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ông cuộc cải cách nền hành chính
nhà nước đã được sự quan tâm rất
lớn của Đảng và Nhà nước. Nghị
quyết TW 8 (khóa VII) đã chỉ ra những
định hướng cơ bản cho công cuộc cải cách
nhằm đưa nền hành chính của chúng ta đi
lên, đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp xây

nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn
còn nổi lên một số vấn đề sau:
Vẫn còn hiện tượng xin- cho trong
quá trình thực thi công vụ nhà nước; trình
độ cán bộ, công chức chưa thực sự đáp ứng
với yêu cầu, tính chuyên nghiệp chưa cao;
còn những thủ tục rườm rà dẫn đến phiền

TRIEÅN KHAI THÖÏC HIEÄN NGHÒ QUYEÁT 30C
CUÛA CHÍNH PHUÛ VEÀ CAÛI CAÙCH HAØNH CHÍNH
GIAI ÑOAÏN 2011- 2020 ÔÛ QUAÛNG TRÒ
GVC. Nguyễn Hữu Thánh
P. Hiệu Trưởng

dựng Tổ quốc Việt Nam theo hướng công
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với chủ trương
đó, những năm qua, chúng ta đã thu được
những thắng lợi bước đầu trong việc xây
dựng và hoàn thiện một nền hành chính
theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu đòi
hỏi của thời kỳ mới. Cải cách hành chính
(sau đây viết tắt là: CCHC) tuy hợp lòng
dân, đem lại lợi ích cho dân, nhưng đối
tượng của CCHC lại chính là người, cơ
quan thực hiện cải cách, vì vậy quá trình
này luôn gặp những trở ngại nhất định.
Kinh nghiệm cải CCHC của nhiều nước
cho thấy tỷ lệ thành công rất thấp, và vì vậy
phải lựa chọn rất kỹ mục tiêu của cải cách,
dự đoán các khả năng thực hiện, chỉ đạo rất
tập trung mới có kết quả.
Những năm qua, công cuộc cải cách
nền hành chính đã đem lại những kết quả
đáng ghi nhận, góp phần tích cực vào sự
phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Tuy

hà, tốn kém. Cán bộ chưa hoặc rất ít được
cập nhật, đào tạo về CCHC; chính sách tiền
công, tiền lương còn thấp… đã ảnh hưởng
không nhỏ đối với quá trình cải cách nền
hành chính ở nước ta.
Để nhận thức đúng đắn, rõ ràng rằng
là, CCHC là giải pháp của mọi giải pháp
phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam hiện
nay, chúng ta cần tập trung giải tỏa 4 nút
nghẽn đó là: 1) Thể chế (hiện có nhiều văn
bản trái ngược nhau và không bảo đảm sự
thống nhất về mặt pháp chế cần được tháo
gỡ; hệ thống pháp luật chưa đồng bộ; chưa
luật hóa để bảo đảm sự phát triển của xã
hội, bảo đảm quyền cho người dân - xây
dựng nhà nước pháp quyền. 2) Chất lượng
nguồn lực còn nhiều hạn chế như đã nói ở
trên, hiện chúng ta đang tổ chức thi tuyển
công chức theo phương thức cạnh tranh là
một dấu hiệu, một điểm nhấn ấn tượng.
3)Hiện đại hóa hành chính, phải ít nhất 90
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% các văn bản trao đổi dưới dạng thư điện chủ nghĩa (không phải ý chí của chủ quan);
tử; chú trọng mọi hoạt động trên môi tôn trọng và đề cao việc quản lý bằng pháp
trường mạng đi liền với chế độ bảo mật, an luật, theo pháp luật phù hợp với sự văn
toàn mạng nhằm đưa dịch vụ công chia sẻ minh, tiến bộ của nhân loại; đặt con người
lên mạng, hướng đến xây dựng chính phủ trong môi trường luôn luôn hoạt động theo
điện tử. 4) Cải cách một cách khoa học, căn những quy định, quy chuẩn đặt ra. Hướng
bản chế độ tiền lương vì đây được xem là tới xác định rõ ràng về sở hữu mà đặc biệt
một yêu cầu quan trọng để thúc đẩy động là sở hữu về đất đai để khai thác, sử dụng
lực con người.
một cách có hiệu quả nhất nguồn tài nguyên
Với vị trí, vai trò và tầm quan trọng vô cùng quý giá này.
của CCHC, ngày 08 tháng 11 năm 2011
Thực hiện Nghị quyết 30c của Chính
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số: phủ, ngày 20/02/2012 Ủy ban nhân dân tỉnh
30c/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải Quảng Trị đã ban hành Quyết định số:
cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 263/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch
2020. Mục tiêu của Chương trình này nhằm cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai
xác định rõ việc CCHC nói chung, cải cách đoạn 2012-2015. Mục tiêu của Kế hoạch
thủ tục hành chính nói riêng là nền nếp, là này nhằm xây dựng hệ thống các cơ quan
cổng của một Nhà nước vì vậy bỏ cái gì và hành chính nhà nước thông suốt, trong
không bỏ cái gì cho phù hợp. Xây dựng, sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu
hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp
giải phóng lực lượng sản xuất, huy động và ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát
sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho triển kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Trị.
phát triển đất nước. Bảo đảm trên thực tế
Những vấn đề trọng tâm mà Kế
quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền hoạch hướng đến để thực hiện trong thời
con người với quyền và lợi ích của dân tộc, gian tới đó là:
của đất nước.
Thứ nhất, tăng cường phân cấp, ủy
Thực tế cho thấy rằng, có nơi đã lắng quyền việc tổ chức các phòng, ban của
nghe ý kiến của người dân, nhưng cũng huyện, thị, thành theo hướng phù hợp với
nhiều nơi có biểu hiện vô cảm trước sự đặc điểm quản lý của từng vùng khác nhau
“hành dân” của thủ tục hành chính; những (đô thị, miền núi, hải đảo…) nhằm hạn chế
biểu hiện của hành vi cường quyền, chính sự rập khuôn cứng nhắc trong thiết kế, tổ
quyền vận hành lối chủ quan, không quan chức bộ máy.
tâm đến lợi ích chung đã dẫn đến làm ảnh
Thứ hai, tập trung xây dựng phương
hưởng, tổn hại đến hình ảnh của đất nước. pháp đo lường sự hài lòng của người dân
Chính vì thế, trong nội dung của Nghị quyết đối với các dịch vụ công cũng như đối với
đã đề ra các vấn đề chính sau đây:
hành vi quản lý nhà nước trong quá trình
Xây dựng một hệ thống pháp luật thực thi quyền lực nhà nước ở địa phương.
đồng bộ, hoàn chỉnh để bảo đảm nguyên tắc
Thứ ba, Sở Nội vụ phối hợp với Sở
điều hành của nhà nước pháp quyền xã hội Tài chính về kinh phí khoán chi để tiếp tục
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đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự
Một là, chương trình đã xác định
chịu trách nhiệm của các đơn vị hành chính trọng tâm của cải cách hành chính giai đoạn
trong toàn tỉnh theo Nghị quyết 10 của Hội 2012- 2015 là cải cách thể chế, cải cách thủ
đồng nhân dân tỉnh. Các cơ quan chuyên tục hành chính; xây dựng đội ngũ; cải cách
môn chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh dịch vụ công.
thực hiện kiểm tra, kiểm soát đối với các
Hai là, lượng hóa các nội dung rất cụ
đơn vị. Hiện nay, ở thành phố Đông Hà thể như: độ hài lòng của người dân; trình độ
đang tiến hành và làm tốt việc này.
đối với cán bộ; chi phí hành chính giảm
Thứ tư, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ như thế nào.
công chức về chuyên môn, nghiệp vụ cũng
Ba là, đưa ra bộ chỉ số đánh giá quá
như về lý luận chính trị, hành chính để có trình thực hiện cải cách hành chính.
một đội ngũ có tính chuyên nghiệp cao hơn,
Bốn là, quan tâm đến sự đánh giá của
vững vàng về lập trường chính trị, có kỹ người dân (chủ yếu là sự hài lòng về dịch
năng hành chính trong giải quyết công việc vụ công).
cũng như giao tiếp. Gắn việc đào tạo với
Năm là, phân công cụ thể trách
quá trình quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện cho các
lại, đề bạt cán bộ từ cấp phó trưởng phòng tổ chức, đơn vị trong tỉnh.
trở lên.
Với những nội dung và định hướng
Thứ năm, tiếp tục thực hiện chính như vậy, Tỉnh đã đề ra một số mục tiêu cụ
sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thể như:
gắn với đào tạo tại chỗ theo hướng sát với
Phấn đấu đến 2015 giảm 10% chi phí
công việc chuyên môn của từng lĩnh vực mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi giải
(nhất là những lĩnh vực cần đội ngũ chuyên quyết các thủ tục hành chính với cơ quan
gia có trình độ khoa học và năng lực thực nhà nước ở địa phương.
tiễn cao).
Cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Thứ sáu, đẩy mạnh cải cách tài chính được tiếp tục thực hiện và nâng cao hiệu
công.
quả hoạt động; sự hài lòng của cá nhân, tổ
Có một điểm cần lưu ý đó là, trong chức đối với dịch vụ do cơ quan hành chính
chương trình tổng thể cải cách lần này đã cung cấp đạt trên 60%.
tách nội dung cải cách thủ tục hành chính ra
Trên 50% các cơ quan hành chính
khỏi thể chế hành chính (trước đây cải cách nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức, viên
thủ tục hành chính là một trong những nội chức theo vị trí việc làm; trên 95% công
dung của cải cách thể chế hành chính), bởi chức cấp xã ở vùng đồng bằng, đô thị và
đây là vấn đề liên quan trực tiếp, thường trên 90% ở vùng miền núi, dân tộc đạt tiêu
xuyên với doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuẩn theo chức danh.
người dân.
Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Như vậy, so với những chương trình, của các đơn vị hành chính, sự nghiệp dịch
kế hoạch cải cách trước đây thì Kế hoạch vụ công được triển khai toàn tỉnh, chất
cải cách hành chính của tỉnh hiện nay có 5 lượng dịch vụ sự nghiệp công được nâng
điểm mới như sau:
cao, bảo đảm sự hài lòng của người dân đối
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với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung và các cơ quan liên quan phối hợp trên từng
cấp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt lĩnh vực của cải cách hành chính.
mức trên 65% vào năm 2015.
Nhằm hiện thực hóa kế hoạch,
Trên 60% các văn bản, tài liệu chính chương trình cải cách hành chính để nâng
thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính
nhà nước được thực hiện trên điện tử; 100% nhà nước của 3 cấp ở địa phương, trong
cơ quan hành chính từ cấp huyện trở lên có thời gian tới tỉnh cần thực hiện đồng bộ một
cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin số giải pháp như tăng cường công tác chỉ
điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo quy đạo triển khai cải cách hành chính, đẩy
định; 100% cơ quan hành chính từ cấp mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về
huyện và cấp sở cung cấp dịch vụ cổng trực cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận
tuyến ở mức 02 và mức 03 theo quy định.
thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức,
100% các cơ quan hành chính nhà viên chức, cơ quan hành chính nhà nước,
nước cấp tỉnh, cấp huyện và 50% UBND đơn vị sự nghiệp dịch vụ công…trong thực
cấp xã thực hiện việc xây dựng và áp dụng thi công vụ. Nâng cao năng lực, trình độ đội
hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ngũ làm công tác CCHC ở các sở, ban,
TCVN ISO 9001: 2008.
ngành, địa phương; đầu tư bảo đảm về
Để thực hiện thành công kế hoạch cải nguồn lực con người, cơ sở vật chất và kinh
cách hành chính nhà nước giai đoạn 2012- phí thực hiện chương trình, kế hoạch cải
2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành cách hành chính. Thường xuyên kiểm tra,
kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 đánh giá việc triển khai CCHC để có những
trong đó bao gồm nội dung cải cách, cơ giải pháp nhằm đẩy mạnh CCHC.
quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian
Nền hành chính là một bộ phận lớn
thực hiện. Đồng thời, đã ban hành Kế hoạch nhất trong hệ thống các cơ quan nhà nước,
cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai có vai trò là hệ thống trực tiếp tổ chức thực
đoạn 2012-2015(kèm theo Quyết định 263/ hiện đường lối, chính sách và pháp luật,
QĐ-UBND), bản Kế hoạch đã xác định rõ trực tiếp giải quyết, xử lý mọi công việc
nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh, hàng ngày và thường xuyên tiếp xúc trực
trong đó bao gồm: cải cách thể chế do Sở tiếp với nhân dân; là cầu nối trực tiếp giữa
Tư pháp chủ trì; Cải cách thủ tục hành dân với Đảng, Nhà nước với dân bảo đảm
chính do Văn phòng UBND tỉnh chủ trì; cho hoạt động quản lý nhà nước đối với các
Cải cách bộ máy hành chính do Sở Nội vụ lĩnh vực của đời sống xã hội được thực hiện
chủ trì; Xây dựng và nâng cao chất lượng theo kế hoạch, mục tiêu đề ra. Vì vậy,
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức do Sở CCHC góp phần to lớn trong việc xây dựng
Nội vụ chủ trì; Cải cách tài chính công do một nền hành chính vững mạnh, dân chủ,
Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ trong sạch hoạt động có hiệu lực, hiệu quả
chủ trì; Hiện đại hóa hành chính do Sở là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện
Thông tin và Truyền thông chủ trì; Công nay của Đảng và Nhà nước ta.
tác chỉ đạo điều hành do Sở Nội vụ chủ trì

