười thân thiện của mọi người… Tất cả đều tạo cho tôi những ấn tượng rất tốt về mô 

hình chính quyền công sở thân thiện mà tỉnh đang thực hiện”. 

Anh Mai Xuân Hoàng, nhân viên đang làm việc tại địa phương, chia sẻ: “Trung bình 

mỗi tháng tôi lên TTHCC khoảng 5 lần để giao dịch. Trước đây, việc đi lại khá bất tiện, khi 

trời mưa, hồ sơ, giấy tờ rất dễ bị ướt. Nay thì tôi khá yên tâm vì có những cây dù tiện lợi như 

thế này”. Còn chị Phạm Yến Linh, người dân ở phường Bình Hòa, TX.Thuận An nói: “Khi 

đến TTHCC, được sử dụng dù miễn phí, tiện lợi, tôi rất vui và hài lòng. Vì thế, tôi đã chủ 

động chụp ảnh lại để giới thiệu với mọi người về công trình này để mọi người biết đến và sử 

dụng”. 

Anh Nguyễn Đức Duân, Bí thư ĐKCCQ tỉnh cho biết: “Đây là Công trình thanh niên 

thiết thực, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp. Qua mô 

hình sẽ góp phần xây dựng môi trường làm việc thân thiện, gần gũi của cán bộ, công chức, 

viên chức đối với người dân và doanh nghiệp đến liên hệ công tác, hướng tới xây dựng hình 

ảnh TTHCC tỉnh năng động, thân thiện, vì nhân dân phục vụ. Đồng thời, qua công trình này, 

chúng tôi muốn tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức trẻ rèn luyện, gìn giữ 

phẩm chất đạo đức gắn với phong trào “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020”. 

NGỌC NHƯ 


