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RÚT DỰ LUẬT HÀNH CHÍNH CÔNG RA KHỎI 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP 14 

CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

 

Ngày 11/9, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đến nay Chính phủ chưa có 

ý kiến chính thức nên ban soạn thảo dự án Luật Hành chính công đề nghị cho phép lùi thời gian 

trình dự án lại đến kỳ họp thứ 5 của QH (tháng 5/2018). 

Vì vậy, nội dung này đã được rút ra khỏi chương trình phiên họp lần thứ 14 của Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội. Trước đó, vào trung tuần tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý 

kiến về dự án luật này, tuy nhiên, hầu hết các ý kiến đều bày tỏ băn khoăn về các quy định trong 

dự thảo luật. 

Đây là dự án luật - sáng kiến lập pháp đầu tiên của cá nhân Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội - 

bà Trần Thị Quốc Khánh. Bà Khánh là Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học công nghệ và môi 

trường của Quốc hội. 

Liên quan đến dự án luật này, Văn phòng Chính phủ cũng đã chính thức có văn bản thông 

báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. 

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ khẩn 

trương chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo văn bản tham gia ý kiến của Chính phủ với dự án luật theo 

hướng: Tuy đã được chuẩn bị một cách nghiêm túc, công phu, nhưng về cơ bản, dự án luật có 

nhiều vấn đề chưa hợp lý, rất khó có thể khắc phục, nhất là về phạm vi điều chỉnh; về bảo đảm 

tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật; về bảo đảm tính minh bạch và khả thi theo quy 

định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật…. 

 Nguồn: laodong.com.vn 

 

25% THỜI GIAN CỦA CÔNG CHỨC ĐỂ LÀM BÁO CÁO 

 

Tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, 

kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và nghiệp vụ hệ thống hoá, rà soát, xây dựng, thực thi 

phương án đơn giản hoá chế độ báo cáo sáng ngày 12/9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 

Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, qua báo cáo rà soát của Văn phòng Chính phủ cho thấy, 

thời gian cán bộ, công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước dành thời gian làm báo cáo rất 

lớn. Cụ thể là ở cấp Bộ, cán bộ, công chức phải bỏ ra 25,4% thời gian, còn ở địa phương là 

26,12% thời gian để làm báo cáo. 
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Khảo sát của VPCP cho thấy, số lượng báo cáo mà các CQHCNN trên toàn quốc phải thực 

hiện trong một năm là trên 2 triệu báo cáo. Tuy nhiên chất lượng các báo cáo còn nhiều hạn chế, 

những nhận xét, phân tích, đánh giá trong các bản báo cáo sơ sài. 

Nhằm khắc phục những bất cập trên, VPCP cho rằng, việc xây dựng Đề án xây dựng Hệ 

thống báo cáo quốc gia đồng bộ, thống nhất, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ kịp 

thời, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, 

người có thẩm quyền là hết sức cần thiết. Điều này sẽ giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương giảm 

gánh nặng hành chính trong tuân thủ chế độ báo cáo tại các cơ quan hành chính nhà nước, đảm 

bảo tiết kiệm thời gian, nhân lực thực hiện, tiến tới loại bỏ các báo cáo, nội dung báo cáo không 

cần thiết, cắt giảm số lượng báo cáo và giảm tối đa về tần suất báo cáo. 

Nguồn: tienphong.vn 

 

ĐẶC KHU THUỘC TRUNG ƯƠNG HAY ĐỊA PHƯƠNG? 

 

Ngày 11/9, theo dự kiến, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình dự án Luật Đơn vị hành chính – 

kinh tế đặc biệt để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Đây là đạo luật quan trọng, nhằm 

thu hút, khuyến khích những nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước tham gia xây dựng và phát 

triển kinh tế. 

Trước đòi hỏi đồng bộ về pháp luật, một số vấn đề được đặt ra là: Đơn vị hành chính – kinh 

tế đặc biệt trực thuộc trung ương hay trực thuộc cấp tỉnh? Để đặc khu có tính năng động thì tổ 

chức bộ máy ra sao? Có hội đồng nhân dân hay không? 

“Theo luật thì chính quyền địa phương có HĐND, UBND, nhưng ở đơn vị hành chính – kinh 

tế đặc biệt có tổ chức mô hình mới là không có HĐND. Mặt khác, về nguyên tắc, chính quyền 

phải chịu sự giám sát của HĐND. Vậy câu chuyện ở đây là người đứng đầu, UBND sẽ chịu sự 

giám sát của ai? Tổ chức mô hình theo chế độ thủ trưởng, hay chế độ tập thể?”. Theo ông Lê 

Thanh Vân, đó là những vấn đề cần phải bàn cho kỹ. 

Trước đó, Thường trực Chính phủ đã tổ chức cuộc họp, thảo luận về dự án Luật Đơn vị hành 

chính - kinh tế đặc biệt. Tại phiên họp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh quyết tâm 

xây dựng luật tốt nhất, bảo đảm tính bền vững, lâu dài trong phát triển, bảo đảm cạnh tranh quốc 

tế và khu vực. Đồng thời, phải tính trước mắt và lâu dài, xem Việt Nam đang cần gì để chấp 

nhận những yêu cầu cụ thể ở từng đặc khu; bảo đảm tinh thần xanh, sạch, đẹp, công nghệ cao, 

không trái điều ước quốc tế. 

Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý, trong quá trình xây dựng cần tiến hành đánh giá tác động, 

“lợi người lợi ta” là cái gì. Thủ tướng cũng nhất trí việc tạo lập khung thể chế vượt trội, vượt trên 

các luật hiện hành, có chính sách đặc thù trên tinh thần kinh doanh bình đẳng, không phân biệt 
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đối xử giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Đồng thời mở cửa thị trường, giảm thiểu việc 

áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh, phát huy lợi thế từng đặc khu… 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

TỔ CHỨC THI TUYỂN 

PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ 

 

Thực hiện chủ trương về thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng, ngày 

13/9/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra Thông báo số 7643/TB-BNN-TCCB về 

việc tổ chức thi tuyển 01 Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, phụ trách xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Người tham gia dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại văn bản số 

2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ và Quyết định số 3582/QĐ-BNN-TCCB ngày 

05/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt Đề án "Thí điểm 

thi tuyển chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế"; có đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu gửi kèm 

hồ sơ cá nhân về Bô ̣Nông nghiêp̣ và Phát triển Nông thôn… 

Nguồn: baonongnghiep.vn 
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TIN ĐỊA PHƯƠNG 

 

DOANH NGHIỆP KÊU CỨU 

VÌ “GIẤY PHÉP CON” CỦA HÀ NỘI 

 

Nhiều ý kiến đươc̣ phản ánh trên báo chí cho rằng Quyết định 06/2013/QĐ-UBND của 

UBND thành phố Hà Nội đã đặt ra những giấy phép con vô lý, tạo rào cản đối với doanh nghiêp̣. 

Cụ thể, tại khoản 1, khoản 2, điều 5, chương II của Quyết điṇh nêu trên làm gia tăng thêm 

các thủ tục hành chính, tạo gánh nặng đối với doanh nghiệp và đẩy các doanh nghiêp̣ vào tình 

traṇg phải tìm moị cách lách “luâṭ”. 

Hiện tại thủ tục xin giấy phép được các cơ quan có thẩm quyền cho là đơn giản, dễ thực hiện. 

“Nói thì dễ nhưng đến khi làm sẽ lại gặp khó khăn, riêng việc phải đến trực tiếp xin cấp thì cũng 

đủ mất thời gian và phiền phức rồi, đó là chưa kể đến những đơn vị ở xa hàng chục cây số từ Sơn 

Tây, Ba Vì phải về Hà Nội xếp hàng chờ đợi”. 

Trước thực trạng trên, nhiều ý kiến của cá nhân và doanh nghiệp đề nghị UBND thành phố 

Hà Nội xem xét: Sửa đổi và bãi bỏ những điều khoản bất hợp lý trong Quyết định 06/2013/QĐ-

UBND, những điều khoản gây khó khăn, trói buộc, cản trở sự phát triển của doanh nghiệp và đề 

nghi ̣ baĩ bỏ quy điṇh taị Điều 5 Quyết điṇh 06/2013/QĐ-UBND nói trên. 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: 

NGỒI NHÀ NỘP HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ VÀ 

CHỜ TIN NHẮN KẾT QUẢ 

 

Sau 1 tháng triển khai phòng hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến, đã có hơn 300 hồ sơ được 

Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận qua đường dịch vụ công trực tuyến, trong đó tỉ lệ hồ 

sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề Y qua dịch vụ công trực tuyến đạt trên 90%. 

Được biết, bên cạnh việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 cho 15 loại hồ sơ đã được 

UBND thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, Sở Y tế đã triển khai 3 loại hồ sơ theo đường dịch vụ 

công cấp độ 4 đã đăng ký với Bộ Y tế, đó là các hồ sơ liên quan đến kinh doanh trang thiết bị, hiện 

nay đã có hơn 400 hồ sơ được tiếp nhận và cấp phép theo loại hình này và đạt tỉ lệ 100%. 
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Để hoàn thiện loại hình dịch vụ công trực tuyến, thời gian tới Sở Y tế quyết tâm chuyển 

mong đợi của khách hàng “ngồi tại nhà nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề và chờ tin nhắn 

báo nhận kết quả” trở thành hiện thực trong thời gian không xa. 

Nguồn: suckhoedoisong.vn 

 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: 

TẠM DỪNG CHIA TÁCH, LẬP MỚI ẤP, KHU PHỐ 

 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh Đỗ Văn Đạo chỉ đạo như vậy tại buổi 

làm việc về chủ trương xin chia tách, thành lập mới ấp, khu phố của huyện Bình Chánh và 

quận Tân Bình. 

Theo đó, Sở Nội vụ chia sẻ những khó khăn trong công tác quản lý nhà nước của các địa 

phương, đặc biệt là công tác quản lý của tổ chức tự quản ở những ấp, khu phố có diện tích lớn, 

dân số đông. 

Tuy nhiên, theo quy định hiện nay của thành phố (Quyết định 24/2017) thì không chia tách 

các ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố đang hoạt động ổn định để thành lập mới. 

Mặt khác, trung ương cũng đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết liên quan đến việc tổ chức 

bộ máy của các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan chuyên môn từ trung ương đến địa phương, 

trong đó có tổ chức tự quản bên dưới cấp xã để trình Hội nghị trung ương 6 khóa XII vào cuối 

năm 2017. 

Trong thời gian chờ, Sở Nội vụ đề nghị tạm dừng chia tách, thành lập mới ấp, khu phố và sẽ 

có hướng dẫn sau khi có chủ trương. 

Nguồn: tuoitre.vn 

 

THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH: 

CÁCH LÀM MỚI TRONG GIẢI QUYẾT  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO NGƯỜI DÂN  

 

Trong những năm qua công tác cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ninh được các cấp, các 

ngành trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến địa phương quan tâm từ Lãnh đạo tỉnh đễn các sở, ban 

ngành và địa phương. Đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính đang được các sở, ngành, các địa 

phương thuộc tỉnh Quảng Ninh hết sức quan tâm từ việc chỉ đạo điều hành đến tổ chức triển khai 
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thực hiện đầy đủ, kịp thời cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đang diễn ra sôi nổi, rộng khắp 

và trở thành phong trào thi đua giữa các đơn vị, địa phương. 

Nhiều tấm gương điển hình, nhiều sở, ban, ngành, địa phương với cách làm mới, cách làm 

hay, hiệu quả đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương và của tỉnh, nâng 

cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương từng bước đáp ứng được sự hài lòng của 

tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Điển hình trong số những cách làm hay, cách làm mới đó là việc tổ chức triển khai tiếp nhận, 

giải quyết hồ sơ đối với các thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức có nhu cầu ngay tại nhà 

văn hóa thôn, khu hoặc tại các hộ, đơn vị kinh doanh, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã Đông 

Triều – tỉnh Quảng Ninh của Trung tâm Hành chính công thị xã, cụ thể: Nhằm tuyên truyền cho 

tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã hiểu biết về hoạt động của Trung tâm Hành chính công thị 

xã, tạo sự gần gũi, thân thiện giữa người dân với các cơ quan nhà nước, giữa đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm với người dân, Trung tâm Hành chính công thị xã 

Đông Triều đã chủ động làm thí điểm ở một số địa bàn thuộc thị xã về giải quyết thủ tục hành 

chính tại chỗ cho người dân và tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã, Trung tâm đã cử cán 

bộ, công chức xuống tận địa bàn, nơi có đông dân cư, có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính 

thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân tại một số lĩnh vực như: Giấy đăng 

ký kinh doanh, hợp đồng sử dụng điện, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… 

Qua thời gian ngắn thực hiện thí điểm, có hiệu quả rõ rệt, tạo thuận lợi lớn cho người dân và 

tổ chức không phải đến Trung tâm làm thủ tục, rút ngắn được rất nhiều thời gian của người dân 

và tổ chức. Trung tâm Hành chính công thị xã đã chủ động tham mưu cho UBND thị xã ban 

hành Kế hoạch 161/KH-UBND ngày 08/8/2017 triển khai giải quyết thủ tục hành chính lưu động 

cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã năm 2017. Theo đó, Trung tâm Hành 

chính công thị xã cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng, ban, đơn vị có thủ tục hành 

chính đang tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm xuống địa bàn nơi có đông dân cư, có nhu cầu 

giải quyết hồ sơ thực hiện tiếp nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân tại chỗ, không phải đến Trung 

tâm Hành chính công làm thủ tục. Cách làm này đã giúp cho tổ chức, cá nhân tiết kiệm được thời 

gian, chi phí đi lại và được người dân, các doanh nghiệp đánh giá rất cao. 

Đến nay, Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều đã tổ chức 4 lần xuống các địa bàn 

dân cư, các chợ trung tâm của thị xã để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy 

đăng ký kinh doanh và hợp đồng sử dụng điện cho các hộ gia đình. Cụ thể: Đã thực hiện cấp giấy 

đăng ký kinh doanh cho 103 hộ kinh doanh tại chợ Mạo Khê; ký hợp đồng sử dụng điện cho 62 

hộ dân tại phường Mạo Khê; phối hợp với phường Đức Chính cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho 26 hộ dân sau khi họ đã hiến đất làm đường vào khu di tích nhà Trần, đồng thời tư 

vấn cho 50 hộ dân tại đây về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 



 

  

 

TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Đây là cách thức giải quyết thủ tục hành chính làm giảm thiểu sự phiền hà, sách nhiễu và tạo 

sự tin tưởng của người dân đối với cơ quan nhà nước, là mô hình hay, cách làm mới cần được 

nhân rộng tại các địa phương trong tỉnh. 

Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh 

 
     

CAO BẰNG: BAN HÀNH BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ 

KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, 

CƠ QUAN NGANG SỞ, UBND CẤP HUYỆN VÀ 

UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  

 

Ngày 30/8/2017, UBND Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 1370/QĐ-UBND ban hành Bộ 

Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, cơ quan ngang sở, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện và Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thay thế Quyết định số 

2006/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Bộ Chỉ số đánh 

giá kết quả cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.  

Theo đó, Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, cơ quan ngang sở, 

UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có thang điểm 100; được đo trên 

8 lĩnh vực. 

Phương pháp đánh giá áp dụng cho các sở, cơ quan ngang sở, UNBD các huyện, thành phố 

bao gồm 02 bước: tự đánh giá và thẩm định; UBND các huyện, thành phố chủ động tổ chức triển 

khai xác định và công bố Chỉ số CCHC đối với các xã, phường, thị trấn trên địa bàn và báo cáo 

UBND tỉnh kết quả đánh giá, xếp hạng các xã, phường, thị trấn.  

Chỉ số CCHC của các đơn vị, địa phương được phân loại theo 04 mức độ, gồm:  

- Tốt - tương ứng với chỉ số từ 90% trở lên;  

- Khá - tương ứng với chỉ số từ 70% đến dưới 90%;  

- Trung bình - tương ứng với chỉ số từ 50% đến dưới 70%; 

- Kém - tương ứng với chỉ số dưới 50%.  

UBND tỉnh Cao Bằng đã giao cho Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, 

các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai áp dụng Bộ Chỉ số 

này để đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm. 

Văn Quyết - Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ 
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HÀ GIANG: THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA VIỆC 

CHẤP HÀNH KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH 

ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

 

Ngày 13/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 1808/QĐ-UBND 

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, 

công chức, viên chức tỉnh Hà Giang 

Theo đó, Đoàn kiểm tra gồm có 05 thành viên do đồng chí Phó Giám đốc sở Nội vụ làm 

Trưởng đoàn; Trưởng phòng Thanh tra phòng chống tham nhũng thuộc Thanh tra tỉnh làm Phó 

Trưởng đoàn; các thành viên tham gia đoàn gồm lãnh đạo phòng Cải cách hành chính, Sở Nội 

vụ; phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Hà Giang. 

Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính 

đối với cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo nội dung các 

văn bản: Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 

31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán 

bộ, công chức, viên chức nhà nước; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 

03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, 

công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Chỉ thị số 02/CT-UBND 

ngày 11/01/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc nâng cao tinh thần trách 

nhiệm, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. 

Đoàn kiểm tra hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ trong 

quá trình thực thi nhiệm vụ công vụ, nếu phát sinh vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc các nhiệm 

vụ mới, Đoàn kiểm tra kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

để chỉ đạo, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 

Đức Tài - Sở Nội vụ Hà Giang 
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QUẢNG NAM: HƯỚNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ 

 

Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư cho biết: Ngoại trừ Sở Tài chính chưa hề phát 

sinh thủ tục hành chính tại Trung tâm thì 20 cơ quan, đơn vị khác đã tiến hành nhiều phiên giao 

dịch với doanh nghiệp và người dân. Không có nhiều ý kiến phàn nàn về chất lượng phục vụ tại 

Trung tâm. Phần lớn người dân và doanh nghiệp đều hài lòng về thái độ và thời gian giải quyết 

thủ tục tại Trung tâm. Theo thống kê, từ ngày 1/9 đến 7/9/2017 đã có 732 hồ sơ được tiếp nhận 

tại Trung tâm. Số lượng hồ sơ đã được giải quyết là 470 hồ sơ giao xuống Bộ phận trả kết quả 

tập trung. Trong đó có 466 hồ sơ trả trước và đúng hạn. Chỉ 4 hồ sơ trễ hạn có lý do. Tổng kinh 

phí thu từ các cuộc giao dịch này khoảng 5,7 tỷ đồng kể từ ngày 9/01/2017 đến ngày 7/9/2017, 

riêng từ ngày 1/9 đến ngày 7/9 thu phí và lệ phí hơn 784,2 triệu đồng. 

Theo Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư, nhiều tháng qua, cán bộ, nhân viên (kể 

cả nhân viên biệt phái) đã thực hiện đúng nội quy, quy chế hoạt động về giờ giấc, khắc phục tình 

trạng đi trễ, về sớm, bỏ quầy trong giờ làm việc. Trung tâm đã tạo điều kiện cho cán bộ, viên 

chức biệt phái tập trung tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính bằng cách trực tiếp luân 

chuyển hồ sơ đã được tiếp nhận đến trực tiếp các sở, ngành và chịu trách nhiệm nhận kết quả 

quay trở về trung tâm để giao cho người có hồ sơ giao dịch. 

Từ những kiến nghị của Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư về việc nâng chất cải 

cách hành chính, phục vụ tối đa cho doanh nghiệp, không ít sở, ban ngành đã rà soát, đánh giá 

thủ tục hành chính (TTHC) do đơn vị phụ trách nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những 

quy định, TTHC không cần thiết, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức và cá 

nhân. Ngoài ra cũng đã triển khai nhận hồ sơ TTHC qua đường bưu điện như thủ tục cấp thẻ 

doanh nhân ABTC (thẻ đi lại của doanh nhân), bố trí cán bộ tiếp doanh nghiệp thường xuyên tại 

cơ quan cũng như công khai đường dây nóng trên Cổng thông tin điện tử của các đơn vị; công 

khai quy trình, TTHC trên Cổng thông tin điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

Hiện chưa thấy ý kiến phản ánh tiêu cực về thái độ phục vụ hay quá trình giải quyết các TTHC 

cho doanh nghiệp. Trung tâm phối hợp với các sở, ban ngành tiếp tục rà soát để rút ngắn thời 

gian thực hiện và đơn giản hóa TTHC, phấn đấu giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức trong 

thời gian sớm nhất có thể, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, 

tăng cường công tác đăng ký kinh doanh qua mạng, phấn đấu nâng cao số lượng cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến lên mức độ 4. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giải quyết TTHC tại Trung tâm 

Hành chính công và Xúc tiến đầu tư. Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để 

tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn cụ thể và chỉ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 1 lần trong suốt quá 

trình thực hiện TTHC. 

 

Nguồn: baoquangnam.vn 
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TỪ LỆ KHẢO KHÓA QUAN LẠI DƯỚI TRIỀU 

VUA LÊ THÁNH TÔNG SUY NGHĨ VỀ 

CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ 

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HIỆN NAY 

 

Trong bài diễn ca “Lịch sử nước ta”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Vua hiền có Lê Thánh 

Tông”. Vua Lê Thánh Tông là nhà tổ chức vô cùng tài giỏi, có tinh thần cải cách táo bạo và có 

ý chí tự cường dân tộc hết sức mạnh mẽ. Thời gian trị vì của vua Lê Thánh Tông đánh dấu một 

giai đoạn phát triển rực rỡ trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam. 

Năm 1484, với chủ chương đề cao Nho học và tôn vinh bậc tri thức Nho học đỗ đại khoa, 

vua Lê Thánh Tông đã cho dựng các tấm bia tiến sĩ đầu tiên tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám cho 

các khoa thi Đình các năm trước đó của nhà Hậu Lê.  

Có được sự thịnh trị ấy là nhờ công cuộc cải cách hành chính rất thành công của vua Lê 

Thánh Tông. Đề cao vị trí, vai trò của đội ngũ quan lại, coi “trăm quan là nguồn gốc của trị, 

loạn” nên ông đã dành nhiều thời gian, tâm sức xây dựng đội ngũ quan lại có tài, có đức, tuyệt 

đối trung thành với triều đình. Một trong các giải pháp giúp ông xây dựng đội ngũ quan lại là 

thực hiện nghiêm lệ khảo khóa quan lại. 

Từ việc nghiên cứu lệ khảo khóa quan lại dưới triều vua Lê Thánh Tông, bài viết đi tìm 

những giá trị của lệ khảo khóa, liên hệ với thực trạng hoạt động đánh giá cán bộ, công chức 

(CBCC) ở nước ta, đồng thời đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng của công tác 

này trong thời gian tới. 

1. Lệ khảo khóa quan lại dưới triều vua Lê Thánh Tông 

Lệ khảo khóa quan lại thực chất là việc xem xét, đánh giá hiệu quả công việc của quan lại 

theo định kỳ làm cơ sở cho việc thực hiện chế độ thăng, giáng, thưởng, phạt quan lại. 

Đối tượng phải thực hiện lệ khảo khóa là tất cả quan lại từ triều đình trung ương đến các 

cấp chính quyền địa phương. Lệ khảo khóa còn được áp dụng đối với cả con cháu các công 

thần trong triều đình nên đã hạn chế được nhược điểm của cách thức tuyển dụng quan lại bằng 

con đường nhiệm tử, đảm bảo cho đội ngũ quan lại luôn phải cố gắng làm việc, giữ gìn phẩm 

chất đạo đức và thanh danh của bản thân. 

Để xây dựng và làm trong sạch đội ngũ quan lại, vua Lê Thánh Tông đã định ra lệ khảo 

khóa quan lại với những quy định rất cụ thể và chặt chẽ. Năm 1488, vua Lê Thánh Tông định 

“Lệ khảo khoá” gồm 3 điểm cơ bản: 1) Quy định kỳ hạn khảo khoá; 2) Quy định cách thức 

khảo khoá; 3) Quy định tiến trình khảo khoá. Kỳ hạn khảo khóa được quy định: “Cứ 3 năm tiến 

hành một lần sơ khảo, 6 năm thì tái khảo và 9 năm thì thông khảo mới thi hành thăng chức 
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người có công và truất chức kẻ có tội”(1). Qua các kỳ khảo khoá, quan lại được chia làm hai 

loại: xứng chức và không xứng chức. Quan lại nào bị quan trên nhận xét là không xứng chức 

thì lập tức bị bãi chức, bị giáng chức hoặc bị trừng phạt theo tội lỗi đã phạm phải; quan lại nào 

được nhận xét là xứng chức thì được đề bạt lên chức cao hơn. Người có thành tích xuất sắc thì 

được ban thưởng và được tăng phẩm hàm, chức tước sớm hơn quy định. 

Về mục đích của lệ khảo khóa, vua Lê Thánh Tông khẳng định: “Lệ khảo khóa cốt để 

phân biệt kẻ hay, người dở, nâng cao hiệu quả trị nước”(2). Thực hiện lệ khảo khóa , vua Lê 

Thánh Tông đã khuyến khích đội ngũ quan lại thường xuyên học tập, nâng cao hiệu quả làm 

việc và tích cực rèn luyện để được đánh giá là xứng chức. Không một lại quan nào muốn 

mình bị đánh giá là không xứng chức trong các lần khảo khóa. Thực hiện nghiêm lệ khảo 

khóa khiến các quan lại không ai dám nghĩ rằng mỗi khi đã được bổ làm quan thì họ sẽ được 

làm quan suốt đời. 

Lệ khảo khóa dưới triều vua Lê Thánh Tông được chia làm 2 giai đoạn: sơ khảo và thông 

khảo. 

1. Sơ khảo: 

Ba năm một lần, các quan trên phải nhận xét, đánh giá quan lại dưới quyền. Lại, quan nào 

chăm lo đến dân, được dân ủng hộ, trong hạt ít người lưu vong, an ninh ổn định, kinh tế phát 

triển thì được cho là xứng chức. Lại, quan nào nhũng nhiễu, đục khoét, tư túi, làm bậy, trong 

hạt nhiều người phải lưu vong, hay xảy ra trộm cướp, giết người thì bị coi là không xứng 

chức. Nếu trong khi làm quan mà phạm tội bị xử phạt thì không chờ hết 3 năm mới khảo 

khoá, họ bị coi là không xứng chức. Lại, quan nào bị quan trên nhận xét là không xứng chức 

thì ngay lập tức bị bãi chức, giáng chức. Sau kỳ sơ khảo, nếu quan lại nào được nhận xét là 

xứng chức thì tiếp tục giữ chức vụ của mình đang đảm nhiệm, nếu bị nhận xét là không xứng 

chức thì bị cách chức. 

2. Thông khảo: 

Lại, quan nào đã qua 3 năm sơ khảo, 6 năm tái khảo, đến lần thứ ba (9 năm) thì được thông 

khảo. Trưởng quan đánh giá, nhận xét công việc trong cả 9 năm của người chịu thông khảo 

kèm theo lời đề nghị trình lên Bộ Lại để xem xét việc thăng, giáng. Quan từ nhị phẩm trở lên 

thì Bộ Lại tâu lên nhà vua quyết định, từ nhị phẩm trở xuống thì Bộ Lại quyết định. Nếu quan 

lại nào có tài năng và công trạng đặc biệt được đặc chỉ của nhà vua thì không nhất thiết phải 

theo lệ khảo khoá như quy định mới được thăng bổ. 

Năm 1478, vua Lê Thánh Tông ban sắc chỉ cho Đô ty, Thừa ty và Hiến ty các xứ: “Xét 

quan lại trong bộ thuộc của mình, người nào liêm khiết hay tham ô, chuyên cần hay lười biếng, 

cùng các quan nho học dạy dỗ nhân tài, hàng năm có người được sung cống sĩ hay không, 

nhiều hay ít đều ghi tên tâu lên để định việc thăng giáng”(3). 
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Công việc khảo khóa do các trưởng quan thực hiện để nhận xét, đánh giá quan lại dưới 

quyền theo 3 nội dung: một là, có được muôn dân yêu mến hay không; hai là, có lòng thương 

yêu muôn dân hay không; ba là, trong hạt muôn dân có trốn đi nơi khác hay không. Như vậy, 

để nhận xét, đánh giá quan lại vua Lê Thánh Tông đã đặt ra các tiêu chuẩn tương đối cụ thể. 

Tiêu chuẩn hàng đầu để nhận xét, đánh giá quan lại là năng lực hoạt động thực tiễn và mức độ 

hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Quan lại xứng chức hay không là quan lại đó “có 

để lòng thương dân, được dân yêu mến” hay không. Lấy tư tưởng thương yêu nhân dân, đức 

thanh liêm, chính trực trong công việc làm tiêu chuẩn để nhận xét thành tích quan lại là tư 

tưởng tiến bộ của một ông vua thời phong kiến. 

Vua Lê Thánh Tông yêu cầu rất cao đối với các trưởng quan khi nhận xét, đánh giá quan lại 

dưới quyền. Trưởng quan phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình, phải công bằng trong 

đánh giá. Tháng 12 năm Hồng Đức nguyên niên (1470), vua Lê Thánh Tông ban sắc chỉ yêu 

cầu: “Trưởng quan các nha môn trong ngoài khi khảo khóa các quan viên trong phạm vi cai 

quản của mình phải công bằng mà xét duyệt, phải xem xét kỹ lưỡng thành tích trong công việc 

mà các quan viên đó đã làm”(4) và khuyến cáo “Khi tuyên bổ phải sử dụng người tốt. Nếu dám 

lấy tình riêng, tuyên bổ bậy kẻ phẩm trật thấp, tại chức ít ngày để đến nỗi dư luận không hay, 

việc dân sinh tệ thì Lục khoa xét hỏi trị tội”(5). Năm Hồng Đức thứ 9 (1478), ông ban sắc dụ 

một lần nữa nhấn mạnh: “Những viên quan xét người hay dở mà sai sự thật thì Ngự sử đài, Lục 

khoa, Hiến ty kiểm xét hoặc tâu để trị tội”(6). 

Lệ khảo khóa quan lại dưới triều vua Lê Thánh Tông đã tạo cơ sở cho việc loại bỏ những 

quan lại không có năng lực, phẩm chất: “Trưởng quan theo đạo công xét kỹ những viên quan 

dưới quyền để giản hoặc có người hèn kém, bỉ ổi không thể làm việc được giao cho Bộ Lại 

xem xét bắt về hưu; chọn người có tài năng, kiến thức, quen thạo việc mà bổ thay vào”(7). 

Lệ khảo khóa quan lại dưới triều vua Lê Thánh Tông được xây dựng quy củ, thực hiện 

nghiêm minh, công bằng đã có tác dụng tích cực củng cố bộ máy hành chính nhà nước, hạn chế 

sự tha hoá của đội ngũ quan lại. Nhà sử học Phan Huy Chú cho rằng: “Nếu không có cách răn 

đe nêu khen, sao có thể trừng phạt được kẻ tham lam và khuyên được phong tiết… Cho nên 

chính sách yên dân chẳng gì hơn việc chấn chỉnh quan trường, mà cách chấn chỉnh quan trường 

tất phải khảo công để xét rõ người hơn, người kém mà thăng giáng cho rõ ràng”(8). Lưỡng 

quốc trạng nguyên Nguyễn Trực lại đánh giá tác dụng của lệ khảo khóa dưới một góc độ khác: 

“Nay các quan trong triều đình, kẻ sĩ chốn hoang dã đã thực có thể lựa chọn kỹ, sử dụng 

chuyên, tin cậy chắc. Lại ban phép khảo xét công trạng, trải đủ kỳ khảo xét kỹ rồi mới quyết 

định thăng hay giáng, khen hay chê. Người nào tốt, kẻ nào xấu, người nào liêm khiết, tài giỏi, 

siêng năng, mẫn cán, kẻ nào ngu dốt, tham lam, lơ là, lười biếng, giữ ghế ăn hại, thất đức, bất 

tài, gian ngoan xảo quyệt đều bộc lộ rõ ràng. Như vậy thì hàm quan đông đảo đều giữ phong 

cách người quân tử, có đáng lo gì bọn tiểu nhân”(9). 
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2. Một số suy nghĩ về công tác đánh giá cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay 

Trong những năm qua, công tác đánh giá CBCC ở nước ta đã có những mặt tiến bộ nhất 

định. Tuy nhiên, công tác đánh giá CBCC còn chưa thực chất và đạt được kết quả như mong 

đợi. Đánh giá CBCC còn hình thức, cào bằng, mang nặng ý chí chủ quan và cảm tính của 

người đánh giá. Hầu hết CBCC hàng năm đều được đánh giá là hoàn thành tốt và hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ, trong khi hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công của 

nhà nước còn nhiều hạn chế, yếu kém; phẩm chất và năng lực của một bộ phận không nhỏ 

CBCC chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 

Công tác đánh giá CBCC chưa mang lại hiệu quả và chưa đạt yêu cầu đề ra, thể hiện ở các 

mặt chủ yếu sau đây: 

Một là, chưa đảm bảo tính khách quan, dân chủ trong công tác đánh giá CBCC. Một số 

biện pháp nhằm đạt được mục tiêu dân chủ, khách quan trong đánh giá CBCC đã được chỉ đạo 

thực hiện ráo riết bằng nhiều cách, như lấy ý kiến tín nhiệm của cấp dưới, của địa phương, đơn 

vị trong các dịp bình xét, bổ nhiệm cán bộ… nhưng hiệu quả mang lại còn thấp. 

Hai là, tồn tại, hạn chế từ phía người đánh giá. Người đánh giá chưa đề cao tinh thần, trách 

nhiệm của mình; coi việc đánh giá CBCC là việc của cá nhân mình chứ không phải công việc 

chung. Quan điểm của người đánh giá chi phối nhiều đến kết quả đánh giá, nhưng trong nhận 

thức hiện nay còn mang nặng tư tưởng cá nhân. Trong công tác đánh giá CBCC, người đánh 

giá thường mắc các lỗi: quá dễ dãi trong đánh giá; bình quân chủ nghĩa trong đánh giá; đánh 

giá theo cảm tính; thiên vị, định kiến trong đánh giá. 

Ba là, hạn chế trong việc xác định các tiêu chí đánh giá CBCC. Nghị quyết của Đảng và 

Luật cán bộ, công chức năm 2008 đã đưa ra các tiêu chí đánh giá CBCC, nhưng rất ít các tiêu 

chí đề cập đến kết quả thực thi nhiệm vụ; phần lớn các tiêu chí mang tính tiềm năng chung 

chung, như lập trường chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết, mối quan hệ, 

trình độ, năng lực… Các tiêu chí này đều mang tính định tính, không có tính định lượng nên rất 

khó cho việc xác định kết quả và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của CBCC.  

 Bốn là, sự thiếu công tâm, khách quan và những tiêu cực trong công tác đánh giá CBCC 

vẫn đang tồn tại khá phổ biến. Trong khi đó, việc đánh giá CBCC đòi hỏi người đứng đầu các 

cơ quan, tổ chức phải có phẩm chất trong sáng, khách quan, vô tư và khả năng nhìn người 

chuẩn xác.  

Để nâng cao chất lượng đánh giá CBCC, làm cho công tác này thực chất, công bằng cần 

quan tâm thực hiện tốt một số vấn đề sau đây: 

Thứ nhất, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác đánh giá CBCC, coi đây là 

một khâu quan trọng làm tiền đề để thực hiện các khâu khác trong công tác cán bộ. Những 

nhà lãnh đạo, quản lý cần quán triệt quan điểm: “Cách chấn chỉnh quan trường tất phải khảo 

công để xét rõ người hơn, người kém mà thăng giáng cho rõ ràng”. Trong công tác đánh giá, 
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cần xây dựng cơ chế, chính sách tạo áp lực buộc CBCC phải không ngừng học tập nâng cao 

trình độ, năng lực, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, 

nhiệm vụ được giao. 

Các quy định trong đánh giá phải đặt mọi CBCC trước tình thế luôn có nguy cơ bị sa thải 

nếu không “xứng chức” để họ phải thay đổi nếp nghĩ khi đã vào được cơ quan nhà nước, khi đã 

được “bổ nhiệm làm quan thì họ sẽ được làm quan suốt đời”. 

Thứ hai, bồi dưỡng, phát triển cái “tâm” và cái “tầm” của những người tham gia đánh giá 

CBCC, trước hết là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Cái “tâm” ở đây chính là ý thức, trách 

nhiệm của người tham gia đánh giá CBCC. Đây là yếu tố quan trọng để đánh giá CBCC thực 

chất, công bằng. Mục đích và động cơ của người đánh giá CBCC cần phải thực sự trong sáng: 

đánh giá khách quan, công bằng để khen thưởng, kỷ luật, bố trí, đề bạt đúng cán bộ. Người 

đánh giá phải thực hiện nhiệm vụ này “theo đạo công”, phải “công bằng mà xét duyệt, phải 

xem xét kỹ lưỡng thành tích trong công việc mà các quan viên đó đã làm” chứ không thiên vị, 

đánh giá theo cảm tính, coi việc đánh giá là quyền của mình, phục vụ cho bản thân mình. Cái 

“tầm” chính là kiến thức cần thiết để đánh giá thực chất, khách quan CBCC. Muốn vậy, người 

đánh giá CBCC phải được học tập, nâng cao trình độ và nghiệp vụ đánh giá. Họ phải là những 

chuyên gia thật sự để có thể đánh giá người khác chính xác, khách quan; tiến hành công việc 

một cách công phu, thận trọng, luôn sâu sát, am hiểu cán bộ, khắc phục bệnh quan liêu. 

Thứ ba, xây dựng các tiêu chuẩn cụ thể, đánh giá CBCC toàn diện, lấy kết quả hoàn thành 

chức trách, nhiệm vụ được giao làm tiêu chuẩn quan trọng nhất. Xây dựng các tiêu chuẩn cụ 

thể và các giải pháp đặc thù để có thể đánh giá, xác định chính xác những CBCC nào “xứng 

chức” hay “không xứng chức” nhằm khắc phục tình trạng tăng lương, đề bạt tràn lan, chủ yếu 

dựa vào thâm niên công tác mà không căn cứ vào năng lực và phẩm chất đạo đức. Cần có cơ 

chế, chính sách để xóa bỏ tình trạng CBCC tha hóa, biến chất, yếu kém về năng lực hay phạm 

tội ở nơi này thì lại điều động đi giữ các chức vụ (thậm chí là cao hơn) ở những nơi khác. 

Để làm tốt việc đánh giá CBCC, trước hết từng cấp, từng ngành, từng địa phương phải trên 

cơ sở các tiêu chuẩn chung để xác định các tiêu chuẩn cụ thể cho từng chức danh CBCC làm 

căn cứ xem xét, đánh giá. Tránh đánh giá CBCC một cách chung chung và không đánh giá, 

chấm điểm CBCC theo kiểu dàn trải. Chỉ dựa vào các tiêu chuẩn và hiệu quả làm việc mới thấy 

rõ được mặt mạnh, mặt yếu, mặt đúng và mặt chưa đúng ở CBCC. 

Thứ tư, đánh giá CBCC phải xem xét cả một quá trình. Khi đánh giá CBCC không thể chỉ 

xét một lúc, một thời điểm, một thời gian ngắn, mà cần có thời gian dài, xem xét cả một quá 

trình. Bởi vì, mọi việc đều có sự biến chuyển, con người cũng có sự thay đổi về nhiều mặt, cho 

nên nhận xét về một con người không thể cố định bất biến mà phải trong quá trình vận động, 

biến đổi. Đánh giá CBCC không nên chỉ nhận xét bề ngoài, chỉ xét một lúc, một việc mà phải 

xét kỹ toàn bộ công việc, phải “trải qua đủ kỳ khảo khóa kỹ lưỡng rồi mới quyết định thăng hay 
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giáng, khen hay chê”. Đối với CBCC có tài năng, thành tích và công trạng đặc biệt thì không 

nhất thiết phải “theo lệ khảo khóa như quy định mới được thăng bổ”. 

Thứ năm, xây dựng cơ sở pháp lý quy định trách nhiệm của người tham gia công tác đánh 

giá CBCC. Đây là điều kiện để công tác đánh giá CBCC đảm bảo thực chất, khách quan và 

công bằng. 

Các văn bản pháp quy về công tác đánh giá CBCC đều chưa quy định rõ trách nhiệm của 

người đánh giá, chưa đảm bảo nguyên tắc quyền phải đi đôi với trách nhiệm. Chưa có tổ chức, 

cá nhân nào phải chịu hình thức kỷ luật khi đánh giá sai CBCC. Đảng và Nhà nước phải có quy 

định rõ quyền và trách nhiệm của người tham gia đánh giá CBCC, xây dựng các chế tài theo 

nguyên tắc: “Những viên quan đánh giá người hay, kẻ dở mà sai sự thật thì phải bị trị tội”. 

Ghi chú: 

(1) Lê triều quan chế, Nxb Văn hóa thông tin, H.1997, tr.109. 

(2),(3),(4),(5),(6) Đại Việt sử ký toàn thư, tập II, tr.447, tr.471, tr. 505, tr.496, tr.472. 

7. Lê Thánh Tông – con người và sự nghiệp, Nxb Khoa học xã hội, H.1997, tr.178.  

(8) Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, Nxb Sử học, H.1992, tr.589. 

(9) Bối Khê trạng nguyên đình đối văn sách, Tạp chí Hán nôm, số 1/1989, tr.72. 

TS. Bùi Huy Khiên - Học viện Hành chính quốc gia 

Nguồn: tcnn.vn 

 

MỘT NỬA SỐ TIẾN SĨ LÀM “QUAN” 

THÌ CÓ GÌ ĐÁNG MỪNG? 

Theo số liệu của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công 

nghệ), tính tới năm 2016, nước ta có tới hơn 24.000 tiến sĩ. Trong khi đó, theo thống kê của 

Bộ Giáo dục-Đào tạo, số tiến sĩ làm việc trong các trường ĐH, CĐ có khoảng 15.000 người. 

Như vậy, có tới gần 50% tiến sĩ đang làm cán bộ, công chức. Đây là con số đáng mừng hay 

đáng lo? Giữa quan chức và tiến sĩ có mối quan hệ như thế nào? Bằng tiến sĩ có phải là điều 

kiện tốt để được thăng tiến. Đây là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên VOV và Giáo sư 

Nguyễn Minh Thuyết- nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh Thiếu niên 

và Nhi đồng của Quốc hội. 

Giá trị của bằng tiến sĩ đang giảm sút 

PV: Thưa Giáo sư, với một quốc gia có truyền thống hiếu học như Việt Nam, có người 

là tiến sĩ hẳn sẽ là niềm tự hào lớn của gia đình, dòng họ, thậm chí của làng xã? 
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GS Nguyễn Minh Thuyết: Chắc chắn là như thế, dù bây giờ số lượng tiến sĩ rất nhiều, 

nhưng đối với mỗi gia đình, mỗi dòng họ là một niềm vui, vinh dự lớn. 

PV: Rõ ràng là học vị tiến sĩ rất đáng tự hào, xứng đáng được vinh danh. Thế nhưng, 

những năm gần đây, học vị tiến sĩ đang được nhìn nhận khác đi rất nhiều, có thể nói, giá trị 

của văn bằng này đang giảm sút nghiêm trọng tại Việt Nam. Vì sao lại như vậy thưa ông? 

GS Nguyễn Minh Thuyết: Nhận định này là đúng và có thể nói đây là một điều rất đáng 

buồn, mặc dù chúng ta phải khẳng định là hiện nay, nhiều người trẻ có học vị tiến sĩ ở nước 

ngoài cũng như bảo vệ luận án tiến sĩ ở trong nước là những người rất có năng lực, nhiều người 

có năng lực hơn thế hệ chúng tôi. Nhưng số đông hiện nay có thể nói năng lực kém. Tại sao 

“giá” của học vị tiến sĩ lại giảm sút như thế là do chúng ta chỉ chú trọng đến số lượng, mà 

không chú trọng chất lượng; công tác đào tạo bị buông lỏng, thậm chí có thể nói đã bị buông 

lỏng lâu rồi. Để lấy lại giá trị của văn bằng tiến sĩ, cần chấn chỉnh công tác đào tạo. 

PV: Theo cách hiểu thông thường, những người có học vị tiến sĩ, học hàm PGS, GS 

thường làm các công tác nghiên cứu khoa học, công tác giảng dạy. Thế nhưng, có tới gần 

50% tiến sĩ là cán bộ công chức, viên chức, theo ông, con số này là đáng mừng hay đáng lo? 

GS Nguyễn Minh Thuyết: Về con số do Bộ Khoa học - Công nghệ đưa ra tôi không rõ 

bên đó đã trừ đi những người có học vị tiến sĩ đã về hưu hay chưa. Thế nên tới 50% số tiến sĩ 

làm việc trong các cơ quan quản lý Nhà nước, làm công chức, viên chức thì đó không phải là 

điều đáng mừng. Bởi chúng ta đào tạo tiến sĩ để làm nghiên cứu khoa học, để giảng dạy ở bậc 

đại học chứ không phải để làm quan chức. Để làm quan chức, làm cán bộ công chức, không 

nhất thiết phải có bằng tiến sĩ. 

Tôi nhớ từng làm việc với đoàn Thượng viện Australia năm 2003, Văn phòng Quốc hội 

giới thiệu tôi, một vị trong đoàn nghị sĩ Australia đã bày tỏ sự ngạc nhiên về số lượng tiến sĩ, 

giáo sư trong Quốc hội Việt Nam. Tôi nghĩ ông ấy nhận xét chân thành, còn thực ra, để hoạt 

động chính trị, không nhất thiết phải có bằng tiến sĩ, học hàm GS, PGS để phong cho những 

người làm công tác giảng dạy. 

Học tiến sĩ để lên làm quan 

PV: Trong báo cáo về tình hình cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị địa 

phương, tỷ lệ tiến sĩ được đưa lên biểu dương như là một thế mạnh của cơ quan, đơn vị đó, 

trong khi năng lực và hiệu quả công việc của những tiến sĩ còn chưa biết thế nào. Phải 

chăng việc đánh giá cán bộ có chất lượng cao hay thấp thông qua hồ sơ lý lịch, danh vị 

đang được coi trọng hơn hiệu quả công việc thực tế, thưa ông? 

GS Nguyễn Minh Thuyết: Đây là một thực tế ở nước ta hiện nay. Dĩ nhiên, chúng ta 

muốn tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ thì phải dựa vào trình độ đào tạo của họ. Nhưng nếu chỉ 

dựa vào các văn bằng, các “mảnh giấy” thôi chưa đủ, mà phải đánh giá được năng lực thực tiễn 

của cán bộ. Tôi nghĩ rằng, ở các cơ quan công quyền, những cơ quan không phải đơn vị nghiên 
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cứu khoa học, đơn vị đào tạo, có lẽ nên bớt ca tụng số lượng tiến sĩ, thạc sĩ. Chúng ta còn tiếp 

tục theo hướng đó, nghĩa là khuyến khích người ta lấy bằng sau đại học để làm quan. 

Về công tác đào tạo tiến sĩ, cần siết chặt cả đầu vào lẫn đầu ra. Hiện nay quy chế đào tạo 

tiến sĩ mới của Bộ Giáo dục-Đào tạo đã thực hiện theo hướng này. Để được nhận vào làm tiến 

sĩ và làm người hướng dẫn tiến sĩ đòi hỏi phải có tiêu chuẩn rất cao, có nhiều ngành chắc phải 

đóng cửa nhiều năm vì không tuyển được người làm tiến sĩ. Việc siết chặt cả đầu vào cũng như 

đầu ra là đúng đắn. 

PV: Câu chuyện nhập nhằng giữa cán bộ và tiến sĩ đã tồn tại lâu nay ở nước ta, trở 

thành một quán tính khó thay đổi, có đúng không thưa ông? 

GS Nguyễn Minh Thuyết: Theo tôi thì nó có truyền thống từ xa xưa, ngày xưa các cụ đi 

học và cũng học đến tiến sĩ là để làm quan. Bây giờ chúng ta có sự lằng nhằng giữa một bên 

học vị để nghiên cứu khoa học một bên là văn bằng để làm quan nên mới dẫn đến tình trạng 

như thế này. Nhưng ngày xưa, các cụ học đến tiến sĩ, học để làm quan thật, học chính sách cai 

trị, chính sách phát triển kinh tế… Bây giờ, ta học tiến sĩ là để nghiên cứu khoa học chứ không 

để làm quan như ngày xưa. Do đó, chúng ta phải dứt khoát không coi việc có văn bằng tiến sĩ 

hay thạc sĩ là một điều kiện để tuyển dụng hay bổ nhiệm; phải nâng cấp cán bộ công chức viên 

chức, trừ viên chức trong các cơ quan nghiên cứu khoa học và đào tạo. 

PV: Theo ông, một người có thể đảm đương tốt cả trách nhiệm công vụ và trách nhiệm 

khoa học hay không? 

GS Nguyễn Minh Thuyết: Có thể có những người làm được như thế nhưng theo tôi, để 

đảm đương được cả “hai vai” là rất khó. Thời gian tôi làm Đại biểu Quốc hội, đồng thời vẫn 

phải hướng dẫn nghiên cứu sinh, vẫn phải đi dạy học, đi chấm luận án… phải làm việc vô cùng 

vất vả. Tôi nghĩ nếu rảnh tay chỉ làm một việc thì chắc việc đó sẽ tốt hơn. 

Bằng sau đại học không thể là một “điểm cộng” để bổ nhiệm, tuyển dụng 

PV: Phải chăng đây là căn nguyên của thực trạng nền khoa học của Việt Nam “vừa 

thiếu, vừa yếu”? 

GS Nguyễn Minh Thuyết: Căn nguyên thì có nhiều, không chỉ có mỗi chuyện đào tạo ra 

rồi dùng vào việc khác, đào tạo ra tiến sĩ không để nghiên cứu khoa học mà đi làm quan chức. 

Tuy nhiên, đây cũng là một căn nguyên. Có lẽ cần phải chấn chỉnh công việc này, với các cơ 

quan hành chính đơn thuần, cần xem lại có nên để anh em lấy thời gian, thậm chí tiền bạc để 

đi học tiến sĩ hay không. Nếu có một công chức say mê học hành, học ngoài giờ và tự bỏ tiền 

đi học thì không thể ngăn cản được. Người ta đi học như thế là vì niềm say mê khoa học và 

để sau đó chuyển sang làm công tác nghiên cứu khoa học, chứ không phải lấy bằng tiến sĩ ấy 

để lên chức. Trong tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ, không nên coi việc đào tạo sau đại học là một 

tiêu chuẩn, vì nếu chỉ làm công chức Nhà nước, người ta cần một cài tài khác, không cần 

bằng tiến sĩ. 
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PV: Để khắc phục những hạn chế, theo ông chúng ta cần có thay đổi gì? 

GS Nguyễn Minh Thuyết: Trước hết phải chấn chỉnh công tác đào tạo sau đại học, cụ thể 

phải siết chặt đầu vào, kiểm tra kỹ quá trình hướng dẫn, siết chặt đầu ra. Thứ hai, trong việc 

tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự ở các cơ quan hành chính nhà nước, không nên sử dụng tiêu 

chuẩn về bằng cấp sau đại học như là một trong những tiêu chuẩn ưu tiên để được bổ nhiệm, 

tuyển dụng. Thứ ba, nên chấm dứt việc phong học hàm cho những người chỉ làm việc ở các cơ 

quan hành chính, bởi chính các vị này “đầu têu” cho những người khác chạy theo học vị ảo. Đã 

đi làm quan chức ở nhà nước thì còn thời gian đâu đi dạy đại học mà phong giáo sư, phó giáo 

sư. Chỉ nên phong cho những người đang trực tiếp đào tạo. Thứ tư, về mặt xã hội, phải có đòi 

hỏi, đánh giá về hiệu quả công việc của những người có bằng cấp và phải thực hiện từ các cơ 

quan trực tiếp quản lý những người có bằng cấp sau đại học. 

PV: Xin cảm ơn Giáo sư./. 

Nguồn: vov.vn 
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TIỀN GIANG: MỘT TỈNH 

MÀ HƠN 2.000 LƯỢT CÁN BỘ ĐI NƯỚC NGOÀI 

 

Một bản báo cáo từ chính Tiền Giang vừa được tiết lộ trên báo chí đã đưa ra những con số 

quá choáng, quá sốc: Chỉ trong vài năm, từ 2012-2016, có tổng số 2.026 lượt cán bộ, công 

chức, viên chức địa phương này đi nước ngoài từ  nguồn ngân sách nhà nước với các hình thức : 

Học tập, tham quan, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm, hội nghị... 

Quán quân đi nước ngoài ở Tiền Giang cũng thuộc về ngành y tế. Tính ra đã có 77 lượt bác 

sĩ, cán bộ ngành y tế đi nước ngoài, có cả giám đốc, phó giám đốc Sở Y tế... Năm 2013 có 17 

lượt cán bộ y tế đi nước ngoài bằng nguồn tiền các hãng thuốc tài trợ, năm 2014: 15 lượt, năm 

2015: 16 lượt... 

Câu chuyện hơn 2.000 cán bộ ở Tiền Giang cũng hoàn toàn không cá biệt cho việc thâm 

dụng thời gian và tiền bạc dưới danh nghĩa đi học tập, hội thảo... 

Và phải chăng việc đi nước ngoài như đi chợ hẳn nhiên sẽ không thể chấm dứt nếu như câu 

chuyện Tiền Giang, con số Tiền Giang hôm nay chưa được coi là lý do xác đáng để Quốc hội, 

Chính phủ mở các cuộc kiểm tra giám sát "vấn nạn đi nước ngoài" trên toàn quốc. 

Nguồn: laodong.com.vn 

 

HỦY BỔ NHIỆM “THẦN TỐC”, 

BÀI “TEST” CHO LỜI GIẢI “TỨ Ệ” CỦA BỘ NỘI VỤ 

 

“Lúa tốt, sẽ bớt cỏ dại”, một khi có một qui trình hợp lý, sẽ tuyển chọn được những người 

xứng đáng và khi đó, bớt đi những cuộc bổ nhiệm thăng thiên, thần tốc, kỳ ảo của các “vĩ nhân 

trẻ tuổi” như Vũ Minh Hoàng, Vũ Quang Hải, Trần Vũ Quỳnh Anh… 

Theo thông tin mới nhất từ báo Dân trí ngày 9/9, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ 

Nguyễn Hoàng Ba cho biết, đã tham mưu cho UBND thành phố Cần Thơ hủy quyết định bổ 

nhiệm ông Vũ Minh Hoàng làm Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và Hội 

chợ triển lãm thành phố Cần Thơ. 
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Đây là một trong những “cậu giời” được bổ nhiệm thần tốc gây bức xúc dư luận thời gian 

vừa qua, cùng với các “vĩ nhân” Vũ Quang Hải (con ông Vũ Huy Hoàng), Trần Vũ Quỳnh Anh 

(Thanh Hóa)… 

Có lẽ nên nhắc lại đôi nét về con đường thăng tiến thần tốc của “vĩ nhân trẻ tuổi” này. Vào 

ngày 4/6/2014, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ (Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ) có quyết định tuyển dụng 

ông Vũ Minh Hoàng vào làm việc tại Phòng Nghiên cứu – Tổng hợp của cơ quan này. 

Hơn 3 tháng sau (ngày 8/9/2014), cơ quan này ra quyết định cử ông Vũ Minh Hoàng đi học 

Tiến sĩ ở Nhật Bản (10/2014 đến 9/2017). Trong thời gian này, dù không điều hành trực tiếp ở 

cơ quan nhưng ngày 15/1/2016, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ lại có quyết định 824/QĐ/BCĐTNB 

bổ nhiệm ông Hoàng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế của Ban. 

Chỉ 32 ngày kể từ ngày bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng, BCĐTNB lại ký tiếp quyết định để 

ông Hoàng chuyển công tác về UBND thành phố Cần Thơ và ngày 26/2/2016, UBND thành 

phố Cần Thơ có quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hoàng giữ chức Phó Giám đốc Trung 

tâm Xúc tiến đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ. 

Con đường thăng tiến của ông Hoàng nhanh như gió lốc thì lộ trình hủy quyết định bổ 

nhiệm ông này lại khá thong dong, từ tốn, phải mất 9 tháng sau ngày bị dư luận phát hiện. 

Song, vấn đề đặt ra là làm thế nào để vừa có thể tuyển dụng được những người có năng lực 

thực sự và thậm chí, bổ nhiệm họ vào vị trí lãnh đạo một cách nhanh chóng và thực chất là câu 

hỏi không dễ, nhất là với cơ chế hiện nay của ta. 

Gần đây, trả lời báo chí về việc hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới tuyển chọn 

lãnh đạo cấp vụ, sở, phòng của Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết sẽ đổi mới phương 

thức, thay vì trước đây chọn cán bộ, tức là cử người thì lần này tổ chức thi tuyển. 

Trên tinh thần minh bạch, công khai, dân chủ nhằm chọn được đúng người, Bộ trưởng Tân 

còn cho biết, Đề án lần này mở rộng đối tượng thi tuyển kể cả trong và ngoài quy hoạch. 

Đây có thể được coi như một bước đột phá dù không mới bởi trước đây, Chính phủ đã từng 

bổ nhiệm một vị Giáo sư, tiến sĩ ngoài Đảng làm Bộ trưởng. Đó là cố Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

Nguyễn Văn Huyên. 

Nhà giáo dục, nhà dân tộc học, nhà nghiên cứu văn hóa lớn này đã từng đảm nhiệm chức vụ 

Bộ trưởng Giáo dục trong gần 29 năm (28 năm 350 ngày) và khó có thể nói khác, đây cũng là 

thời kỳ rực rỡ của giáo dục Việt Nam. 
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Cách đây ít lâu, cũng có một cán bộ được bổ nhiệm Cục phó khi chưa là đảng viên. Đó là 

ông Trần Hùng. Tháng 7/2009, ông Hùng được bổ nhiệm Vụ phó Vụ Công nghiệp nhẹ, đến 

3/2012, ông Hùng được điều động và bổ nhiệm Cục phó Cục Quản lý thị trường cho đến cuối 

năm 2015, được biệt phái sang Phó Văn phòng Ban chỉ đạo 389. 

Trở lại với đề xuất bổ nhiệm cả những người không nằm trong diện qui hoạch của Bộ Nội 

vụ, đây có lẽ như một bài “test”, mở ra một hướng đi trong công tác cán bộ. 

Công bằng, qui trình bổ nhiệm trước đây tương đối chặt chẽ, song qua thời gian đã bộc lộ 

những nhược điểm nhất định mà nổi cộm là ở khâu cơ cấu, quy hoạch. 

Trong dân gian đã từng xuất hiện câu “thành ngữ mới”: “Cả đời phấn đấu không bằng cơ 

cấu một đêm”. Những người nằm trong qui hoạch có thể được bổ nhiệm, có thể không nhưng 

những ai không nằm trong qui hoạch thì chắc chắn không. Chính điều này đã ít nhiều triệt tiêu 

sức phấn đấu và không loại trừ tư tưởng “ăn sẵn” của một số người đã nằm diện cơ cấu. 

Việc bổ nhiệm cả những người không thuộc diện qui hoạch còn là thông điệp, dù có được 

cơ cấu cũng hoàn toàn có thể bị loại nêu như không nỗ lực phấn đấu. 

Đây có thể ít nhiều cũng là “phương thuốc” cho “qui trình tứ ệ - nhất hậu duệ, nhì quan hệ, 

ba tiền tệ và cuối cùng là trí tuệ) đã hơn một lần nhức nhối. 

“Lúa tốt, sẽ bớt cỏ dại”, một khi có một quy trình hợp lý, sẽ tuyển chọn được những người 

xứng đáng và khi đó, bớt đi những cuộc bổ nhiệm thăng thiên, thần tốc, kỳ ảo của các “vĩ nhân 

trẻ tuổi” như Vũ Minh Hoàng, Vũ Quang Hải, Trần Vũ Quỳnh Anh… 

Nguồn: dantri.com.vn 
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TIÊU CHUẨN THI THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC 

NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI 

 

Từ ngày 15/10/2017, các quy định, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội trong các đơn vị sự nghiệp công lập được thực 

hiện theo Thông tư 25/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. 

Theo Thông tư, viên chức được đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên 

ngành công tác xã hội khi có đủ điều kiện sau: 1- Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và được 

cấp có thẩm quyền cử dự thi. 2- Đang giữ chức danh nghề nghiệp có cùng 4 chữ số đầu trong 

mã số chức danh nghề nghiệp với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi. 3- Có đủ tiêu chuẩn 

của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội. 4- Được cơ quan, đơn vị sử dụng 

viên chức đánh giá có đủ phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời 

gian 3 năm liên tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi; không trong thời gian bị thi hành kỷ 

luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật. 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng quy định thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành công tác xã hội từ hạng III lên hạng II. Nội dung thi bao gồm: Môn thi 

kiến thức chung, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học. 

Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ và tin học 

Theo Thông tư, sẽ miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

công tác xã hội đối với viên chức khi có một trong các điều kiện sau: 

1- Viên chức tính đến ngày 31/12 của năm tổ chức thi chức danh nghề nghiệp có tuổi đời từ 

đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ. 

2- Có bằng tốt nghiệp đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ thuộc một trong các ngôn ngữ Anh, 

Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc. 

3- Đã học tập, nghiên cứu toàn thời gian ở nước ngoài và được cấp bằng đại học, bằng thạc 

sỹ hoặc thạc sỹ của cơ sở đào tạo nước ngoài sử dụng một trong các ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, 
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Đức, Trung Quốc trong đào tạo; văn bằng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy 

định hiện hành. 

4- Đã có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam (B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu) và còn trong thời hạn 2 năm, hoặc có chứng chỉ 

Tiếng Anh quốc tế TOEFL PBT 450 điểm, TOEFT CBT 133 điểm, TOEFT IBT 45 điểm, 

IELTS 4,5 điểm trở lên đối với thi thăng hạng công tác xã hội viên (hạng III) lên công tác xã hội 

viên hạng (II). Các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại điểm này còn trong thời hạn 2 năm (24 

tháng) tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi. 

Viên chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên sẽ được miễn 

thi tin học. 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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NHÂN SỰ MỚI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: 

Ông Lê Tấn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An và ông 

Lê Quân, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV được bổ nhiệm giữ 

chức vụ Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Bộ Nội vụ: 

Ngày 11/9, ông Vũ Chiến Thắng được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ. 

Đại học Cần Thơ: 

Ngày 9/9, PGS. TS. Hà Thanh Toàn được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học 

Cần Thơ nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Đại học Huế: 

Ngày 6/9, TS Đỗ Thị Xuân Dung, Trưởng khoa Việt Nam hoc̣, Trường Đaị hoc̣ Ngoại Ngữ - Đaị 

hoc̣ Huế, PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Phó hiệu trưởng Trường Đaị hoc̣ Nông Lâm - Đaị hoc̣ Huế 

giữ chức vụ Phó Giám đốc Đaị hoc̣ Huế; TS Trương Quý Tùng được bổ nhiêṃ laị giữ chức vụ Phó 

Giám đốc Đaị hoc̣ Huế. 

An Giang: 

Ngày 11/9, đồng chí Trần Minh Nhựt, Bí thư huyện ủy Châu Thành được bổ nhiệm giữ chức Phó 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ về giữ chức Bí thư huyện ủy Châu Thành; đồng chí Lê Kim Bình, Chủ tịch UBND huyện 

Thoại Sơn về giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Giám đốc Sở Giao 

thông & Vận tải giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; 

đồng chí Nguyễn Phú Tân, Phó trưởng phòng Kinh tế ngành - UBND tỉnh giữ chức Phó Giám đốc 

Sở Giao thông vận tải; đồng chí Nguyễn Hồng Quang được bổ nhiệm lại  giữ chức Phó Giám đốc 

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang. 

Nghê ̣An: 

Ngày 11/9, đồng chí Lê Bá Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân vận 

Tỉnh ủy được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghê ̣An. 

Phú Yên: 
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Ngày 12/9, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Sở Ngoại vụ thuộc 

UBND tỉnh Phú Yên và Quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của Sở. 

Bà Đỗ Ngọc Thủy, Phó Vụ trưởng Bộ Ngoại giao, biệt phái công tác tại UBND tỉnh Phú Yên 

được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên; ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám 

đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ 

tỉnh Phú Yên. 

Long An: 

Ngày 13/9, đồng chí Đinh Thị Phương Khanh được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Công Thương 

được điều động đến Văn phòng HĐND tỉnh bố trí công tác kể từ ngày 15/9/2017; đồng chí Đỗ Hữu 

Thùy Dương được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh. 

Kon Tum: 

Ngày 13/9, đồng chí Trương Thi ̣ Linh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ được điều đôṇg, bổ nhiêṃ giữ 

chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum. 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 


