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Công cuộc cải cách hành chính trong 10 năm từ 1991- 2000 nhằm thực hiện 

định hướng của Đảng trong Nghị quyết Đại hội VII, VIII - đặc biệt là các Nghị 

quyết Trung ương 3, Trung ương 6 (lần 2) và Trung ương 7 (Khóa VIII) đã góp 

phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Mặc dù vậy, công tác cải cách hành chính trong giai đoạn này mới được thực hiện 

ở tầm vóc và quy mô chưa mang tính tổng thể, đồng bộ và toàn diện. Thế kỷ 21 mở 

ra một giai đoạn mới có nhiều cơ hội, thuận lợi và nhiều thách thức để đẩy mạnh 

hơn nữa tiến trình cải cách hành chính nhà nước. Mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và 

những cam kết trong hoạt động cải cách hành chính nhà nước được đặt ra cụ thể và 

thiết thực hơn. 

Các Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước được Chính phủ 

ban hành từ năm 2000 đến nay: Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg, ngày 17 tháng 9 

năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách 

hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010; Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08 

tháng 11 năm 2011 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2021-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 15 tháng 7 

năm 2021 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

nhà nước giai đoạn 2021-2030 (gọi chung là Nghị quyết số 76 của Chính phủ). 

Sau khi có Nghị quyết số 76 của Chính phủ, tỉnh Quảng Trị đã ban hành 

nhiều quy định, quyết định, kế hoạch cụ thể để thực hiện. Tỉnh ủy Quảng Trị đã 

ban hành Nghị quyết số 01- NQ/TU, ngày 04 tháng 11 năm 2021 Về đẩy mạnh cải 

cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025. Và cùng đó, Tỉnh ủy tiếp 

tục ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU Về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 

2025 định hướng đến năm 2030. Từ những định hướng của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành các văn bản phân công cụ thể các tổ chức, cơ 

quan, đơn vị và địa phương thực hiện chức trách nhiệm vụ trong quá trình tiến 

hành cải cách hành chính nhà nước. Quyết định số 3647/QĐ-UBND, ngày 17 



tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Quảng Trị Về ban hành Kế 

hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030; Quyết định số 701/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Trị Về việc phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành 

chính của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2030…Việc ban hành các văn bản chỉ 

đạo, điều hành nói trên đã thể hiện sự nghiêm túc, khẩn trương và quyết liệt trong 

cải cách hành chính nhà nước của các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. 

Trong phạm vi bài viết này, tôi xin được có những ý kiến xung quanh 03 nội 

dung trọng tâm được đặt ra trong Nghị quyết số 76 của Chính phủ mà Quảng Trị 

đã và đang quyết tâm thực hiện. Nghị quyết số 76 của Chính phủ tiếp tục đề ra 3 

nội dung trọng tâm cải cách hành chính 10 năm tới nhằm thể chế hóa nhiệm vụ và 

mục tiêu mà Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã xác định “Ba đột phá chiến lược” 

là: Về thể chế; Về nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Về hệ 

thống kết cấu hạ tầng. 

Chính phủ đã xác định 03 trọng tâm của công cuộc cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn từ năm 2021 đến 2030 là: “Cải cách thể chế, trong đó tập trung 

xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát 

triển đất nước, trong đó, chú trọng cải cách chính sách tiền lương; xây dựng và 

phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số”. 

 

Thứ nhất, về cải cách thể chế: 

Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 4 tháng 11 năm 2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị 

Về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 đã chú 

trọng đến việc đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành các văn bản 

quy phạm pháp luật đồng bộ cùng với công tác thẩm định (bảo đảm sự phối hợp 

đúng quy trình, thời gian, thống nhất và đồng bộ giữa cơ quan chủ trì soạn thảo văn 

bản quy phạm pháp luật và cơ quan thẩm định dự thảo). Song song với công tác 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị quyết số 01 đã chỉ ra nhiệm vụ đòi hỏi 

các cơ quan có thẩm quyền thường xuyên thực hiện việc rà soát, kiểm tra, kịp thời 

phát hiện những nội dung chồng chéo, trùng lắp, mâu thuẫn và trái pháp luật. Để 

bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý và tính khả thi của các văn bản cần tăng cường việc 



lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và công dân trên 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh (nhất là những quy định liên quan đến quyền và lợi 

ích của Nhân dân). Nhiệm vụ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong 

Nhân dân được đặt đối với cả hệ thống chính trị ở địa phương. Trong thực tế, pháp 

luật được ban hành dù có chất lượng cao nhưng việc nhận thức pháp luật của người 

dân không được xã hội quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục đúng mức thì pháp chế xã hội chủ nghĩa cũng khó mà tạo lập được. Hiện nay, 

một số cơ quan, đơn vị và địa phương chưa đánh giá đúng vai trò của công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật nên chưa có những giải pháp khả thi, hiệu quả và kịp thời 

trong việc thực hiện công tác này. Phải đổi mới nội dung và hình thức tuyên 

truyền; tăng cường các hình thức tuyên truyền công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật gắn với công tác tuyên truyền các nội dung về cải cách hành chính nhà nước. 

Tuyên truyền, phổ biến trên các lĩnh vực như: nâng cao các chỉ số về CCHC (PAR 

INDEX) năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính 

công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), chỉ số sẵn 

sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT). 

 

Thứ hai, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 

Mục tiêu chung mà Quyết định số 3647 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 

ngày 17 tháng 11, năm 2021 về Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước 

tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030: “Xây dựng nền 

công vụ của tỉnh Quảng Trị năng động, hiệu quả, mọi hoạt động công vụ được 

công khai, minh bạch; xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ 

cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo 

quy định, dảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao theo hướng chuyên 

nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài”. Nếu so với Nghị quyết số 76 của 

Chính phủ, Quyết định số 3647 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đặt ra mục 

tiêu đến năm 2025: “100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn trình độ cao đẳng, 

đại học theo quy định” là hoàn thành mục tiêu này sớm hơn 05 năm. Điều này thể 

hiện sự quyết tâm của lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Quảng Trị trong việc nâng cao 

trình độ chuyên môn, chất lượng nguồn nhân lực của nền hành chính nhà nước, đặc 

biệt là ở cấp xã, phường, thị trấn. 



Chất lượng nguồn nhân lực đặt ra trong Quyết định số 3647 là phải “có đủ 

khả năng làm việc trong môi trường quốc tế”. Đặt ra mục tiêu như trên thể hiện 

tầm dự báo để xây dựng chiến lược về đội ngũ cán bộ phù hợp với thời kỳ hội nhập 

kinh tế quốc tế hiện nay của nước ta. Mục tiêu có tính chiến lược như thế giúp cho 

tỉnh trong tương lai gần sẽ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực 

cạnh tranh của tỉnh Quảng Trị và đất nước. Trong việc bổ nhiệm cán bộ vào các 

chức danh lãnh đạo, quản lý, Quyết định số 3647 của tỉnh  được quy định đúng 

theo tinh thần của Nghị quyết số 76 thực hiện việc thi tuyển theo nguyên tắc cạnh 

tranh.“Thực hiện thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản 

lý cấp sở, phòng và tương đương theo hướng dẫn của Trung ương”.Theo phương 

thức này, Quảng Trị sẽ chọn được những người lãnh đạo, quản lý, điều hành thực 

tài, thực tâm phục vụ cho công vụ. Tránh được hiện tượng tiêu cực, sai trái và vi 

phạm các quy định của Đảng và Nhà nước ta về công tác cán bộ. Về công tác đào 

tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Quyết định số 3647 đã cụ thể 

hóa Nghị quyết số 76 của Chính phủ về các chủ thể thực hiện công tác đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ: “xây dựng đội ngũ giảng viên vững vàng về lý luận, thành thạo về 

kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực giảng dạy; xây dựng cơ chế cho hoạt 

động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với điều kiện của 

tỉnh và yêu cầu hội nhập quốc tế”. Từ những quy định này của pháp luật, lãnh đạo 

tỉnh Quảng Trị sẽ có những chính sách, giải pháp và cơ chế để từng bước xây dựng 

cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đối với các chủ thể thực hiện công tác đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đối với Trường Chính trị Lê Duẩn 

trong quá trình xây dựng trường chuẩn mức 1 và chuẩn mức 2 theo quy định của 

Ban Bí thư (Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về Trường 

Chính trị chuẩn).  

Thứ ba, về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số: 

Nghị quyết số 76 của Chính phủ đã đăt ra mục tiêu: “Tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ 

thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, góp 

phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của 

cơ quan hành chính nhà nước các cấp có đủ năng lực vận hành nền kinh tế số, xã 

hội số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập 

quốc tế; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức”. Đặc 



biệt, Điều 27, khoản 4- Nghị định số 45, ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quy định trách nhiệm của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: “Công khai danh mục và tổ chức việc tiếp 

nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải 

quyết của địa phương trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh”. Trên cơ sở quy định của 

Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 04 tháng 11 năm 2021 Về chuyển đổi số tỉnh 

Quảng Trị đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 của Tỉnh ủy Quảng Trị, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 708/QĐ-UBND, ngày 04 

tháng 3 năm 2022 về Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022. Quyết định số 708/QĐ-

UBND đã thể hiện quyết tâm của tỉnh Quảng Trị về việc công khai, minh bạch 

trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ở cả 3 cấp tỉnh, 

huyện và xã đối với công dân và tổ chức. Quyết định số 708 quy định cụ thể danh 

mục thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 

2022 như sau: 

- Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh triển khai dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4 năm 2022 tổng cộng có 932 dịch vụ công (trong đó, DVC trực 

tuyến mức tuyến mức độ 3: 124; mức độ 4: 808). 

- Danh mục thủ tục hành chính cấp huyện triển khai dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4 năm 2022 tổng cộng có 211 dịch vụ công (trong đó, DVC trực 

tuyến mức độ 3: 72; mức độ 4: 139). 

- Danh mục thủ tục hành chính cấp xã triển khai dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4 năm 2022 tổng cộng có 82 dịch vụ công (trong đó, DVC mức 

độ 3: 18;  mức 4: 64). 

Tỉnh đã tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý của địa phương; giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; nghiêm 

túc thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn. Thường xuyên 

theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức tại Bộ 

phận một cửa các cấp; xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách 

nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tình phục vụ tổ chức và công dân. 

Ba khâu đột phá được Đảng ta định hướng trong văn kiện Đại hội XIII là ba 

lĩnh vực lớn, có tính chất bao quát: Thể chế, chất lượng nguồn nhân lực và cơ sở hạ 

tầng. Trên góc độ cải cách hành chính nhà nước thì 03 nội dung này được xác định 



rất cụ thể trên các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước: Thể chế hành chính; 

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, Xây dựng và thực hiện chính phủ điện 

tử, hướng tới chính phủ số. Dù được xem là 03 khâu quan trọng trong Chương 

trình tổng thể cải cách hành chính, tuy nhiên nền hành chính nhà nước là một thể 

thống nhất cho nên công cuộc cải cách hành chính nhà nước phải được thực hiện 

một cách đồng bộ, thống nhất cả sáu nội dung như Nghị quyết số 76 đã xác định. 

Có như vậy, cải cách hành chính của đất nước ta mới xây dựng được nhà nước kiến 

tạo, chính phủ liêm chính, hành động, phục vụ; nền hành chính hiện đại, chuyên 

nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch như định hướng của Đảng./. 

 


