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Nghiên cứu xây dựng Khu Hành chính - Kinh tế ñặc biệt Vân ðồn
“Không làm cho Vân ðồn bật dậy là một ñiều ñáng tiếc”, ñó là nhận ñịnh của
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tiềm năng phát triển của huyện Vân ðồn trong
chuyến công tác tại tỉnh Quảng Ninh các ngày 06 - 07/4/2013.
Phát biểu kết luận cuộc làm việc với lãnh ñạo tỉnh Quảng Ninh, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: việc xây dựng Khu Hành chính - Kinh tế ñặc biệt Vân
ðồn không phải của riêng tỉnh Quảng Ninh mà là trách nhiệm của cả nước vì ñây là
chủ trương của Bộ Chính trị.
Theo ñó, Bộ Chính trị có chủ trương xây dựng 3 ñặc khu kinh tế hành chính trên
cả nước, ñó là: Vân ðồn (miền Bắc), Vân Phong (miền Trung) và Phú Quốc (miền
Nam). Tổng Bí thư yêu cầu ðảng bộ tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chuẩn bị thật tốt ðề án
thí ñiểm Khu Hành chính - Kinh tế ñặc biệt Vân ðồn.
http://thanhnien.vn/
Tỉnh Bến Tre: Mở rộng ñịa giới hành chính thành phố Bến Tre
Ngày 05/04/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết ñiều chỉnh ñịa giới hành chính
huyện Châu Thành ñể mở rộng ñịa giới hành chính thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Sau khi ñiều chỉnh ñịa giới hành chính, thành phố Bến Tre có 7.111,51 ha diện
tích tự nhiên và 150.530 nhân khẩu; có 10 phường và 7 xã, gồm các phường: 1, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, Phú Khương, Phú Tân và các xã Phú Hưng, Sơn ðông, Bình Phú, Mỹ
Thành, Mỹ Thạnh An, Phú Thuận, Nhơn Thạnh.
Huyện Châu Thành còn lại 22.482, 76 ha diện tích tự nhiên và 157.138 nhân
khẩu; có 22 ñơn vị hành chính cấp xã, gồm các xã: Tân Thạch, Quới Sơn, An Khánh,
Giao Long, Giao Hòa, Phú Túc, Phú ðức, Phú An Hòa, An Phước, Tam Phước, Thành
Triệu, Tường ða, Tân Phú, Quới Thành, Phước Thạnh, An Hóa, Tiên Long, An Hiệp,
Hữu ðịnh, Tiên Thủy, Sơn Hòa và thị trấn Châu Thành.
http://baodientu.chinhphu.vn/
Bộ Nội vụ: ðề xuất bỏ HðND huyện, quận, phường cả nước
Ngày 10/4/2013, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo ðề án thí
ñiểm mô hình tổ chức chính quyền ñô thị và dự thảo Báo cáo tổng kết bước hai thực
hiện thí ñiểm không tổ chức HðND huyện, quận, phường.
Không tổ chức HðND huyện, quận, phường trong cả nước là phương án mà Bộ
Nội vụ cho rằng khả thi nhất áp dụng cho việc tổ chức chính quyền ñô thị ở Việt Nam.
Nếu thực hiện phương án này, sẽ kế thừa ñược những kết quả tích cực của việc thí
ñiểm không tổ chức HðND ở 67 huyện, 32 quận và 483 phường tại 10 tỉnh, thành.
Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, ñiều tra thăm dò dư luận xã
hội cho thấy ña số cho rằng nên sửa ñổi Hiến pháp 1992 ñể tổ chức hợp lý chính quyền
ñịa phương theo hướng không tổ chức HðND huyện, quận, phường (tại những ñịa
phương ñang thực hiện thí ñiểm có 79% ý kiến ñồng ý, những ñịa phương không thực
hiện thí ñiểm có 70% ý kiến ñồng ý).
Ông Thăng cho hay, mỗi phương án ñều có những ưu ñiểm, hạn chế. Nhưng
phương án trên phù hợp với việc cải cách, ñổi mới ñồng bộ nhưng có bước ñi thận
trọng và thích hợp của hệ thống chính trị ñịa phương theo lộ trình cải cách hành chính,
cải cách tư pháp và ñổi mới nội dung, phương thức lãnh ñạo của ðảng.
"Dù muốn cải cách ñi nhanh thì cũng phải làm từ từ, từng bước" - ông Thăng
nói khi trình bày quan ñiểm của Bộ Nội vụ.
TS. Dương Quang Tung ủng hộ việc thực hiện không tổ chức HðND huyện,
quận, phường cả nước vì tính hiệu quả, thực tiễn của cấp ñại diện này không cao.
Trong quá trình ñi thực tế ở ñịa phương thí ñiểm không tổ chức HðND huyện,
quận, phường, ông Tung kể một ñại biểu HðND huyện Củ Chi ñã kinh qua hai khóa
nói với ông rằng, bỏ HðND cấp huyện khiến bà vui mừng vì từ nay không còn phải
"xấu hổ" với cử tri nữa. Bởi lẽ, chỉ là cấp trung gian, không có tính quyết ñịnh, luôn
phải chờ theo nghị quyết HðND tỉnh, nên dù mang trên vai trọng trách nên những ñại
biểu HðND cấp huyện như bà chỉ có thể lắng nghe, ghi nhận ý kiến của cử tri mà
không giúp ñược gì họ.
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Theo Bộ Nội vụ, phương án không tổ chức HðND huyện, quận, phường là khả
thi vì phù hợp với hệ thống chính trị một ñảng cầm quyền ở nước ta, bảo ñảm sự lãnh
ñạo toàn diện của ðảng ñối với chính quyền các cấp.
Bên cạnh ñó, nó vẫn kế thừa kinh nghiệm tổ chức chính quyền ñô thị nước ta
theo Hiến pháp năm 1946, 1959 và các yếu tố hợp lý trong tổ chức chính quyền ñô thị
ở nhiều nước.
http://vietnamnet.vn/
Bộ Nội vụ: Bác bỏ mô hình Toà thị chính
Lập Toà thị chính và Thị trưởng do dân bầu từng là một trong 3 phương án ñược
ñề xuất cho mô hình chính quyền ñô thị.
Tuy nhiên, tại Tờ trình ðề án thí ñiểm mô hình chính quyền ñô thị ñược ñưa ra
lấy ý kiến ngày 10/4/2013, Bộ Nội vụ ñã chính thức bác bỏ phương án trên.
Trước ñó, mô hình tổ chức chính quyền ñô thị áp dụng thiết chế Toà thị chính và
Thị trưởng ñược cho là phương án ñột phá. cụ thể, mô hình sẽ thiết lập cơ quan hành
chính ñô thị ở ñịa bàn thành phố trực thuộc TW và thành phố, thị xã thuộc tỉnh là Tòa
thị chính.
Người ñứng ñầu Tòa thị chính là Thị trưởng, do cử tri TP bầu trực tiếp hoặc do
HðND TP bầu ra, chịu trách nhiệm cá nhân trước nhân dân TP và trước HðND về
mọi hoạt ñộng của bộ máy hành chính TP, chịu sự giám sát trực tiếp của HðND và của
nhân dân TP. Người ñứng ñầu Ban ñại diện hành chính quận, huyện, phường là quận
trưởng, huyện trưởng và trưởng phường.
ðối với xã, thị trấn vẫn tổ chức HðND và Ủy ban Hành chính, người ñứng ñầu
Ủy ban Hành chính xã là xã trưởng, người ñứng ñầu Ủy ban Hành chính thị trấn là
trưởng thị trấn.
ðiểm khác biệt nhất của mô hình lập Toà thị chính ñược thực hiện sẽ chuyển từ
chế ñộ lãnh ñạo tập thể của UBND hiện nay sang chế ñộ lãnh ñạo và chịu trách nhiệm
của cá nhân người ñứng ñầu trong hoạt ñộng quản lý ñiều hành.
Nhận ñịnh về mô hình này, ông Nguyễn Hữu ðức, Vụ trưởng Vụ Chính quyền
ñịa phương, Bộ Nội vụ cho rằng ñây là mô hình chính quyền ñô thị hiện ñại ñược
nhiều nước trên thế giới áp dụng, song khi áp dụng vào Việt Nam sẽ gặp nhiều lực cản.
“Thiết chế mới bao gồm thị trưởng, tỉnh trưởng, quận trưởng, huyện trưởng, xã
trưởng….là vấn ñề mới, chưa có tiền lệ trong lịch sử tổ chức chính quyền nhân dân ở
nước ta, vì vậy sẽ khó tạo sự ñồng thuận”, ông ðức nói.
Ngoài ra, ông ðức cũng cho rằng muốn thực hiện mô hình trên, phải thay ñổi
ñồng bộ phương thức hoạt ñộng của hệ thống chính trị ở ñịa phương, nhất là cơ chế lựa
chọn, bổ nhiệm và bầu cử trong bộ máy chính quyền.
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Cùng với mô hình thiết chế lập Toà thị chính, mô hình: không tổ chức HðND
huyện, quận, phường, xã, thị trấn trong cả nước, cũng bị bác bỏ tại Tờ trình của Bộ
Nội Vụ lên Ban Chấp hành TW ðảng.
So sánh từ những ưu ñiểm, hạn chế và ñiều kiện thực hiện, Bộ Nội Vụ ñã thống
nhất lựa chọn phương án không tổ chức HðND huyện, quận, phường trong cả nước.
Lý do ñược ñưa ra là mô hình này sẽ phù hợp với thực tiễn, kế thừa ñược kinh nghiệm
tổ chức chính quyền ñô thị của nước ta từ ngày thành lập tới nay. Cụ thể, kết quả ñiều
tra thăm dò dư luận xã hội ñiều tra ñược lấy từ 10.000 lá phiếu cho thấy 79% ý kiến
ñồng tình với việc thực hiện không tổ chức HðND huyện, quận, phường.
http://khampha.vn/
79% cán bộ, công chức có thu nhập ngoài lương
Nhóm thực hiện ðề tài cấp bộ “Kiểm soát thu nhập của người có chức vụ,
quyền hạn” (ñược Hội ñồng Khoa học của Thanh tra Chính phủ nghiệm thu và ñánh
giá xuất sắc) ñề xuất luật về kiểm soát tài sản, thu nhập, trong bối cảnh không ít cán
bộ, công chức có những khoản thu nhập nhạy cảm.
Hiện nay, chưa có nghiên cứu nào cụ thể về thu nhập của người có chức vụ,
quyền hạn nhưng qua nghiên cứu, Ban Chủ nhiệm ðề tài (Chủ nhiệm là ông Phạm
Trọng ðạt - Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ) nhận thấy thu
nhập ngoài lương của người có chức vụ, quyền hạn tăng và ñến từ nhiều nguồn.
Năm 2012, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Thế giới khảo
sát gần 2.000 cán bộ, công chức (CBCC) ở 10 ñịa phương và 5 bộ, ngành. Kết quả cho
thấy, 79% CBCC trả lời có thu nhập ngoài lương và các khoản phụ cấp theo lương,
20% không có và 1% không trả lời.
Trong số người có thu nhập ngoài lương, hơn 50% trả lời ñó là tiền bồi dưỡng từ
các cuộc họp; hơn 60% có nguồn thu do tiết kiệm ñược các khoản chi theo ñịnh mức
khoán; hơn 5% ñược chia từ các khoản hoa hồng hoặc quỹ riêng của ñơn vị; gần 5% có
nguồn thu ngoài lương từ khoản biếu, tặng; 40% có nguồn thu khác.
Về mức thu nhập ngoài lương, kết quả khảo sát cho thấy, 82,7% số người có
khoản thu nhập ngoài thấp hơn 50% lương; 11,1% số người có thu nhập ngoài bằng
khoảng 50% ñến 100% tiền lương; 2,1% người có thu nhập ngoài cao hơn lương
nhưng tối ña không quá 5 lần tiền lương; 0,2% số người thu nhập ngoài bằng 5 - 10 lần
tiền lương. Số người có thu nhập ngoài cao hơn 10 lần tiền lương chiếm 0,2%. Có
3,6% số người không trả lời khi ñược hỏi về mức thu nhập ngoài lương.
“Từ kết quả khảo sát nêu trên, mặc dù chưa ñại diện cho tổng thể người có chức
vụ, quyền hạn ở Việt Nam, nhưng phần nào cho thấy thực trạng thu nhập của người có
chức vụ, quyền hạn. Số CBCC có thu nhập ngoài lương chiếm tỷ lệ cao. Mức thu nhập
ngoài lương so với lương và nguồn thu nhập cũng khá ña dạng, có cả những khoản thu
nhập nhạy cảm, dễ liên quan tham nhũng như tiền ñược chia từ các khoản hoa hồng,
quỹ riêng của ñơn vị, tiền ñược biếu, tặng”, nhóm nghiên cứu nhận ñịnh.
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Năm 2015, ban hành Luật Kiểm soát thu nhập?
Theo nhóm nghiên cứu, việc kiểm soát thu nhập của CBCC hiện còn nhiều bất
cập, các biện pháp ñang thực hiện thiếu sự gắn kết, thiếu tính ñồng bộ. Mặc dù Nhà
nước ñã có một số quy ñịnh cấm sử dụng công quỹ ñể biếu xén, quy ñịnh về chi tiêu
hội nghị, tiếp khách, mua xe ô tô, ñấu thầu, công khai tài chính... nhưng còn thiếu biện
pháp kiểm tra xử lý; nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa thực hiện nghiêm túc...
Nhóm nghiên cứu cho rằng, cùng với sự gia tăng tiền lương, thu nhập, nhất thiết
phải có cơ chế kiểm soát thích hợp ñối với thu nhập của xã hội nói chung, ñối với
người có chức vụ, quyền hạn nói riêng. Cơ chế kiểm soát thu nhập phải ñược thể chế
hóa bằng pháp luật và có chế tài xử lý nghiêm ñối với những trường hợp vi phạm.
Nhóm nghiên cứu ñưa ra 10 phương thức kiểm soát, trong ñó có mở tài khoản
cho người có chức vụ, quyền hạn ñể tiếp nhận các khoản thu nhập phát sinh; yêu cầu
kê khai các khoản thu nhập không qua tài khoản và quà tặng (kiểm soát ñầu vào).
Hoàn thiện việc thực hiện các quy ñịnh về minh bạch tài sản của người có chức
vụ, quyền hạn (kiểm soát bên trong) và coi ñây là giải pháp trọng tâm trong kiểm soát
thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Quy ñịnh việc sử dụng tài khoản ñể chi tiêu
các khoản có giá trị lớn (kiểm soát ñầu ra).
Quy ñịnh trách nhiệm giải trình về thu nhập, tài sản, tiêu dùng của người có
chức vụ, quyền hạn và tài sản, tiêu dùng của người thân thích. Thiết lập thiết chế ñộc
lập ñể thực hiện việc theo dõi, giám sát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền
hạn. Tăng cường vai trò của cơ quan thuế trong theo dõi, quản lý việc người có chức
vụ, quyền hạn kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân...
http://tienphong.vn/
Tỉnh Quảng Bình: Thi tuyển chức danh Giám ñốc Sở Y tế
Ngày 09/4/2013, ông Nguyễn Văn Sơn, Giám ñốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình
cho biết, dự kiến ngày 20/4/2013 Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức thi tuyển chức
danh Giám ñốc Sở Y tế.
Theo ông Nguyễn Văn Sơn, ñối tượng dự thi tuyển là những người thuộc diện
Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có ñủ ñiều kiện ñể ñược bổ nhiệm chức danh Giám
ñốc Sở Y tế theo quy ñịnh của Bộ Y tế, là người ñược quy hoạch chức danh Giám ñốc
Sở Y tế; quy hoạch Tỉnh ủy viên, có bằng cấp phù hợp với ngành Y tế.
Các thí sinh sẽ trình bày và bảo vệ chương trình hành ñộng của mình trước Hội
ñồng thi tuyển (gồm các ñồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy), sau ñó Hội ñồng sẽ
tiến hành bỏ phiếu kín. Ai có số phiếu cao nhất sẽ là người trúng tuyển. Theo kế hoạch
dự kiến, thời gian thi tuyển ñược tổ chức vào ngày 20/4/2013
http://sggp.org.vn/
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Bạc Liêu trợ cấp 500 triệu ñồng cho Giáo sư - Tiến sĩ
Theo chính sách thu hút nhân tài năm 2013, UBND tỉnh Bạc Liêu sẽ trợ cấp 500
triệu ñồng cho Giáo sư - Tiến sĩ, 400 triệu ñồng cho PGS - TS, 300 triệu ñồng cho TS
kèm theo bố trí nhà ở công vụ...
UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có quyết ñịnh phê duyệt nhu cầu thu hút cán bộ, công
chức, viên chức, sinh viên tình nguyện về công tác tại tỉnh. Theo ñó, trong năm 2013,
tỉnh Bạc Liêu cần thu hút 117 nhân tài về tỉnh làm việc; trong ñó gồm: 1 GS-TS, 1
PGS-TS, 1 TS, 33 ThS, 8 bác sĩ chuyên khoa II, 7 bác sĩ chuyên khoa I, 1 dược sĩ
chuyên khoa I và 65 trình ñộ ñại học.
Theo chính sách thu hút nhân tài của UBND tỉnh Bạc Liêu, cán bộ, công chức,
viên chức có trình ñộ sau ñại học tự nguyện và cam kết về phục vụ tại tỉnh Bạc Liêu
trong thời gian ít nhất 5 năm ñối với trình ñộ Thạc sĩ và Bác sĩ Chuyên khoa I; 7 năm
ñối với trình ñộ Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ và Bác sĩ Chuyên khoa II sẽ ñược hưởng
mức trợ cấp: Giáo sư - Tiến sĩ: 500 triệu ñồng và ñược bố trí nhà ở công vụ; Phó Giáo
sư - Tiến sĩ: 400 triệu ñồng và ñược bố trí nhà ở công vụ; Tiến sĩ: 300 triệu ñồng và
ñược bố trí nhà ở công vụ; Bác sĩ Chuyên khoa II: 200 triệu ñồng và ñược bố trí nhà ở
công vụ; Thạc sĩ: 100 triệu ñồng; Bác sĩ Chuyên khoa I: 50 triệu ñồng.
ðối với những sinh viên có trình ñộ sau ñại học ñược ñào tạo chính quy phù hợp
với ngành nghề và nhu cầu của tỉnh tự nguyện và cam kết về phục vụ tại tỉnh Bạc Liêu
trong thời gian ít nhất 5 năm ñối với trình ñộ Thạc sĩ và Bác sĩ Chuyên khoa I; 7 năm
ñối với trình ñộ Tiến sĩ và Bác sĩ Chuyên khoa II sẽ ñược hưởng mức trợ cấp: Tiến sĩ:
200 triệu ñồng và ñược bố trí nhà ở công vụ; Bác sĩ Chuyên khoa II: 150 triệu ñồng và
ñược bố trí nhà ở công vụ; Thạc sĩ: 50 triệu ñồng; Bác sĩ Chuyên khoa I: 35 triệu ñồng.
Ngoài những mức trợ cấp trên còn ñược ưu tiên mua nhà ở, ñất ở trả dài hạn
theo quy ñịnh của tỉnh. Tuy nhiên, nếu không thực hiện ñúng cam kết với tỉnh trong
thời gian làm việc thì hoàn trả số tiền ñược trợ cấp và các chính sách khác nếu có.
Với mức trợ cấp ñược xem là "rộng rãi" như trên, có thể nói tỉnh Bạc Liêu ñã
“trải thảm ñỏ” mở rộng cửa ñể ñón những nhân tài có trình ñộ cao về phục vụ cho sự
phát triển của tỉnh.
http://dantri.com/
Tỉnh Bến tre: Mạnh tay với công chức lề mề
Ngày 07/4/2013, ông Cao Văn Trọng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho
biết ñã chỉ ñạo thanh tra công vụ thuộc Sở Nội vụ thanh tra ñột xuất các cơ quan, ñơn
vị từ tỉnh ñến huyện, xã về lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm.
Theo ñó, thanh tra công vụ sẽ “bất ngờ xuất hiện” tại các sở, ngành tỉnh và các
cơ quan cấp huyện, xã ñể ghi nhận tinh thần thái ñộ phục vụ của công chức, văn hóa
giao tiếp của cán bộ công chức với công dân, vấn ñề tiết kiệm, chống lãng phí... Những
người ñi muộn về sớm, làm việc lề mề, vừa làm vừa chơi game hay sử dụng Internet
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vào việc riêng, nói chuyện với dân thiếu nhã nhặn... sẽ bị lập biên bản ñể xử lý kỷ luật
theo quy ñịnh.
Trước mắt, thanh tra công vụ ñã lên danh sách 22 sở, ngành, cơ quan từ tỉnh ñến
huyện ñể “thăm viếng bất ngờ”.
http://tuoitre.vn/
Tỉnh Trà Vinh: Chủ tịch UBND tỉnh bị nữ nhân viên phá xe nói gì?
Ngày 10/4/2013, ông Trần Khiêu, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ñã trao ñổi về
vụ việc bà Trần Hồng Ly (Phó Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp - lao ñộng Ban
Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Trà Vinh) xông vào trụ sở UBND tỉnh ñập phá xe Chủ tịch
UBND tỉnh, thóa mạ cảnh sát...
Ông Khiêu cho biết: 'Về việc này thì cơ quan của bà Ly ñã có kiểm ñiểm và có
hình thức kỷ luật bà ấy rồi'.
Khi ñược hỏi về mâu thuẫn cá nhân với bà Ly, ông Trần Khiêu khẳng ñịnh:
'Giữa tôi với bà ấy không có mâu thuẫn gì cả. Nếu có thì chỉ là vấn ñề cá nhân giữa
bà Ly với người lái xe của tôi.
Những lúc chờ tôi, thì tài xế ñó vô trong phòng tôi và vì thế mà bà Ly ñã ñập
cửa phòng tôi như phản ánh'.
Khi ñược hỏi về việc bà Ly mới có bằng Trung cấp Văn thư lưu trữ nhưng lại
giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp - lao ñộng, Ban Quản lý khu
kinh tế tỉnh Trà Vinh, vị Chủ tịch UBND tỉnh này nói: 'Việc này là do cơ quan chủ
quản của bà ấy (Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Trà Vinh) thôi chứ tôi ñâu có can thiệp
vô ñó ñược'?.
Về hình thức kỷ luật bà Trần Hồng Ly, chi bộ ñã khai trừ ðảng ñối với bà Ly và
Tỉnh cũng ñã có chỉ ñạo xử lý nghiêm vụ việc này.
Liên quan ñến chức vụ của bà Trần Hồng Ly, một lãnh ñạo Ban Quản lý khu
kinh tế tỉnh Trà Vinh, cấp trên của bà này cho biết: 'Theo hồ sơ của bà Ly thì ñến thời
ñiểm này, bà ấy mới có bằng trung cấp văn thư lưu trữ, ñang ñi học ñại học và chưa
ñược cấp bằng. Việc ñề bạt bà Ly là trước khi tôi về làm việc tại Ban Quản lý nên tôi
không hiểu'.
Vị này cũng cho biết, vì bà Ly ñang mang thai nên theo Luật Cán bộ, công chức
thì chưa có kỷ luật nào về mặt chính quyền.
Trước ñó, khoảng 22h10 ngày 07/01/2013, bà Ly chạy xe SH thẳng vào trụ sở
UBND tỉnh Trà Vinh. Tại ñây bà ñã ñập xe, ñập cửa phòng làm việc Chủ tịch UBND tỉnh.
Bên cạnh ñó, khi bị cảnh sát bảo vệ ngăn cản, bà này ñã dùng gạch ñánh bị
thương 1 người, ngoài ra bà còn dùng lời lẽ thô tục thóa mạ các chiến sĩ ñang làm
nhiệm vụ, thậm chí còn dọa cho người ñuổi việc họ.
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Bà Trần Hồng Ly (SN 1979), sau khi hoàn thành chương trình Sơ học Cảnh sát
Quản lý hành chính năm 1999, bà ñược nhận vào công tác tại Công an tỉnh Trà Vinh.
Năm 2002, khi mang cấp bậc Thượng sĩ, bà Ly bị phát hiện cho vay nặng lãi và
hành hung người dân không có khả năng chi trả. Cũng trong năm này, bà Ly ly dị
chồng và bị buộc xuất ngũ.
Trong năm 2011, bà Ly liên tiếp chuyển việc rồi ñược bổ nhiệm làm Phó
Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp - lao ñộng (thuộc Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh
Trà Vinh).
Theo ông Lê Tấn Lực, Trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Trà Vinh, bà
Trần Hồng Ly cho ñến nay chỉ mới có bằng trung cấp văn thư lưu trữ.
http://tienphong.vn/
Bà Trần Hồng Ly lên tiếng về “mối quan hệ” với Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh
Mấy ngày nay, có không ít thông tin từ các tờ báo cho rằng bà Ly dám làm
những việc như vậy là do có người "chống lưng" và thậm chí là có quan hệ thân thiết
với ông Trần Khiêu - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.
Về vấn ñề này, chúng tôi ñã có cuộc trao ñổi với bà Trần Hồng Ly vào chiều
11/4. Bà Trần Hồng Ly cho hay: “Năm 2006, lập Ban Quản lý các khu Công nghiệp
tỉnh Trà Vinh khi có quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ về việc này. Anh Ba (ông
Trần Khiêu – PV) khi ñó là Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trà Vinh kiêm
Trưởng ban Quản lý các khu Công nghiệ tỉnh Trà Vinh.
Lúc ñó tôi là “lính” của Ban Quản lý các khu công nghiệp nên thân biết là chuyện
bình thường. Thứ hai là, thời chiến tranh, anh Ba Khiêu ở gia ñình của tôi. Ngày ñó, ông
bà nội và cha mẹ tôi ñều nuôi, chăm cán bộ nên rất thân từ mối quan hệ ñó.
Liên quan ñến việc này, bà Trần Hồng Ly còn cho biết: “Khi Trung ương thực
hiện Nghị quyết TW 4, ñã kiểm ñiểm việc này trong Ban Thường vụ trước. Văn phòng
Trung ương ðảng và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu anh Ba giải trình khi
có dư luận ràng có mối quan hệ thân thiết với tôi. Anh Ba Khiêu cũng trình bày là mối
quan hệ từ xưa (hồi còn ở nhà ông bà, bố mẹ bà Ly - PV) nên thân thiết với tôi như anh
em ruột thịt trong nhà”.
Trước các luồng thông tin về mình, bà Ly cũng bày tỏ bức xúc trước thông tin
rằng bà ñã bị xẩy thai. Bà Ly cho biết bà ñi khám thì bác sỹ bảo là thai ñược 8 tuần
tuổi và thai bị yếu chứ ñâu có bị xẩy. Và rằng người nói thông tin về bà như thế là trù
ẻo bà và ñộc ác.
Liên quan về mối quan hệ giữa hai người, Báo Người Lao ñộng ngày 12/4 cũng
viết về cuộc trao ñổi với ông Trần Khiêu - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh. Tờ báo này
ñưa tin: “Ông Trần Khiêu cho rằng những gì bà Ly làm là thuộc về hành vi của bản
thân bà ấy nhưng mức ñộ không có gì nghiêm trọng”.
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“Còn về dư luận trong quan hệ tình cảm của tôi với Ly, thật sự 2 ñứa rất thân,
anh em rất là thân, nhìn vô thấy như 2 anh em trong gia ñình. Dư luận cho rằng chị Ly
lợi dụng chỗ tôi nhưng mà tôi nghĩ rằng chị này từ hồi công tác bên công an ñã thể
hiện tính rất bộc trực, chứ còn ñâu có lợi dụng ñược gì của tôi. Tình nghĩa là tình nghĩa
chứ ñâu có lợi dụng gì. Công việc của tôi có cả một tập thể quản lý, lãnh ñạo, giám sát,
ñâu phải muốn làm gì thì làm”, Báo Người lao ñộng dẫn lời ông Trần Khiêu.
Tỉnh ủy quyết “dẹp loạn”
Cũng trên tờ Người lao ñộng dẫn lời ông Trần Trí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Trà
Vinh, cho rằng thẩm quyền xử lý kỷ luật bà Trần Hồng Ly thuộc về Ủy ban Kiểm tra
ðảng ủy Khối Doanh nghiệp và ban quản lý khu kinh tế tỉnh; tuy nhiên, nếu có khó
khăn trong việc triển khai kỷ luật thì báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy ñể có hướng giải
quyết. Ông Dương Hoàng Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HðND
tỉnh Trà Vinh, khẳng ñịnh các sai phạm của bà Trần Hồng Ly ñã ñược xử lý rất nghiêm
khắc về mặt ðảng; riêng việc xử lý về mặt chính quyền, hiện ñang gặp khó khăn do bà
Ly cáo bệnh, viện lý do “ñang có bầu”. “Còn việc bà Ly có “dây mơ rễ má” với lãnh
ñạo tỉnh thì dư luận ñã nói nhiều nhưng chúng tôi chưa có chứng cứ ñể xử lý” - ông
Nghĩa nói.
Ông Bùi Quang Huy, cán bộ hưu trí (nguyên Ủy viên Trung ương ðảng, nguyên
Phó Trưởng ban Ban Chỉ ñạo Tây Nam Bộ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh), cho biết
có nghe dư luận về việc bà Trần Hồng Ly dựa vào mối quan hệ với lãnh ñạo tỉnh ñể
làm nhiều việc ảnh hưởng ñến uy tín ðảng bộ và chính quyền ñịa phương từ lâu. “Tôi
ñã có ý kiến ñề nghị Tỉnh ủy phải giải quyết dứt ñiểm, không ñể kéo dài, tạo dư luận
không tốt. Tôi ñược biết bên Tỉnh ủy cũng rất quyết tâm trong vụ này” - ông Huy
khẳng ñịnh.
http://giaoduc.net/
Tin nhân sự
Thủ tướng Chính phủ ñã ký các quyết ñịnh sau:
- Quyết ñịnh số 554/Qð-TTg ngày 05/4/2013, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm
lại ông Nguyễn Vinh Hiển giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo.
- Quyết ñịnh số 555/Qð-TTg ngày 05/4/2013, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn
Văn ðạo, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam kiêm giữ chức Ủy viên Hội
ñồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.
- Quyết ñịnh số 556/Qð-TTg ngày 05/4/2013Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Ngọc
Bảo, Chánh Văn phòng Ngân hàng Chính sách xã hội, giữ chức Ủy viên Hội ñồng
quản trị kiêm Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng Chính sách Xã hội.
- Quyết ñịnh số 566/Qð-TTg ngày 08/4/2013, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn
nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bắc Kạn khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 ñối
với ông Triệu Văn Ngô, nguyên Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn,
ñể nhận nhiệm vụ mới.
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- Quyết ñịnh số 567/Qð-TTg ngày 08/4/2013, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu
bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011- 2016 ñối với ông
Nguyễn ðăng Bảo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn.
- Quyết ñịnh số 569/Qð-TTg ngày 08/4/2013, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn
nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011 - 2016 ñối với ông
Bùi ðức Lợi, ñể nhận nhiệm vụ mới.
- Quyết ñịnh số 572/Qð-TTg ngày 10/4/2013, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn
việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2011-2016 ñối
với ông Trần Minh Hùng.
- Quyết ñịnh số 573/Qð-TTg ngày 10/4/2013, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn
kết quả bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2011-2016 ñối với ông
Nguyễn Văn On, Giám ñốc Sở Tài chính.
Tin tổng hợp

NHµ N−íc vµ ph¸p luËt

Chế ñộ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã
Ngày 08/4/2013, Chính phủ ban hành Nghị ñịnh số 29/2013/Nð-CP sửa ñổi, bổ
sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 92/2009/Nð-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về
chức danh, số lượng, một số chế ñộ, chính sách ñối với cán bộ, công chức ở xã,
phường, thị trấn và những người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã.
Theo Nghị ñịnh số 92/2009/Nð-CP, Ngân sách trung ương hỗ trợ các ñịa
phương theo mức bình quân bằng 2/3 so với mức lương tối thiểu chung cho mỗi người
hoạt ñộng không chuyên trách.
Thay vì quy ñịnh trên, theo Nghị ñịnh số 29/2013/Nð-CP vừa ñược ban
hành, Ngân sách trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả 3% BHYT ñể
chi trả hằng tháng ñối với những người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã. Cụ
thể, cấp xã loại 1 ñược khoán quỹ phụ cấp bằng 20,3 tháng lương tối thiểu chung; cấp
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xã loại 2 ñược khoán quỹ phụ cấp bằng 18,6 tháng lương tối thiểu chung; cấp xã loại 3
ñược khoán quỹ phụ cấp bằng 17,6 tháng lương tối thiểu chung.
Sửa ñổi quy ñịnh phụ cấp với cán bộ không chuyên trách ở thôn
Những người hoạt ñộng không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cũng ñược áp
dụng chế ñộ, chính sách trên.
Thay vì quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 92/2009/Nð-CP là mỗi thôn, tổ dân phố ñược
bố trí không quá 3 người, mức phụ cấp mỗi người không quá 1,0 hệ số mức lương tối
thiểu chung, thì tại Nghị ñịnh mới ban hành quy ñịnh Ngân sách trung ương thực hiện
khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả 3% BHYT ñể chi trả hằng tháng ñối với những người
hoạt ñộng không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố như sau:
ðối với thôn thuộc xã trọng ñiểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết ñịnh
của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới, hải ñảo; thôn thuộc xã có khó
khăn về ngân sách theo quy ñịnh của Bộ Tài chính và thôn thuộc xã loại 1, xã loại 2
ñược khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 tháng lương tối thiểu chung;
ðối với các thôn còn lại và các tổ dân phố ñược khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0
tháng lương tối thiểu chung.
Bổ sung chế ñộ ñối với Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã
Nghị ñịnh cũng nêu rõ, cán bộ cấp xã là người ñang hưởng chế ñộ hưu trí hoặc
trợ cấp mất sức lao ñộng, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao ñộng hiện hưởng,
hàng tháng ñược hưởng 90% mức lương bậc 1 của chức danh hiện ñảm nhiệm theo
quy ñịnh và không phải ñóng BHXH, BHYT.
Riêng ñối với Chủ tịch Hội CCB Việt Nam cấp xã là người ñang hưởng chế ñộ
hưu trí, ngoài lương hưu hiện hưởng, hằng tháng ñược hưởng 100% mức lương bậc 1
của chức danh hiện ñảm nhiệm theo quy ñịnh và không phải ñóng BHXH, BHYT. Sau
thời gian ñủ 5 năm (60 tháng) xếp bậc 1, nếu hoàn thành nhiệm vụ ñược giao và không
bị kỷ luật trong suốt thời gian này thì ñược hưởng 100% mức lương bậc 2 của chức
danh ñảm nhiệm.
http://baodientu.chinhphu.vn/
8 bộ, ngành Trung ương vi phạm sử dụng ñất
Ngày 10/4/2013, Kiểm toán Nhà nước nêu tên 8 bộ, ngành vi phạm trong việc
sử dụng ñất như lấn chiếm, cho thuê trái phép, sử dụng không ñúng mục ñích, ñể
hoang hóa… trong phiên họp của UB Thường vụ QH.
Kiểm toán về việc mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản, Kiểm toán Nhà nước
báo cáo UB Thường vụ QH việc một số ñơn vị tại một số bộ, ngành, ñịa phương ñược
kiểm toán về quản lý tài sản thiếu chặt chẽ, còn ñể xảy ra các sai phạm.
Cụ thể, nhiều ñơn vị, ñịa phương khác bị “ñiểm danh” trong những vi phạm về
việc mua sắm tài sản công như mua sắm không ñúng quy ñịnh của luật ñấu thầu, sử
dụng không ñúng mục ñích, ñối tượng, chưa xử lý kịp thời tài sản khi kết thúc dự án
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như: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan,
tỉnh Phú Yên…
Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, trong lĩnh vực quản lý sử dụng ñất ñai, có 8
bộ ngành có vi phạm trong việc sử dụng nhà ñất không ñúng mục ñích, cho thuê trái
phép, cho mượn sai quy ñịnh, bị lấn chiếm, tranh chấp hoặc ñể hoang hóa. Danh sách
các bộ ngành này có cả Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Nội vụ, NN&PTNT, LðTB&XH; Văn phòng Chính phủ… cũng “dính” tên trong danh sách này.
Về việc thực hiện cải cách tiền lương, có 18/28 ñịa phương chưa trích ñủ nguồn
thực hiện cải cách tiền lương theo quy ñịnh (tổng cộng hơn 4.100 tỷ ñồng). Trong ñó,
Hà Nội ñứng ñầu danh sách với gần 2.500 tỷ ñồng, Quảng Ninh hơn 1.100 tỷ ñồng…
http://dantri.com/
TP. Hà Nội:
1. ðiều tra 5 sở chạy chức, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng!
Ngày 08/4/2013, bên lề hội nghị BCH ðảng bộ TP Hà Nội lần thứ 12, Bí thư
Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết, quan ñiểm của lãnh ñạo TP là không
loại trừ bất kỳ trường hợp nào, nếu phát hiện sai phạm ñều phải xử lý thật nghiêm.
Kết quả ñiều tra xã hội học về thực hiện cải cách hành chính tại 5 sở: Tài
nguyên và Môi trường, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch ñầu tư, Tài chính
của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho thấy, tình trạng công chức thiếu “nhiệt tình”
với công việc vẫn ở mức cao. Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị ñã trao ñổi
với báo chí về tình trạng này.
Kết quả ñiều tra về cải cách hành chính ở 5 sở của TP. Hà Nội cho thấy tỷ lệ
công chức “nhiệt tình” với công việc, với dân chưa ñược cao?
Công bằng mà nói cái này có nguyên nhân chủ quan và khách quan. Thứ nhất
quy mô công việc, thu ngân sách và doanh nghiệp của TP. Hà Nội lớn hơn rất nhiều so
với tỉnh khác. Hơn nữa, văn bản cơ chế chính sách của ta vừa nhiều, chồng chéo lại
hay thay ñổi. Trong khi ñó công chức còn lúng túng trong thực thi công vụ, do vậy,
nếu họ không dám chịu trách nhiệm, không dám ghé vai gánh vác với doanh nghiệp thì
người dân phải chờ hướng dẫn, chờ khớp nối... Từ cái chậm trên, doanh nghiệp tìm
cách “bôi trơn” ñể làm cho nhanh. Thế nhưng không phải ai cũng ñược cả. Trong 10
người tham gia 1 dự án, chỉ có 1 người thắng thầu, 9 người “bôi” nhưng không “trơn”
phẫn nộ.
Về chủ quan, cũng không thể né tránh ý thức tinh thần trách nhiệm, tiêu cực
nhũng nhiễu làm trầm trọng thêm nhiều vấn ñề. Những cái ñó phải sửa ñồng bộ, không
thể duy ý trí. Việc sửa này sẽ thực hiện từng nơi, từng người. Với cá nhân, tập thể, ñịa
chỉ nào vi phạm nghiêm trọng sẽ bị xử lý trước.
Không chỉ doanh nghiệp chạy dự án bằng cách “bôi trơn”, nhiều người còn
nhắc ñến tình trạng chạy chức, chạy quyền cũng phức tạp không kém?
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Không chỉ chạy chức mà còn chạy bằng cấp, chạy khen thưởng… Tình trạng
này trong Nghị quyết TW 4 cho ñây là một trong những biểu hiện cụ thể của sự sa sút
về phẩm chất chính trị, ñạo ñức lối sống. ðể khắc phục tình trạng này quan trọng nhất
phải bắt ñầu từ những cơ chế, biện pháp chung ñể người muốn chạy không thể chạy
ñược. ðương nhiên sự tự giác của mỗi người là cần thiết, như phía lãnh ñạo không ñể
người ta chạy mình, còn người muốn chạy phải phấn ñấu bằng năng lực, bằng chất
lượng công việc.
Tình trạng trên ñã ñược TP. Hà Nội khắc phục thế nào thưa ông?
TP không loại trừ bất kỳ trường hợp nào, nếu phát hiện sai phạm ñều phải xử lý
thật nghiêm. Thời gian qua, những người sống trong bộ máy thấy ñược tình trạng chạy
chức, chạy quyền giảm một cách rõ rệt. Hơn nữa, việc lấy phiếu tín nhiệm hàng năm
trong thời gian tới sẽ làm cho những ai có ý muốn chạy cũng khó ñi xin phiếu ñược tất
cả mọi người. Lãnh ñạo cũng không dám bổ nhiệm người tín nhiệm thấp.
Riêng những công chức thiếu “nhiệt tình” trong công việc, với nhân dân TP. Hà
Nội sẽ có hướng xử lý thế nào?
Sắp tới TP. Hà Nội sẽ có cuộc họp chuyên ñề về vấn ñề này. ðể khắc phục ñiều
ñó cần nhiều giải pháp khác nhau như cơ chế chính sách, tiền lương… ñể khuyến
khích người tốt, cùng với ñó là việc xử lý nghiêm người sai. Từ ñó ñể người tốt
càng tốt lên; người sai không sai nữa.
Xin cảm ơn ông!
http://xaluan.com/
2. Bí thư TP. Hà Nội: Chạy chức không dễ như trước
Cũng tại hội nghị này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho hay:
Qua 1 năm thực hiện nghị quyết TW 4, việc thực hiện tự phê bình và phê bình
trong tập thể từng cấp ủy TP. Hà Nội ñã làm nghiêm túc, bài bản, sáng tạo, có những
việc nghị quyết có chủ trương chưa làm ñại trà nhưng Hà Nội ñã làm trước, như việc
chủ ñộng lấy phiếu tín nhiệm với 20 ñồng chí cán bộ chủ chốt của TP và lãnh ñạo 7 sở,
ngành. ðiều này một mặt ñộng viên những cá nhân, tập thể tích cực, ñồng thời nhắc
nhở cảnh báo với những người yếu kém, có khuyết ñiểm.
ðây là một trong những yếu tố quan trọng ñể lãnh ñạo TP ñánh giá chất lượng
ñội ngũ nói chung và ñánh giá từng người nói riêng, thông qua phiếu như vậy rất rõ sự
tín nhiệm mỗi người trước tập thể, công việc.
Làm sao xin phiếu ñược mọi người!
Hà Nội sẽ làm gì trước những khuyết ñiểm, sai lầm, ñặc biệt ñối với cán bộ ñể
xảy ra sai phạm?
Tình trạng "chạy" trong nghị quyết TW 4 nói nhiều, là một trong những biểu
hiện cụ thể của sự sa sút về phẩm chất chính trị, ñạo ñức lối sống. Không chỉ chạy
chức mà còn chạy bằng cấp, chạy khen thưởng…
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ðể khắc phục, quan trọng nhất phải bắt ñầu từ cơ chế, biện pháp chung ñể làm
sao hạn chế mức thấp nhất ñể những người muốn chạy không thể chạy ñược. ðương
nhiên phía lãnh ñạo phải không ñể người ta chạy, mà phải ñể phấn ñấu bằng năng lực,
bằng chất lượng công việc.
Tôi cho rằng cơ chế là quan trọng, tiếp ñến là ý thức của mỗi người. Còn những
ai vi phạm phải xử lý thật nghiêm minh, nếu phát hiện ra TP không loại trừ bất kỳ
trường hợp nào.
Trong thời gian vừa qua, một trong những chuyển biến rõ nét những người sống
trong bộ máy thấy là chạy chức, chạy quyền giảm một cách rõ rệt, khó chạy chứ không
dễ như trước. ðánh giá lấy phiếu tín nhiệm tới ñây sẽ làm hàng năm, cái này chạy khó
lắm, làm sao anh ñi xin phiếu ñược tất cả mọi người! Một tập thể ñông ñánh giá sẽ
khách quan hơn.
Kết quả vừa rồi việc ñánh giá cán bộ dư luận cho là khách quan, ai làm tốt ñều
ñược ñánh giá cao, ai kém bị ñánh giá thấp. ðây là căn cứ quan trọng ñể người bị ñánh
giá thấp nay mai chạy khó lắm. Có lãnh ñạo nào dám bổ nhiệm người có tín nhiệm
thấp, tại sao lại ñể ông tín nhiệm thấp là lãnh ñạo. ðây là những biện pháp rất dân chủ,
tính giám sát rất cao.
Nhiều cán bộ, công chức bị giáng chức, cách chức
Hà Nội có biện pháp mạnh hơn trong sửa chữa khuyết ñiểm, sai lầm của ñội
ngũ cán bộ?
Vừa rồi trong quản lý về trật tự xây dựng, nhiều cán bộ trong lĩnh vực thanh tra
xây dựng và chính quyền các cấp bị xử lý kỷ luật ở Quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm,
Sở Xây dựng... Người bị hạ chức, thôi chức, cảnh cáo, khiển trách rất nhiều.
Văn bản, cơ chế chính sách của ta vừa nhiều, chồng chéo vừa hay thay ñổi, cán
bộ còn lúng túng trong thực thi công vụ nếu không dám chịu trách nhiệm, không dám
ghé vai gánh vác với DN, người dân cứ phải chờ làm ñúng, chờ hướng dẫn, chờ khớp
nối, ñồng thuận mọi cơ quan dẫn ñến chậm.
Từ cái chậm này ông DN muốn cho nhanh thì tìm cách bôi trơn, bôi không phải
ai cũng ñược, 10 người tham gia 1 dự án, 1 người thắng thầu thì 9 ông bôi không trơn
phẫn nộ.
Về chủ quan, không thể né tránh ñược ý thức tinh thần trách nhiệm, tiêu cực
nhũng nhiễu càng làm trầm trọng nhiều vấn ñề, giờ phải sửa ñồng bộ, không thể duy ý
chí. Sửa từng nơi, từng người, cá nhân nào, tập thể, ñịa chỉ nào vi phạm nghiêm trọng
bị xử lý trước.
http://vietnamnet.vn/
Nên có quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm riêng ñối với viên chức các cơ quan báo chí
Hiện nay chúng ta chỉ mới có quy ñịnh (ðiều lệ Hội): có trình ñộ ñại học và làm
báo 3 năm trở lên tại các cơ quan báo chí là ñủ ñiều kiện gia nhập Hội Nhà báo còn
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chúng ta chưa có quy ñịnh phóng viên các cơ quan báo chí và lãnh ñạo các cơ quan
báo chí phải là hội viên Hội Nhà báo.
Như vậy là, một mặt chúng ta qui ñịnh rất cụ thể, rất rõ ràng và ñặt vấn ñề rất
quan trọng ñối với hội viên và tiêu chuẩn vào Hội nhưng tại nơi trực tiếp sử dụng lao
ñộng, quản lý công chức, viên chức là người làm báo thì không hề có có quy ñịnh phải
là hội viên Hội Nhà báo mới ñược làm báo hay phải là hội viên Hội Nhà báo mới ñược
ñề bạt, bổ nhiệm các chức danh quản lý trong các cơ quan báo chí của cơ quan báo chí.
Theo tôi nghĩ, vấn ñề này cần phải có sự ràng buộc lẫn nhau. Ví dụ, một trong những
nội dung của nhiệm vụ thứ 2 ðiều lệ quy ñịnh là "Hội tham gia với cơ quan có thẩm
quyền thực hiện quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh ñạo cơ quan báo chí; xem
xét khen thưởng hoặc xử lý kỷ luật ñối với tổ chức Hội và hội viên phóng viên". Vấn
ñề này là ñúng và tốt cho công tác Hội, ñể Hội thể hiện ñược vị trí, vai trò của mình.
Thế nhưng ñể thực hiện ñược việc này, về công tác tổ chức cán bộ của Nhà nước phải
có quy trình về bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ riêng ñối với cán bộ cơ quan báo chí và
phải có tiêu chuẩn về cán bộ hoạt ñộng báo chí; trong Hội ñồng thi ñua khen thưởng,
Hội ñồng xét kỷ luật các cơ quan báo chí phải có thành phần Hội Nhà báo. ðể thực
hiện việc này TW Hội phải tham mưu cho ðảng, Nhà nước ban hành tiêu chuẩn công
chức, viên chức các cơ quan báo chí cùng với quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ
cơ quan báo chí, trong ñó tổ chức Hội Nhà báo ñược tham gia ý kiến …
http://congluan.vn/
“Sửa lưng” công chức
Tình trạng công bộc của dân ăn lương nhà nước, nhưng "sáng cắp ô ñi, tối cắp
về", làm việc riêng trong giờ hành chính, thiếu văn minh khi tiếp công dân…, không
phải vấn ñề mới. ðiều ñáng nói chính là, các loại “thuốc” ñược kê vẫn chưa ñủ liều ñể
có thể ñiều trị căn bệnh này.
Rất nhiều quy ñịnh cấm liên quan ñến CBCC ñã ñược ban hành và luôn nhận
ñược sự ủng hộ của dư luận. Từ cấm công chức ñi lễ chùa (Hà Nội), hay cấm công
chức dự tiệc cưới trong giờ làm việc (Bạc Liêu) ñến cấm công chức gợi ý ñể ñược mời
ñi nước ngoài (ðồng Tháp)… tất thảy ñều nhắm mục tiêu “sửa lưng” công chức hư,
nâng cao hiệu quả, chất lượng làm việc của ñội ngũ.
Nhưng có ñiều rằng, ñiểm lại các quy ñịnh này sẽ thấy, dường như còn thiếu
ñiều gì ñó khiến các chỉ thị, nghị quyết chưa thực sự hiệu quả trong thực tế. Tháng
01/2008, Thủ tướng Chính phủ ñã ban hành Chỉ thị về việc Quản lý và sử dụng hiệu
quả thời gian làm việc tại công sở. Trong ñó quy ñịnh: "Cán bộ, công chức không uống
rượu bia trước và trong giờ làm, kể cả trong bữa ăn giữa hai ca và trong ngày trực...".
Xa hơn nữa, từ tháng 6/1996, Hội ñồng Bộ trưởng khi ñó cũng ñã từng ban hành chỉ
thị tương tự, cấm cán bộ, công chức uống bia rượu trong giờ làm việc. Song ñến nay
cũng mới chỉ có lác ñác vài tỉnh thực hiện, với kết quả khiêm tốn.
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Thực ra, quy ñịnh hành vi cho công chức là cần thiết nhưng mới chỉ là bề nổi và
nó hoàn toàn có thể ñược thi hành nghiêm với hoạt ñộng thanh tra công vụ thường
xuyên, chế tài nặng. Nhưng sẽ không thể có một nền hành chính tốt nếu như một bí thư
tỉnh ủy phải ñến từng quán cà phê ñể bắt quả tang công chức “ăn cắp” giờ, hoặc một
ông giám ñốc sở phải hằng ngày “phục kích” ở cổng ñể quả tang công chức ñi làm trễ.
Việc “sửa lưng” công chức chỉ hiệu quả khi chúng ta xây dựng ñược hệ thống
ñánh giá kết quả công tác của cán bộ, công chức, bởi lẽ, ñánh giá kết quả bao giờ cũng
triệt ñể hơn ñánh giá hành vi. Một người có thể ñến cơ quan làm việc ñúng 8 giờ mỗi
ngày, không vi phạm các quy ñịnh cấm nhưng chỉ chơi game, liệu có tốt hơn một
người ñến trễ mươi phút, nhưng làm việc thực sự hiệu quả?
“Nhàn cư vi bất thiện”, với một bộ máy hành chính cồng kềnh “có thể giảm
30% số lượng nhân sự mà không ảnh hưởng ñến nhiệm vụ cơ quan” thì “bệnh” la cà
quán xá của những người ñến công sở nhưng không có việc làm hoặc không ñủ năng
lực giải quyết công việc cũng là ñiều dễ hiểu.
http://thanhnien.com.vn/
TP. Hải Phòng: Các quan huyện Tiên Lãng lãnh án
Ngày 10/4/2013, sau gần 3 ngày làm việc, phiên xử sơ thẩm vụ án “Hủy hoại tài
sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan tới những sai phạm trong
vụ cưỡng chế thu hồi ñất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng, ñã kết
thúc với bản án nghiêm khắc dành cho 5 bị cáo nguyên là các cán bộ nhà nước.
Tại phiên tòa, các bị cáo gồm: Lê Văn Hiền (nguyên Chủ tịch UBND huyện
Tiên Lãng), nhận mức án 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách
nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Nguyễn Văn Khanh (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng), nhận mức
án 30 tháng tù giam.
Phạm Xuân Hoa (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên
Lãng), nhận mức án 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Phạm ðăng Hoan (nguyên Bí thư ðảng uỷ xã Vinh Quang), nhận mức án 15
tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Hủy hoại tài sản”.
Lê Thanh Liêm (nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Quang), nhận mức án 24
tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Bản án cũng ñã quyết ñịnh các bị cáo phải liên ñới bồi thường toàn bộ thiệt hại
về tài sản cho người bị hại.
http://baodientu.chinhphu.vn/
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TP. ðà Nẵng: Giáo viên dạy thêm sẽ bị thôi việc
Ngày 10/4/2013, Sở GD&ðT TP. ðà Nẵng cho biết, nếu cán bộ, giáo viên các
trường phổ thông vi phạm quy ñịnh về dạy thêm học thêm (DTHT) lần thứ nhất sẽ bị
kiểm ñiểm, khiển trách trong tập thể sư phạm nhà trường, không xem xét các danh
hiệu thi ñua trong năm học ñó; lần thứ hai sẽ bị cảnh cáo trong toàn ngành và kéo thời
gian nâng lương thêm 1 năm so với quy ñịnh; lần thứ ba sẽ ñiều chuyển công tác và
xem xét cho thôi việc.
http://vietnamnet.vn/
Tỉnh Trà Vinh: “Ăn cắp” giờ công hai lần có thể bị thôi việc
Từ ngày 06/4/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh ñã ban hành văn bản uốn
nắn việc chấp hành quy ñịnh trong giờ hành chính, tỉnh này sẽ xử lý kỷ luật cán bộ,
công chức, viên chức “ăn cắp” giờ công.
Cụ thể, những cán bộ, công chức, viên chức uống rượu bia trong giờ làm việc,
trong bữa ăn trưa của ngày làm việc; tiếp khách ở quán rượu bia, những nơi có tính
chất nhạy cảm; làm việc riêng trong giờ hành chính không ñược sự cho phép của thủ
trưởng... sẽ bị xem xét kỷ luật.
Trường hợp vi phạm lần ñầu sẽ bị nhắc nhở, phê bình trước tập thể cơ quan. Vi
phạm lần thứ hai trở ñi có thể bị kỷ luật từ khiển trách ñến cảnh cáo, hạ bậc lương,
giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc cắt hợp ñồng lao ñộng. Cơ quan, ñơn vị
nào có cán bộ, viên chức vi phạm từ lần thứ ba trở lên, tập thể cơ quan, người ñứng
ñầu, cấp phó cũng sẽ bị xử lý từ nhắc nhở, phê bình ñến không ñược xem xét công
nhận danh hiệu thi ñua, khen thưởng cuối năm.
http://phapluattp.vn/

C¶I C¸CH HµNH CHÝNH

Ra mắt Hội ñồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính
Ngày 10/4/2013, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp ñã tổ chức Lễ công bố quyết ñịnh của
Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội ñồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính.
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Theo quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ, Hội ñồng Tư vấn cải cách thủ tục
hành chính gồm 26 thành viên do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường làm Chủ
tịch Hội ñồng, các Phó Chủ tịch Hội ñồng và thành viên là lãnh ñạo các bộ, ngành, tổ
chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong và ngoài nước.
Theo ñó, trách nhiệm của Hội ñồng là tư vấn, ñề xuất với Thủ tướng Chính
phủ về các sáng kiến cải cách quy ñịnh hành chính có liên quan ñến hoạt ñộng sản
xuất, kinh doanh và ñời sống của nhân dân, ñánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục
hành chính tại các bộ, ngành, ñịa phương.
Phát biểu tại Lễ ra mắt, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, mặc dù
công cuộc cải cách thủ tục hành chính ñạt ñược những kết quả to lớn, tuy nhiên, vẫn còn
nhiều bất cập, hạn chế là rào cản cho doanh nghiệp và người dân trong quá trình tiếp cận
các thủ tục hành chính. Chính phủ luôn xác ñịnh cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ
quan trọng trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhằm xây dựng một nền hành
chính minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, tạo ñiều kiện nâng cao chất lượng
môi trường ñầu tư, kinh doanh,... vì sự phát triển mạnh mẽ của ñất nước.
Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ yêu cầu về việc tăng cường ñối thoại giữa Nhà nước
và nhân dân, trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức trong quá trình thực thi
công vụ của mình. Do ñó, cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm to lớn của các
chuyên gia, thành viên trong Hội ñồng trong tư vấn ñộc lập, sáng kiến về cải cách thủ
tục hành chính và góp ý xây dựng nền hành chính quốc gia.
Hội ñồng cần có những ñánh giá chính xác, khách quan thông qua các hoạt ñộng
thực tế của mình. ðồng thời làm tốt hơn nữa công tác truyền thông trong quá trình cải
cách thủ tục hành chính nhằm thu hút sự quan tâm, hưởng ứng và giám sát của ñông
ñảo nhân dân ñể hoạt ñộng này ngày càng hiệu quả hơn.
http://baodientu.chinhphu.vn/
Bộ Tài chính: Công bố 43 TTHC thuộc lĩnh vực Thuế
Bộ Tài chính vừa chính thức công bố 43 thủ tục hành chính (TTHC) về Thuế
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ này, trong ñó có 31 TTHC mới.
Bộ Tài chính cho biết, trong lĩnh vực Thuế ngoài 31 TTHC mới còn có 10
TTHC sửa ñổi, bổ sung, thay thế các TTHC ñã công bố và 02 TTHC ñược bãi bỏ. Cụ
thể, 31 TTHC mới thuộc lĩnh vực thuế gồm: Khai thuế tài nguyên tạm tính ñối với dầu
thô áp dụng cho Vietsopetro; khai quyết toán thuế tài nguyên ñối với dầu thô áp dụng
cho Vietsopetro; khai thuế ñặc biệt ñối với dầu thô áp dụng cho Vietsopetro; báo cáo
phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí; thông báo về việc ủy nhiệm lập biên lai thu tiền
phí, lệ phí; thông báo về việc hết thời hạn hoặc chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền
phí, lệ phí...
10 TTHC sửa ñổi, bổ sung, thay thế gồm: Thông báo phát hành biên lai thu tiền
phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí tự in; giải trình về tài sản, hàng hóa bị tổn thất do
thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn ñược tính vào chi phí ñược trừ khi tính thuế TNDN;
18

thông báo ñịnh mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp; kê khai và
nộp thuế ñối với hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài...
Bộ Tài chính cũng bãi bỏ 2 thủ tục. Thủ tục tại cấp Cục Thuế: Thông báo tạm
dừng của tài sản cố ñịnh ñang dùng cho sản xuất kinh doanh do sản xuất theo mùa vụ
hoặc tạm dừng ñể sửa chữa, ñể di dời di chuyển ñịa ñiểm, ñể bảo trì, bảo dưỡng theo
ñịnh kỳ (B-BTC-172009-TT); Thủ tục tại cấp Chi cục thuế: thông báo tạm dừng của
tài sản cố ñịnh ñang dùng cho sản xuất kinh doanh do sản xuất theo mùa vụ hoặc tạm
dừng ñể sửa chữa, ñể di dời di chuyển ñịa ñiểm, ñể bảo trì, bảo dưỡng theo ñịnh kỳ (BBTC-172047-TT).
http://baodientu.chinhphu.vn/
Bộ Khoa học và Công nghệ: ðổi mới cơ chế cấp phát tài chính cho hoạt ñộng khoa học
Cơ chế cấp phát tài chính cho các nhiệm vụ hoạt ñộng khoa học công nghệ ñang
là vấn ñề ñược bàn thảo trong Quốc hội ñể sửa ñổi Luật Khoa học và Công nghệ. Tại
sao việc cấp phát kinh phí cho các nhiệm vụ hoạt ñộng khoa học và công nghệ vẫn
chậm trễ? Có phải do quá trình thẩm ñịnh của Bộ Khoa học và Công nghệ kéo dài và
cần phải cải cách như thế nào ñể việc cấp phát kinh phí tài chính hợp lý và kịp thời?
ðể làm rõ hơn vấn ñề này, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Quân ñã có
cuộc trả lời trong Chương trình Dân hỏi bộ trưởng trả lời, phát sóng trên VTV1, ðài
Truyền hình Việt Nam.
Chậm trễ là do hành chính hóa khoa học
Trả lời câu hỏi của nhiều nhà khoa học cho rằng việc cấp phát kinh phí cho các
nhiệm vụ khoa học cấp nhà nước rất chậm trễ, họ ñã phải từ chối thực hiện nhiệm vụ
khoa học công nghệ của mình do khi nhận ñược kinh phí thì lĩnh vực nghiên cứu ñó trở
nên lỗi thời, không còn tính thời sự hoặc là kinh phí không ñủ ñể thực hiện nhiệm vụ
khoa học và công nghệ do trượt giá, Bộ trưởng Nguyễn Quân cho biết, nguyên nhân
của vấn ñề này là do sự hành chính hóa hoạt ñộng nghiên cứu và triển khai các nhiệm
vụ khoa học công nghệ, vì thế yêu cầu các nhà khoa học và cơ quan quản lý khoa học
công nghệ phải phê duyệt các nhiệm vụ khoa học công nghệ như là các dự án ñầu tư
xây dựng cơ bản. Hàng năm, Bộ Khoa học và Công nghệ ñã phê duyệt các nhiệm vụ
hoạt ñộng khoa học công nghệ của năm sau ñể Bộ Tài chính dự toán ngân sách trình
Quốc hội. Khi Quốc hội ñồng ý, Bộ Tài chính sẽ cấp kinh phí cho các nhà khoa học.
ðể có ñược những danh mục khoa học công nghệ phê duyệt vào 31/7 hàng năm, Bộ
Khoa học và Công nghệ phải thông báo cho các nhà khoa học và các bộ, ngành ñề xuất
nhiệm vụ, sau ñó thành lập các hội ñồng tư vấn, xét chọn trước ñó vài tháng nên các
nhiệm vụ hoạt ñộng khoa học công nghệ thường là ñược ñề xuất trước ñó 1 năm.
Về ý kiến Bộ Khoa học và Công nghệ nên rút gắn thời gian thẩm ñịnh thì kinh
phí sẽ ñến tay các nhà khoa học nhanh hơn, Bộ trưởng Nguyễn Quân cho rằng, ý kiến
ñó là ñúng, do kinh phí ñã cấp cho cơ quan quản lý khoa học công nghệ. Tuy nhiên,
Bộ trưởng nhận ñịnh, hiện nay chúng ta ñang làm kế hoạch khoa học công nghệ như là
kế hoạch xây dựng cơ bản, vì thế khi giao kinh phí cho các nhà khoa học cũng phải
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mất cả năm trời, nên không thể khắc phục ñược những bất cập trên. Những năm gần
ñây, Bộ Khoa học và Công nghệ còn phải thẩm ñịnh lại một lần nữa, nên việc giao
kinh phí lại càng chậm hơn.
ðổi mới tư duy với khoa học
Về việc cơ chế tài chính cần cải cách như thế nào ñể kinh phí giao cho các
nhiệm vụ hoạt ñộng khoa học và công nghệ ñược kịp thời và ñáp ứng ñược tính cấp
thiết của các ñề tài khoa học, Bộ trưởng cho biết, Nghị quyết số 20, Hội nghị Trung
ương VI, Khóa XI về phát triển khoa học công nghệ ñã nêu rõ: Việc tài trợ kinh phí
nhà nước cho các hoạt ñộng khoa học công nghệ phải phù hợp với tiến ñộ phê duyệt
các nhiệm vụ này.
Ngoài ra, Trung ương cũng nhất trí cao việc mở rộng cơ chế tài chính của Quỹ
Phát triển khoa học công nghệ cho việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ.
ðây là những ñiểm mấu chốt ñể giải quyết những bất cập mà các nhà khoa học ñang
trăn trở. Bởi khi có cơ chế, khi các nhà khoa học ñề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ
và ñược phê duyệt thì có kinh phí thực hiện ngay. Với cơ chế của quỹ, sẽ có quyền chủ
ñộng cấp phát kinh phí cho cơ quan quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, vì khi ñã
tổng hợp ñược dự toán ngân sách ñược Quốc hội phê chuẩn, Chính phủ giao, thì kinh
phí ñã có sẵn. Khi các nhà khoa học ñề xuất nhiệm vụ nào Bộ sẽ thành lập hội ñồng ñể
thẩm ñịnh, ñánh giá, nếu ñược phê duyệt sẽ cấp ngay kinh phí. Quỹ sẽ không quyết
toán theo năm tài chính mà quyết toán theo hợp ñồng, ñồng thời kinh phí của năm
trước chưa sử dụng hết sẽ ñược chuyển nguồn sang năm sau mà không phải báo cáo,
xin phép. Như vậy, sẽ tạo ñiều kiện thuận lợi nhất cho các nhà khoa học.
Bộ trưởng cũng ñồng tình với quan ñiểm của các nhà khoa học về việc các quy
ñịnh là do con người ñặt ra, nên cần chủ ñộng ñề xuất ra những quy ñịnh phù hợp với
thực tiễn hoạt ñộng khoa học công nghệ và thông lệ quốc tế. Bộ trưởng cũng cho rằng,
từ trước ñến nay chúng ta làm khoa học công nghệ theo kiểu hành chính hóa. Hiện nay,
khi ñã hội nhập quốc tế, ta nên ñiều chỉnh cách hành xử ñối với khoa học theo thông lệ
quốc tế và cũng không nên xây dựng kế hoạch khoa học theo kiểu xây dựng cơ bản.
Việc phát triển khoa học cũng cần sự phối hợp tốt giữa các bộ, ngành trong việc xây
dựng các quy ñịnh mới phù hợp với kinh tế thị trường và với ñặc thù của của khoa học
công nghệ. ðiều này ñòi hỏi những người làm quản lý nhà nước, ñặc biệt là lãnh ñạo
các bộ, ngành phải ñổi mới tư duy mới ñổi mới ñược cơ chế chính sách ñể phát triển
ñất nước.
http://baotintuc.vn/
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Không ñược phạt chỉ vì cái “danh”
Luật Thanh tra quy ñịnh công chức mới ñược xử phạt hành chính, còn viên chức
thì không, trong khi những người làm công tác thanh tra này hầu hết ñều không phải
công chức mà chỉ là… viên chức!
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Ngày 04/4/2013, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị về công tác quản lý chất
lượng an toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản, Chánh Thanh tra Bộ NN&PTNT
Phạm Văn Hiền cho biết, Luật Thanh tra có hiệu lực từ ngày 01/7/2011 và gần 2 năm
ñã trôi qua, nhưng nhiều ñơn vị thanh tra chuyên ngành NN&PTNT trên cả nước
không thể xử phạt các tổ chức, cá nhân vi phạm.
Lý do hóa ra rất khôi hài: Chỉ vì Luật Thanh tra quy ñịnh công chức mới ñược
xử phạt hành chính, còn viên chức thì không, trong khi những người làm công tác
thanh tra này hầu hết ñều không phải công chức mà chỉ là… viên chức!
Theo ñịnh nghĩa của Luật Viên chức (có hiệu lực từ 01/01/2012), “viên chức là
công dân Việt Nam ñược tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại ñơn vị sự nghiệp
công lập…”.
Còn theo Luật Cán bộ, công chức (có hiệu lực từ ngày 01/01/2010), “công chức
là công dân Việt Nam, ñược tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh
trong cơ quan của ðảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở
trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, ñơn vị thuộc Quân ñội nhân dân mà
không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ
quan, ñơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên
nghiệp và trong bộ máy lãnh ñạo, quản lý của ñơn vị sự nghiệp công lập…”.
Như vậy, dù là “công” hay “viên” thì những người này ñều làm trong bộ máy
nhà nước, mà dân gian hay gọi chung là “người nhà nước”. Vậy thì, hà cớ gì chỉ vì một
cái tên gọi mà ñể cho cả bộ máy thanh tra chuyên ngành NN&PTNT phải “giậm chân
tại chỗ” từ gần 2 năm qua không thể xử phạt? Hướng ra cho vấn ñề này như thế nào?
Ông Phạm Văn Hiền cho biết, Bộ NN&PTNT ñã làm việc với Thanh tra Chính
phủ, Bộ Nội vụ. Theo ñó, 3 bên ñã thống nhất sẽ chuyển toàn bộ những “viên chức”
ñang làm việc tại các ñầu mối thanh tra chuyên ngành NN&PTNT trên cả nước thành
“công chức” ñể tháo gỡ vướng mắc, bất hợp lý ñang tồn tại.
Chỉ “ñổi có một cái tên gọi” mà tới gần 2 năm vẫn chưa xong, ñúng là khó tin!
http://danviet.vn/
“Chóng mặt” với kế hoạch cải cách chứng minh nhân dân
Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có văn bản ñồng ý bỏ quy ñịnh bắt
buộc chứng minh nhân dân (CMND) phải có phần ghi họ tên cha mẹ công dân theo
kiến nghị của Bộ Công an. Quyết ñịnh này ñược ñưa ra sau khi ñã có 35.000 thẻ chứng
minh nhân dân mới ñược lưu hành.
ðại tá Vũ Xuân Dung, Cục trưởng C72, Bộ Công an, cho biết cuối tuần này, Bộ
sẽ hoàn tất dự thảo Nghị ñịnh sửa ñổi về CMND ñể lấy ý kiến rộng rãi.
Trước ñó, tháng 9/2012, khi Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật an
toàn xã hội, Bộ Công an, triển khai cấp CMND thí ñiểm trên ñịa bàn TP. Hà Nội ñã
vấp phải phản ứng dữ dội từ phía dư luận và các chuyên gia Tư pháp. Cục Kiểm tra
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văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp cũng ñã “tuýt còi” quy ñịnh trái với Bộ Luật
Dân sự và Công ước quốc tế về Quyền trẻ em mà Việt Nam ñã ký kết từ năm 1988.
Chính lãnh ñạo Bộ Tư pháp cũng ñã phải lên tiếng nhận lỗi vì khi thẩm ñịnh văn bản
ñể lọt “cục sạn” quá lớn.
Tuy còn nhiều tranh cãi nhưng từ tháng 9 năm ngoái ñến nay, Bộ Công an vẫn
tiếp tục thí ñiểm cấp mẫu CMND có ghi tên cha mẹ trên ñịa bàn quận Tây Hồ, Hoàng
Mai và huyện Từ Liêm (Hà Nội) với gần 35.000 mẫu CMND mới ñã ñược cấp.
Theo Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 7, trong thời
gian chờ Nghị ñịnh mới, Bộ Công an vẫn sẽ tiếp tục cấp CMND theo mẫu mới. Tuy
nhiên, người dân sẽ có quyền chọn ñể hoặc không ñể tên cha mẹ vào CMND của mình.
ðối với khoảng 35.000 CMND có tên cha mẹ ñã ñược cấp, người dân có quyền
xin cấp ñổi lại nếu không muốn có tên cha mẹ mình trên ñó.
“Chuyện trống ñánh xuôi kèn thổi ngược” giữa các ban, ngành ñang xuất hiện
ngày càng nhiều trên những văn bản pháp quy khiến người dân và doanh nghiệp như bị
quay mòng giữa những mớ quy ñịnh lộn xộn và chồng chéo. Khi bị dư luận phản ứng
dữ dội hoặc bất khả thi trong công tác thực hiện các ngành cuống quýt hoãn hoặc bỏ
nhưng ñấy mới chỉ là cách giải quyết thuận tiện cho cấp quản lý còn với những người
bị ảnh hưởng trực tiếp ñến mức khốn ñốn thì chẳng ñược ai lo. ðơn cử như chuyện ñổi
hay sửa CMND, người dân không những mất thời gian, tốn tiền của mà còn phải ñình
trệ nhiều giao dịch dân sự, hành chính trong thời gian thẻ căn cước vẫn ñang ñược
“treo” chờ cấp mới, không ít hoàn cảnh sẽ rơi vào cảnh dở khóc dở cười vì không thể
rút tiền ngân hàng hay không thể làm thủ tục sở hữu tài sản... ðúng là “quan sểnh
chân, dân trăm ñường khổ”.
http://songmoi.com/
TP. Hà Nội: Sở Tài nguyên và Môi trường bị ñánh giá tiêu cực nhất
Gần 90% người ñược hỏi không hài lòng với thái ñộ giải quyết công việc của Sở
Tài nguyên Môi trường một trong 5 sở ñược Thành ủy Hà Nội khảo sát.
Cuối năm 2012, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ñã ñiều tra xã hội học về
thực hiện cải cách hành chính tại 5 sở Tài nguyên Môi Trường, Xây dựng, Quy hoạch
Kiến Trúc, Kế hoạch ðầu tư, Tài chính. 1.000 người ñược lấy ý kiến là cán bộ chủ
chốt của các quận, huyện, lãnh ñạo một số doanh nghiệp.
Theo kết quả ñiều tra, tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực tại các sở vẫn diễn ra phổ
biến, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC có tỷ lệ tiêu cực cao. Tỷ lệ này
chiếm 2,7% tại Sở Tài Chính; 7,6% tại Sở Tài nguyên và Môi trường; 6,3% tại Sở Quy
hoạch Kiến trúc, 4,3% tại Sở Xây dựng; 4,7% tại Sở Kế hoạch và ðầu tư.
Ngoài ra, các phòng khác cũng có tỷ lệ nhũng nhiễu tiêu cực cao như: Phòng
Quản lý và Cấp phép (Sở Xây dựng), Phòng Thẩm ñịnh dự án (Sở Kế hoạch và ðầu
tư), Phòng Thông tin Quy hoạch Kiến trúc (Sở Quy hoạch Kiến trúc), Phòng ðo ñạc
bản ñồ (Sở Tài nguyên và Môi trường)...
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Phần ñông ý kiến cũng không hài lòng về thái ñộ thực thi công vụ của công
chức các sở, ngành. Theo ñó, Sở Tài nguyên và Môi trường ñạt tỷ lệ hài lòng thấp nhất
là 11%, cao nhất là Sở Tài chính với 26%. Tính quyết liệt trong chỉ ñạo của lãnh ñạo
Sở Tài chính ñược ñánh giá cao nhất (28%), Sở Tài nguyên &Môi trường thấp nhất
(16%).
Theo Thành ủy Hà Nội, kết quả này cho thấy mức ñộ chuyển biến ở một số lĩnh
vực cải cách hành chính chưa ñáp ứng kịp ñòi hỏi của thực tế. Những chuyển biến tại
sở ngành chậm hơn tại các quận huyện. Tính quyết liệt của ñội ngũ lãnh ñạo chưa cao
cũng là ñiều ñánh suy nghĩ vì người lãnh ñạo có vai trò quan trọng trong quá trình thực
hiện cải cách hành chính.
Tại cuộc họp mới ñây, Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị thẳng thắn chỉ ra lực
cản nằm ở cơ chế chính sách chồng chéo giữa các ngành, tinh thần trách nhiệm của cán
bộ chưa cao, còn né tránh ñùn ñẩy và mắc chứng quan liêu giấy tờ. Số liệu ñiều tra của
Thành ủy về tinh thần trách nhiệm của công chức, tính quyết liệt giải quyết công việc
cũng sát với ñánh giá của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam.
"Doanh nghiệp nói ñi làm dự án ở ñâu cũng có chi phí tiêu cực nhiều hay ít,
những nơi khác có bôi thì trơn còn Hà Nội bôi cũng không trơn", ông Nghị nói.
http://tienphong.vn/
Chật vật với các “phí bôi trơn”
Thời buổi khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải chật vật ñể hạch toán các “phí bôi
trơn” trong các khâu khó nói. Những tiết lộ của họ, chứng tỏ muốn tồn tại phải xoay
xở ñủ ñường.
Chật vật với các “phí bôi trơn”
Lãnh ñạo một doanh nghiệp vận tải lớn tại TP. Hải Phòng than thở: “Các doanh
nghiệp ñang khổ sở vì nhiều loại phí bôi trơn, cao nhất là phí chạy thủ tục ñất ñai, chi
cho bộ máy phường, quận ñến kiểm tra”.
Theo ông này, công ty luôn có nhiều khoản chi mang tính ñịnh kỳ như phí cho
công chức kiểm tra về ñiều kiện an toàn lao ñộng, phòng chống cháy nổ, xử lý môi
trường, chi cho lái xe container “làm luật” trên ñường giao hàng, xử lý TNGT…
“Tính ra, các khoản chi này chiếm 3-5% giá vốn bán hàng, sẽ hạch toán vào giá
cước vận chuyển, phí dịch vụ do khách hàng gánh chịu. Nhưng, có nhiều khoản chi
không hạch toán ñược, công ty ñành phải treo ngoài sổ sách và “cấu” lợi nhuận ra ñể
bù ñắp” - vị lãnh ñạo doanh nghiệp này nói.
Giám ñốc một công ty dệt may tại Nam ðịnh cho biết, dù bị lỗ, vẫn buộc phải
chi các khoản phí “không tên” và tìm cách ñể cân ñối ñược chi phí ñầu vào - ñầu ra
trên sổ sách. Chẳng hạn như mua thêm hóa ñơn ñầu vào, rút ngắn thời gian trích khấu
hao tài sản, tăng trích lập các quỹ dự phòng rủi ro…
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Năm 2012, doanh thu của Cty CP Vận tải ða phương thức Duyên Hải (TASA) ñạt
hơn 152 tỷ ñồng, nhưng lợi nhuận chỉ hơn 19 tỷ ñồng, ñóng thuế TNDN 3,19 tỷ ñồng.
Trong khi chi phí lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh (khoảng
18-27%), thì các “chi phí khác” lại tăng gấp 7,4 lần, lên tới 3,86 tỷ ñồng. ðây là một
trong những khoản chi khiến lợi nhuận của TASA bị nhỏ lại.
Theo viên chức một chi nhánh ngân hàng tại Hà Nội, thời gian qua, có tình trạng
ngân hàng phải chi tiền khuyến mãi, chi tiền ngoài mức trần lãi suất huy ñộng ñể cạnh
tranh hút vốn.
Vị này cũng cho biết, nhiều chi phí khác của ngân hàng ñược phép sử dụng từ
nguồn thu dịch vụ phí, thu chi nghiệp vụ. Tuy nhiên, các khoản chi ngoài cho ñối tác,
các mối quan hệ làm ăn không ñược tính trong chi phí, mà phải san sẻ từ phần lợi
nhuận sau thuế, các quỹ phúc lợi khác…
http://dantri.com/
Cấp giấy chứng nhận chậm do cán bộ, công chức nhũng nhiễu
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục cải cách thủ tục cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với ñất (gọi
chung là giấy chứng nhận) ñể ñẩy nhanh tiến ñộ, bảo ñảm năm 2013 cơ bản hoàn thành
việc cấp giấy chứng nhận lần ñầu.
ðó là một trong những nội dung của Chỉ thị về việc cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng ñất do Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành.
Thủ tướng Chính phủ nhận ñịnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất ở
các ñịa phương còn tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu, thủ tục phức tạp, kéo dài
thời gian, quy ñịnh pháp luật chưa phù hợp thực tế nên không khuyến khích người dân
làm giấy chủ quyền.
Bên cạnh ñó, còn tình trạng cán bộ, công chức các cấp cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng ñất không ñúng quy ñịnh, làm chậm hoặc lúng túng do hạn chế về kiến
thức pháp luật ñất ñai. UBND cấp tỉnh của một số ñịa phương thiếu quyết tâm, chưa
thật sự tập trung chỉ ñạo công tác cấp giấy chứng nhận.
http://tuoitre.vn/
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Malaysia: Cần có Chính phủ lâm thời khi Quốc hội giải tán
Ngày 03/4/2013, Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak tuyên bố giải tán Quốc
hội, mở ñường cho cuộc tổng tuyển cử lần thứ 13 tại nước này.
Tổng chưởng lý Abdul Gani Patail cho biết ở Malaysia sau khi Quốc hội giải
thể, phải có một Chính phủ lâm thời tồn tại ñể tư vấn cho Quốc vương và có chức năng
như Chính phủ.
Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải có một Chính phủ liên tục và không thể có một
khoảng cách gián ñoạn. Quyết ñịnh của Tòa án là phải luôn luôn có Chính phủ ñể tham
mưu cho Quốc vương, do ñó phải thành lập một Chính phủ lâm thời.
Chính phủ lâm thời, bao gồm Nội các, bắt ñầu hoạt ñộng ngay sau khi Quốc hội
giải thể và kết thúc vào ngày bổ nhiệm Thủ tướng mới sau cuộc tổng tuyển cử hoặc
cho ñến khi phiên họp của Quốc hội mới bắt ñầu, tùy thuộc vào sự kiện nào xảy ra
trước. Chính phủ lâm thời có thể tổ chức các cuộc họp chính thức liên quan ñến các sự
vụ hành chính thông thường nhưng không thể thực hiện bất kỳ quyết ñịnh quan trọng
và các chính sách có tác ñộng tài chính ñối với Chính phủ mới.
Theo Hiến pháp Malaysia, cuộc tổng tuyển cử phải ñược tiến hành trong vòng
60 ngày sau khi Quốc hội giải tán.
http://vietnamplus.vn/
Venezuela: ðóng cửa biên giới trước bầu cử Tổng thống
ðể bảo ñảm an ninh cho cuộc Bầu cử Tổng thống vào ngày 14/4/2013, Bộ
trưởng Bộ Nội vụ và Tư pháp Venezuela Néstor Reverol thông báo nước này ñã bắt
ñầu ñóng cửa biên giới trên bộ từ ngày 09/4/2013 và kéo dài một tuần.
Ngoài ra, toàn bộ lực lượng cảnh sát sẽ cấm trại từ ngày 12-15/4 và ñình chỉ
giấy phép cho người dân mang vũ khí trong thời gian trên. Mặt khác, Chính phủ cũng
triển khai cảnh sát và quân ñội ñể bảo vệ các cơ sở sản xuất và phân phối ñiện, cấm
bán và phân phối rượu...
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Cùng ngày, Bộ trưởng Reverol ñã công bố bằng chứng về việc hai nhóm lính
ñánh thuê người El Sanvador xâm nhập vào Venezuela ñể thực hiện các hoạt ñộng gây
bất ổn trước thềm bầu cử.
Trước ñó, quyền Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và Ngoại trưởng Elías
Jaua ñã tố cáo các nhóm khủng bố này có mặt tại Venezuela ñể thực hiện các hoạt
ñộng ám sát và phá hoại, ñặc biệt nhằm vào hệ thống ñiện, nhằm gây ra tình trạng mất
an ninh và lộn xộn, tạo bất bình trong dân chúng.
Ngày 11/4/2013, các ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela
sẽ kết thúc chiến dịch tranh cử và sau ñó 3 ngày, ngày 14/4 tới, khoảng 18 triệu cử tri
Venezuela sẽ ñi bầu cử tìm người kế nhiệm Tổng thống Hugo Chávez vừa qua ñời do
bệnh ung thư.
http://baodientu.chinhphu.vn/
Montenegro: Tổng thống ñương nhiệm tái ñắc cử
Với 51,2% số phiếu ủng hộ, Tổng thống ñương nhiệm Filip Vujanovic ñã tái ñắc
cử trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Montenegro.
Ủy ban bầu cử Montenegro xác nhận gần 60% trong tổng số 115.000 cử tri nước
này ñã ñi bỏ phiếu ngày 07/4/2013. Kết quả bầu cử trên ñây không khác xa so với ñánh
giá của dư luận trong nước và quốc tế vì trong suốt 10 năm làm nguyên thủ quốc gia
Montenegro vừa qua, ông Vujanovic luôn giành ñược sự ủng hộ to lớn của nhân dân
nước Cộng hòa này trong việc thực hiện chủ trương xây dựng một nước Montenegro
dân chủ, liên kết với Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức "Hiệp ước Bắc ðại Tây
Dương" (NATO).
http://vietnamplus.vn
Palestine: Thủ tướng Salam Fayyad nộp ñơn từ chức
Ngày 10/4/2013, Thủ tướng Palestine Salam Fayyad ñã nộp ñơn từ chức lên
Tổng thống Mahmoud Abbas sau khi xuất hiện bất ñồng giữa hai vị lãnh ñạo về chính
sách của Chính phủ.
Tổng thống Abbas dự kiến sẽ trở về Bờ Tây từ Jordan trong ngày 11/4/2013 và
hiện chưa rõ liệu ông có chấp nhận ñơn từ chức của ông Fayyad, nhà kinh tế ñược ñào
tạo ở Mỹ hay không.
Nữ phát ngôn viên Văn phòng của Thủ tướng Fayyad ñã từ chối bình luận về
thông tin này, vốn xuất hiện sau hàng loạt tin ñồn về việc ông Abbas muốn sa thải ông
Fyyad do tranh cãi chính trị nội bộ.
Các chính phủ Phương Tây ñã luôn ủng hộ Fayyad kể từ khi ông trở thành Thủ
tướng Palestine vào năm 2007 và coi ông là kiến trúc sư cho các nỗ lực xây dựng nhà
nước Palestine.
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Việc ông Fayyad từ chức có thể làm phức tạp thêm quan hệ của phương Tây với
Tổng thống Abbas.
http://vietnamplus.vn/
Cộng hòa Trung Phi: Thành lập Hội ñồng lâm thời
Ngày 06/4/2013, Thủ lĩnh của lực lượng quân nổi dậy Cộng hòa Trung Phi,
Michel Djotodia - người tự xưng là Tổng thống nước này, ñã ra sắc lệnh thành lập một
Hội ñồng lâm thời chịu trách nhiệm chỉ ñịnh một Tổng thống mới cho ñến khi diễn ra
tổng tuyển cử cũng như soạn thảo Hiến pháp.
Hội ñồng lâm thời sẽ gồm 97 thành viên, trong ñó có 10 ñại diện của lực lượng
nổi dậy Seleka và 20 ñại diện của các ñảng phái chính trị khác. Số thành viên còn lại
ñến từ các lĩnh vực tôn giáo, tư pháp...
ðộng thái trên nằm trong kế hoạch ñề xuất của tổ chức Cộng ñồng Kinh tế các
nước ñã ký kết ñầu năm nay.
http://vietnamplus.vn/
************************
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