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                                    -                X            Ủ                   
                     -                X            Ủ                          

                            -                X                                  Ủ  
ban nhân dân                                              Ủ                                
           :                                                            ;               
          ừ                    ;                ;                          ;              ; 
              ;   ẻ   ;       ẳ       ;                             

            -                X                                                         
                      ;                                           Ủ        ân dân         ; 
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                                                                                        - 
               X       

27 nhiệm vụ của Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 
                27                          -                X         : 
Trình Ủ                       :                        Ủ                             

                                                                                         
    Ủ                       ;                                            ;                    
                                                                                            
         ;                                                                                
                 Ủ                        ;                                               
                                            ;                                        
                                                                                         

               Ủ                                                                      
             Ủ                                      ;                                   
                                                                                      ; 
                                                                                                
                                              

                                                         ;                              
                                          ;                                  ừ         ; 
                             ;                                                             ; 
                                  ;                       ;                        ;          
  ẻ   ;                                    ;                ẳ         

                                                                                       
                                                                                            
                                                                                          
                                   ;                                                     
                                                                                           
                                                                                         
                                                                               -        
        X            Ủ                                                       Ủ      
nhân dân                       

                                              -  ỹ                   ;                
                                                                                             
                                                                                         eo 
                                               Ủ                                              
                                                                                            
                                                                                            
             Ủ                                                                           
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* Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Dùng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng bảo 
hiểm xã hội số từ ngày 01/6 

Ngày 04/5                                             6                                
           ẻ                                   -                                         
                                                       10 000                     

               ẻ                                                                    
                                                                           

                                                                                        
          ẻ                 ẻ                 ;                         ẻ                  
                     

                                                                                     
                                       ;                                                    
tham gia. 

                                                                                  ẻ      
                                   ẻ  

                         ẻ                                                             
                                                                                         
                          

                           ẳ                  X                                 
1115/BHXH-               Y                                                     ẻ     
                              - B                                                      
                                 ừ      01/6/2021. 

Nguồn: baochinhphu.vn/hanoimoi.com.vn 
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TIN ĐỊA PHƢƠNG 

 

HÀ NỘI: TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, 
CẢI THIỆN MÔI TRƢỜNG ĐẦU TƢ KINH DOANH; TÍCH 

CỰC THI ĐUA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
 

* Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh 

Ngày 29/4, Ủ               TP.                                         02/  -UBND 
                                              4/2021     Ủ               TP.             
ra ngày 28/4     Ủ                                                      Ủ               
TP.                 A            

Thông cáo nêu rõ, theo                                                           
15/4/2021                                          2020                66 93            
1 87                                 9/63                                                 
    2018    2019                          5/10                             2019          
                                                                                TP.        
                                               Ủ                                      
                                                                        

                                                                             :        
                                                                                           
                                                                 

Ủ                                                                                  
          Ủ                                                                             
                                                                                           
                ỡ                                                        OVID-19. 

                                                                                        
                 :                                                                       
                                                                            w              
                                                                                              
             g khai. 

Ủ                                             :                               -      
                                X         G          -                               Ủ  
ban nhân dân                                                                                   
                                 ừ                                                      
                            

                                                :                                        
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                                                            1                               
                                                                                           
                                                                     

                                                                                      
                                                                                     
                                                                          ;                
                                                                                             
công dân,                       

* Tích cực thi đua cải cách hành chính 

                 -             TP.                                05/  -       
ngày 20/4/2021                                                                           
                           2021 - 2025                                                    
                                                                                 ừ       
                

                Ban         -                                   TP.         
                              05/  -                                              
        ừ                           01-CTr/TU ngày 17/3/2021                         
                                                                                       
         ;                                        2021 - 2025                           
                                           -                                              
                                                                                        
                                                                                         
                                                                                            
                                                                                             

                                                            ẳ                            
                                                                                        
cách hành chính                                                                              
                  . Riêng                                                    ừ 90%           
                                

                    A                                           ỹ               
                  05/  -                                                                 
                01-   / U                                                             
                                                                       Ủ               
              ỹ                                                                   2021 - 
2025                                                                                         
        ừ                                                                            
chính                                                                                   
                ừ            ừ                ;             ừ                                   
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                            A         ẻ     

Ô                                        -                                  
                            05/  -                                                 
                                                                                            
                                                                                          
                                                                                                
                 

Qu                                                                             
                                             ẻ:                                      
                                                           ẻ                              
phon                                                                                         
                                                     

           Ban         -                                   TP.                
            ẳ                                            05/  -                        
                                                   ;                                      
                                                                                              
                                                                                           
                                         

                    5/2021                                                               
                                                   - Khe                                   
                                                                                               
                                                               

Nguồn: hanoimoi.com.vn 

 

CẦN THƠ: XÂY DỰNG 

NGÀNH THUẾ HIỆN ĐẠI, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ 
 

    10                                                            2011 - 2020          
                                            732/ Ð-TTg ngày 17/5/2011                
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                                                        384                       237      
                47            557                                                        
   99 89%                                                 99 42%              tham gia 
                          96 28%                                 Ứ                        
                                                                                            
                         

                                    S                                                
                                                                                         
     2021 - 2030            C                            A                           
                                                                                          
                                      2030,                                             
         30                                                          Ð                   
                             ;                                                         
                                             ;                                                
                                                                                       
                      C                              2030                      C         
                    50                                                        A EA     
C                              

Ð                                                                                    
                                     -                                                         
              Ð                                                                        
                                                                                            
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                           
           3               :                                                         ;       
                                           ;                                                 
                                                

                                                                                         
                                        Ð                                                        
                                                                               2021 - 2030  

Nguồn: baocantho.com.vn 

 

QUẢNG NINH: DOANH NGHIỆP 

CHẤM ĐIỂM CHẤT LƢỢNG PHỤC VỤ CỦA HẢI QUAN 
 

 ừ      15/5/2021                                                                
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             /                                   5       : R            -     5    ;          
-     4    ;             -     3    ;                -             2                         
                            1       

                                                                 E U   A         
                                                      ừ                                   
                h           .                                                              
                                                                                               
                                                                                            
                        

                                                                                      
                                                                                       
                                                   10                                      
            

Nguồn: congthuong.vn 

 

QUẢNG NGÃI: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

NHÀ NƢỚC: CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC 
 

                                                                                       
2011 - 2020                                                                                   
                    

Chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính 

G         2011 - 2020                                                                , 
         Ủ                                           10                               
                                                       ừ 30 - 60%                            
    238                          24                                          7         
                 Ủ                                             Ủ                    
                                                                                             
                                             

 ừ     2018                                                                       
                                                                                             
    1 319                                         16          Ủ                          
Ngãi                                                                                           
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                                                                               G             
                                                                                                
            

 Hi                                               3  4                                   
350                                         8                             B            Ủ  
ban nhân dân                                                                         1 573 
                                                   3                           d       
               

 Cải cách tổ chức bộ máy hành chính 

                Ủ                                                                     
                                                                                           
                                           Ủ                                               
                                                     :                         , Vaznw 
hóa - Th                                                           6               4         
                       

                                                                   31                
        13                                                                                
                                                                                    225 
                           152                          ;                      13          
                                                                         3             
      Ủ                                                           1                       
         11                                                                              
373                                          202                                           
        1 156                 ;                         954                    

Nguồn: baoquangngai.vn 

 

ĐỒNG NAI: 
MỤC TIÊU TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ 

 

                                                                     ẵ                   
                                                                                         
                                                                               

Ủ                                              5003/  -UBND ngày 30/12/2020 phê 
                                         2025                     2030                
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* Hƣớng đến nền kinh tế số 

G         5          2021 - 2025                                                        
                                  C                                                          
                                                         -                                  
                                                                                              
                                                   ừ           ừ                             
                            2030                   30% GR    

                                                                                       
                                               ,                                            
                                                                            ừ                    
                                                                                         

         Ủ                                                                        
                         -                  2021 - 2025                                        
                                                   -                                   
                                                                                         
     C                                                           

                                                                                     
                      ừ                                                                    
                                                                                             
                                                                                       . Các 
                                                                                          
                                                                                             
nhà. Các                                                                        ừ      
                                                                                          
                                                                 

* Những doanh nghiệp đi đầu trong chuyển đổi số 

                                                                                        
                                                                         :            
Schaeffer Hyosung, Meggitt, Ajinomoto, Hansol Technics, Oji Paper, Intops, CJ, Fujitsu, 
                                                      4 0                                   
                                                                                     
                                                                                

                                          G            j                        
                                                                                             
                                                                                           
                                                                                            
cá                                                                                          
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                          doa                                                          
                                                                                           
tài chính -                                                                                   
                                                   

         Y                                                                        
                                      30       U                                       
                            A          Biên Hòa).                                    
4 0                                                                                       

                                                                                        
                                                                                     
                                                                                           
                                                                                      
                                                                                           
                                   

Nguồn: baodongnai.com.vn 

 

ĐỒNG THÁP: HUYỆN HỒNG NGỰ 

KHEN THƢỞNG NHIỀU TẬP THỂ, CÁ NHÂN 

TRONG THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
 

                                                                                          
          2020  Ủ                               ừ                      6            12 
                                                                             . Ngoài ra, 9 cá 
                                                                            3    4     2020 
                   Ủ                                  

                                 C                                    2021           Ủ  
ban nhân dân                                                                            
                                                                                 , nâng cao 
                                                                                        
                                                                                            
                          ẹ                        

Nguồn: baodongthap.vn 
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THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ 

CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP 

VÀ PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 

 

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 
nước giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo hoàn 
thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn II (2016 - 2020), 
một trong các trọng tâm cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 là cải cách thể chế, được 
triển khai thực hiện bằng hệ thống các nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ quan trọng là “Tiếp tục 
cải cách và triển khai trên diện rộng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự 
nghiệp dịch vụ công…”. Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Ban Chỉ đạo cải cách hành 
chính của Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chuẩn bị báo cáo chuyên đề “Thực hiện 
cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và phát triển các doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ”. 

1. Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập 

a) Về đổi mới cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo Nghị định 
số 54/2016/NĐ-CP 

Thứ nhất, cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập bảo đảm phù hợp 
với quy định khung tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy 
định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời bảo đảm tính đặc thù của tổ chức 
khoa học và công nghệ công lập. 

Thứ hai, về việc xác định và phân loại tổ chức khoa học và công nghệ công lập để giao 
quyền tự chủ 

Để khắc phục khó khăn trong việc xác định và phân loại tổ chức khoa học và công nghệ 
công lập theo chức năng của tổ chức để giao quyền tự chủ theo Nghị định số 115/2005/NĐ-
CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức 
khoa học và công nghệ công lập, Nghị định số 54/2016/NĐ-CP đã phân loại tổ chức khoa học 
và công nghệ công lập theo mức độ tự bảo đảm về chi thường xuyên và chi đầu tư của tổ chức 
khoa học và công nghệ công lập, cụ thể theo các mức sau: Tổ chức khoa học và công nghệ 
công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; Tổ chức khoa học và công nghệ công 
lập tự bảo đảm chi thường xuyên; Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm một 
phần chi thường xuyên; Tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Nhà nước bảo đảm chi 
thường xuyên. 

Với cách phân loại này, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập sẽ căn cứ vào nguồn 
thu của đơn vị để tự xác định tổ chức mình thuộc loại nào để trình cơ quan có thẩm quyền 
thẩm định và phê duyệt phương án tự chủ của tổ chức. 
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Cách làm này đồng thời tránh được tình trạng bắt buộc các tổ chức khoa học và công nghệ 
công lập có chức năng nghiên cứu ứng dụng, dịch vụ khoa học và công nghệ phải tự bảo đảm 
chi thường xuyên tại một thời điểm nhất định như quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-
CP. Quy định có tính ép buộc các tổ chức khoa học và công nghệ công lập phải tự bảo đảm 
chi thường xuyên vào một thời điểm nhất định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP là không 
phù hợp với thực tiễn và gây khó khăn đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 

Thứ ba, trao quyền tự chủ phụ thuộc vào mức độ tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu 
tư của tổ chức khoa học và công nghệ công lập 

Mức độ tự bảo đảm về chi thường xuyên và chi đầu tư của tổ chức khoa học và công nghệ 
công lập là căn cứ để trao về quyền tự chủ cho tổ chức (về nhân lực, tài chính, tổ chức bộ máy, 
quản lý, sử dụng tài sản), cụ thể theo hướng Nhà nước giao quyền tự chủ cao nhất cho tổ chức 
tự bảo đảm được toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu tư, tổ chức khoa học và công nghệ công 
lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thì Nhà nước giao ít quyền tự chủ nhất. 
Quy định như thế sẽ tạo được sự bình đẳng giữa các tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 

Mặt khác, quy định này sẽ khuyến khích các tổ chức khoa học và công nghệ công lập 
phấn đấu thu hút nhiều nguồn tài chính (ngoài ngân sách nhà nước) để phục vụ hoạt động 
khoa học và công nghệ và hoạt động sản xuất, kinh doanh; khuyến khích tổ chức tiết kiệm chi 
phí, tăng thu nhập, nâng cao hiệu quả hoạt động, tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư 
để được trao nhiều quyền tự chủ nhất. 

Thứ tư, cho phép tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và 
chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp hoặc chuyển thành doanh nghiệp 

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư là 
những tổ chức đã tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, có lợi nhuận lớn, có thể tự đầu tư 
phát triển mà không sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Vì vậy, việc cho phép tổ chức 
khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng 
cơ chế tài chính như doanh nghiệp hoặc chuyển thành doanh nghiệp là phù hợp với thực tiễn.  

Ngoài việc được Nhà nước trao quyền tự chủ ở mức cao nhất, tổ chức khoa học và công 
nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được hưởng ưu đãi về thuế thu 
nhập doanh nghiệp. Điều đó cũng tạo được động lực khuyến khích các tổ chức khoa học và 
công nghệ phấn đấu để trở thành tổ chức tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động. 

Thứ năm, Nhà nước tiếp tục đầu tư phát triển để nâng cao tiềm lực cho tổ chức khoa học 
và công nghệ công lập 

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành 
lập để thực hiện chức năng, nhiệm vụ mà Nhà nước giao, vì vậy khi thực hiện cơ chế tự chủ, 
các tổ chức khoa học và công nghệ công lập cần được nhà nước tiếp tục đầu tư phát triển như 
trước đây, trừ một số tổ chức khoa học và công nghệ công lập đã tự bảo đảm chi đầu tư. 

Bên cạnh việc thực hiện những nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà 
nước, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập được Nhà nước giao thực hiện những 
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nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và các nhiệm vụ khác để thực hiện chức năng, nhiệm 
vụ của tổ chức. 

Điều này sẽ giúp các tổ chức có tiềm lực đủ mạnh và có nguồn kinh phí ổn định để thực 
hiện tốt chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 

Thứ sáu, điều chỉnh một số quy định để cơ chế tự chủ đồng bộ với các quy định khác có 
liên quan, điều chỉnh quy định về việc cho phép tổ chức khoa học và công nghệ công lập 
được dùng quyền sử dụng đất để góp vốn, liên doanh, liên kết, sản xuất kinh doanh, thế chấp 
vay vốn ngân hàng phù hợp với quy định của Luật Đất đai. 

Quy định về xác định danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch viên chức theo hạng chức 
danh nghề nghiệp, xác định số lượng người làm việc trong tổ chức khoa học và công nghệ 
công lập, tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức phù hợp với quy định của luật Viên chức và 
các văn bản có liên quan. 

Quy định về việc cho phép tổ chức khoa học và công nghệ công lập đề xuất cơ quan có 
thẩm quyền bổ nhiệm, thuê nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài đảm nhiệm chức 
danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ công lập và thuê chuyên gia nước ngoài tham 
gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức 
khoa học và công nghệ công lập phù hợp với Luật Khoa học và công nghệ năm 2013. 

Quy định cho phép tổ chức khoa học và công nghệ công lập được quyền thành lập, sáp 
nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc phù hợp với quy định hiện hành về thành lập, tổ chức lại, 
giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

b) Kết quả phê duyệt phương án và thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định của Nghị định 
số 54/2016/NĐ-CP 

Trong giai đoạn những năm đầu triển khai thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP, do các 
nguyên nhân khách quan và chủ quan, các Bộ, ngành, địa phương chú trọng, tập trung thực 
hiện việc sắp xếp, sáp nhập các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, vì vậy, tiến độ hoàn 
thành việc xây dựng và phê duyệt phương án tự chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ 
công lập bị chậm lại. Vì vậy, năm 2019, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập chưa thể 
thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP. 

Để giải quyết vấn đề nêu trên, ngày 11/01/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công 
văn số 83/BKHCN-TCCB đề xuất Chính phủ cho phép các tổ chức khoa học và công nghệ 
công lập tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và 
Nghị định số 96/2010/NĐ-CP đến hết 31/12/2018, từ năm 2019 các tổ chức khoa học và công 
nghệ công lập sẽ thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP. 

Ngày 08/02/2018, tại Nghị quyết số 13/NQ-CP, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 
năm 2018, Chính phủ đã cho phép các tổ chức khoa học và công nghệ công lập chưa được 
phê duyệt phương án tự chủ tiếp tục thực hiện cơ chế quy định tại Nghị định 
số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 
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20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-
CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ đến hết ngày 31/12/2018. 

Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018, 
Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 639/BKHCN-TCCB hướng dẫn và đôn đốc 
các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương phê duyệt phương án tự chủ của các tổ chức khoa học 
và công nghệ công lập xong trước 30/6/2018 để bảo đảm thời gian xây dựng kế hoạch khoa 
học và công nghệ và triển khai thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP từ 
ngày 01/01/2019. 

Đến 31/01/2019, theo báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, do triển khai kiện toàn tổ 
chức các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục 
đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả  hoạt động của các 
đơn vị sự nghiệp công lập và các nguyên nhân chủ quan, khách quan, khoảng 64% các tổ chức 
khoa học và công nghệ công lập đã được phê duyệt phương án tự chủ. Cụ thể như sau: 

Đối với 314 tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, 
ngành: Có 175 tổ chức khoa học và công nghệ đã được phân loại và phê duyệt phương án tự 
chủ, trong đó: 03 tổ chức tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu tư; 18 tổ chức tự 
bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên; 103 tổ chức bảo đảm một phần chi thường xuyên; 51 tổ 
chức do Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên. Đến thời điểm 31/01/2019, còn 139 tổ 
chức thuộc cơ quan Trung ương chưa được phê duyệt Phương án tự chủ, đặc biệt trong đó có 
99 tổ chức cấp 3, cấp 4 trực thuộc đơn vị cấp 2. 

Đối với 146 tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, có 121 tổ chức đã được phê duyệt phương án tự chủ, trong đó: 02 tổ chức 
tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; 30 tổ chức tự bảo đảm chi thường xuyên; 66 tổ 
chức tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; 23 tổ chức do Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi 
thường xuyên. Đến thời điểm 31/01/2019, còn 25 tổ chức khoa học và công nghệ thuộc các 
cơ quan ở địa phương chưa được phê duyệt Phương án tự chủ. 

Như vậy, trong cả nước có 460 tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc đối tượng 
thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP, trong đó có 296 tổ chức đã được phân loại và phê 
duyệt phương án tự chủ, cụ thể: 05 tổ chức tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu 
tư; 48 tổ chức tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên; 169 tổ chức bảo đảm một phần chi 
thường xuyên; 74 tổ chức do Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên. Đến thời điểm 
31/01/2019, còn 164 tổ chức khoa học và công nghệ chưa được phê duyệt Phương án tự chủ. 

c) Tình hình thực hiện các quyền tự chủ 

Tự chủ về thực hiện nhiệm vụ: Có 53 tổ chức đã tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư 
và tự bảo đảm chi thường xuyên và được trao quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ. Các tổ 
chức này được quyền tự chủ xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, báo cáo cơ quan quản lý 
cấp trên để theo dõi việc thực hiện. Có 243 tổ chức chưa được trao quyền tự chủ về thực hiện 
nhiệm vụ và thuộc diện phải xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, báo cáo cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt và quyết định phương thức giao kế hoạch cho đơn vị thực hiện. 
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Tự chủ về quản lý nhân lực: Có 53 tổ chức đã được trao quyền tự chủ về quản lý nhân 
lực, được quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số 
lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Có 243 tổ chức chưa được 
giao quyền tự chủ về quản lý nhân lực, phải xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo 
chức danh nghề nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đề xuất số lượng người làm việc 
của đơn vị để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Tự chủ về quản lý tổ chức bộ máy: Có 53 tổ chức đã được trao quyền tự chủ về quản lý tổ 
chức bộ máy, được quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị mới ngoài các đơn vị 
cấu thành theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền khi đáp ứng các điều kiện theo quy 
định hiện hành. Có 243 tổ chức chưa được giao quyền tự chủ về tổ chức bộ máy, không được 
quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị. 

Tự chủ về tài chính: 05 tổ chức tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu tư, được 
tự chủ cao nhất về tài chính (không giới hạn mức trích Quỹ thu nhập tăng thêm). 48 tổ chức 
tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên, trích quỹ thu nhập tối đa 3 lần Quỹ tiền lương ngạch 
bậc. 169 tổ chức bảo đảm một phần chi thường xuyên, trích quỹ thu nhập tối đa 2,5 lần Quỹ 
tiền lương ngạch bậc và 74 tổ chức do Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên, trích quỹ 
thu nhập tối đa 1 lần Quỹ tiền lương ngạch bậc. 

2. Tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai Nghị định số 54/2016/NĐ-CP 

Nghị định số 54/2016/NĐ-CP đã có nhiều quy định mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các 
tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện hiện cơ chế tự chủ. Tuy nhiên, trong quá 
trình triển khai thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP có một số tồn tại, hạn chế, cụ thể: 

Thứ nhất, một số quy định chưa bao quát hết đặc thù của hoạt động nghiên cứu khoa học, 
phát triển công nghệ 

Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp 
nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước. Hiện nay, nội hàm của “dịch vụ 
công, phục vụ quản lý nhà nước” chưa được định nghĩa bằng văn bản quy phạm pháp luật, và 
đang còn có nhiều ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, “dịch vụ công” được quy định là chức năng 
quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ, đi cùng với chức năng quản lý nhà nước về 
ngành, lĩnh vực. 

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, các đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập có 
chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ, 
hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ, được thành lập và đăng ký hoạt động theo quy 
định của pháp luật; có tên là tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Danh mục dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 
27/12/2017, bao gồm 31 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước như sau: Hoạt 
động khoa học và công nghệ (7 dịch vụ); phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (6 dịch 
vụ); lĩnh vực sở hữu trí tuệ (2 dịch vụ); lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng (9 dịch vụ); 
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lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân (3 dịch vụ); đào tạo, bồi dưỡng 
chuyên môn, kiến thức, nghiệp vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (4 dịch vụ). Như 
vậy, tổ chức khoa học và công nghệ công lập là đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực 
khoa học và công nghệ, có đặc thù về chức năng hoạt động khoa học và công nghệ, trong đó 
hoạt động nghiên cứu khoa học và hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
không phải là dịch vụ công. 

Đặc điểm cơ bản của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Nghị định số 54/2016/NĐ-CP là 
lấy tự chủ về tài chính để quyết định các mức tự chủ còn lại (nhiệm vụ, nhân sự, bộ máy), lấy 
việc xã hội hóa dần chi phí các dịch vụ sự nghiệp công làm lộ trình tăng mức tự chủ. Hai đặc 
điểm này của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Nghị định số 54/2016/NĐ-CP qua thực tiễn 
không phù hợp với tính chất đặc thù của hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ 
như phân tích ở phần trên.  

Thứ hai, còn bất cập về việc trích lập các quỹ đối với tổ chức khoa học và công nghệ chưa 
tự bảo đảm chi thường xuyên 

Tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Nghị định số 54/NĐ-CP có quy định: hằng năm, sau 
khi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác, nếu có 
phần kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên, tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm 
một phần chi thường xuyên và tổ chức do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên được trích lập 
Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc 
lợi,… Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, sau khi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và 
các khoản nộp ngân sách nhà nước, Thông tư  số 90/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng 
dẫn các tổ chức này phải sử dụng phần kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên của năm trước để 
bù vào phần chi thường xuyên của năm sau, vì thế các tổ chức không còn nguồn để trích Quỹ 
phát triển hoạt động sự nghiệp, Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi,… 

Thứ ba, giới hạn trần chi thu nhập tăng thêm đối với tổ chức đã tự bảo đảm chi thường xuyên 

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, hằng năm không 
sử dụng ngân sách nhà nước để chi tiền lương nhưng lại bị hạn chế: Mức lương cho công 
chức, viên chức, người lao động của tổ chức chi theo quy định của pháp luật về ngạch, bậc, 
hạng chức danh nghề nghiệp, chức vụ và các khoản phụ cấp theo quy định; Trích lập quỹ thu 
nhập tăng thêm bị hạn chế không quá 3 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc; Quỹ thu nhập tăng 
thêm được trích nộp hằng năm, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế và các 
khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có) theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi 
thường xuyên (nếu có). 

Vì thế, mức lương chi cho công chức, viên chức, người lao động của tổ chức khó thu hút, 
giữa chân đội ngũ nhân lực chất lượng cao, có nghĩa các tổ chức đã không được giao quyền tự 
chủ tương xứng với khả năng tự bảo đảm về tài chính. 

Thứ tư, về việc vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, Nghị định số 16/2015/NĐ-
CP và Nghị định số 54/2016/NĐ-CP có quy định tổ chức được vận dụng cơ chế tài chính như 
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doanh nghiệp, tuy nhiên, Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn chi tiết, vì vậy nhiều tổ chức đủ 
điều kiện nhưng chưa thể vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp. 

Thứ năm, về việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, theo quy định tại Nghị 
định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định 
về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực 
hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập, các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự 
nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên không được ký hợp đồng 
làm công tác chuyên môn gây khó khăn cho các đơn vị, cụ thể: Nếu tuyển dụng đúng số viên 
chức được giao, khi có biến động về nguồn tài chính sẽ khó khăn trong việc xử lý đội ngũ 
viên chức đã được tuyển dụng; khối lượng công việc nhiều, biên chế ngày càng bị cắt giảm, 
tổ chức có nguồn thu sự nghiệp, có thể tự chi trả tiền lương cho lao động hợp đồng để thực 
hiện nhiệm vụ nhưng không được phép thực hiện. 

Thứ sáu, về việc chuyển tổ chức khoa học và công nghệ công lập thành công ty cổ phần, 
một số tổ chức khoa học và công nghệ công lập chưa đủ điều kiện để chuyển thành công ty cổ 
phần theo quy định tại Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành 
công ty cổ phần (Tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên trong năm gần 
nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi hoặc có khả năng tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí 
hoạt động thường xuyên sau khi chuyển đổi) nhưng bị đưa vào danh mục các đơn vị chuyển 
thành công ty cổ phần.  

Thứ bảy, tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập 
còn nhiều hạn chế, trình độ nhân lực còn thiếu về số lượng, chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên 
môn; cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị chưa được đầu tư kịp thời làm ảnh hưởng đến năng lực 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của nhiều tổ chức khoa học và công nghệ. Hầu 
hết, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập đang trong quá trình hoàn thiện về bộ máy tổ 
chức. Biên chế giao cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập còn hạn chế, thiếu nhân 
lực để triển khai các hoạt động.  

Đội ngũ nhân lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ còn ít về số lượng, hạn 
chế về năng lực; chưa thể hiện được vai trò đầu mối trong việc tư vấn và chuyển giao tiến bộ 
kỹ thuật cũng như hỗ trợ cho các công ty, doanh nghiệp trong công việc nghiên cứu cải tiến 
và ứng dụng công nghệ mới. 

Thứ tám, khó khăn trong việc thu hút nhân lực, nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước đầu 
tư cho hoạt động khoa học và công nghệ của nhiều tổ chức khoa học và công nghệ công lập 
còn hạn hẹp, các tổ chức chưa thu hút được nhiều nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước 
làm cho các tổ chức không có nguồn tài chính để thực hiện chính sách thu hút, giữ chân đội 
ngũ nhân lực chất lượng cao làm việc lâu dài tại tổ chức.  
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Cơ chế tuyển dụng viên chức theo quy định hiện tại không phù hợp với mô hình nghiên 
cứu (vì các nghiên cứu viên cần có thời gian ít nhất là 1 năm để xác định năng lực nghiên cứu 
trước khi tuyển dụng chính thức). 

Thứ chín, một số vướng mắc trong việc quản lý, sử dụng tài sản, tại Nghị định số 
54/2016/NĐ-CP cho phép tổ chức khoa học và công nghệ công lập được sản xuất, kinh 
doanh, liên doanh, liên kết, tuy nhiên, các tổ chức gặp khó khăn trong quá trình triển khai vì 
bị vướng với các quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

Các văn bản quy định cơ chế tự chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo 
Nghị định số 54/2016/NĐ-CP với tinh thần đổi mới và giao quyền tự chủ mạnh mẽ cho tổ 
chức khoa học và công nghệ công lập, một số tổ chức khoa học và công nghệ đã chuyển sang 
cơ chế tự chủ hoàn toàn, khẳng định được vị thế, thương hiệu của mình trên thị trường, nâng 
cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ khoa học. Tuy nhiên, cũng còn không ít tổ chức 
khoa học và công nghệ công lập chưa thành công do các nguyên nhân khách quan và chủ 
quan khác nhau. Nghiên cứu hệ thống văn bản quy định cơ chế tự chủ của các tổ chức khoa 
học và công nghệ công lập theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP, về cơ bản thấy rằng Nghị định 
số 54/2016/NĐ-CP được ban hành trên cơ sở Nghị định khung số 16/2015/NĐ-CP chưa phù 
hợp với các đặc thù của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Cụ thể như sau: 

Thứ nhất, về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đơn vị sự 
nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch 
vụ công, phục vụ quản lý nhà nước. Hiện nay, nội hàm của “dịch vụ công, phục vụ quản lý 
nhà nước” chưa được định nghĩa bằng văn bản quy phạm pháp luật, và đang còn có nhiều ý 
kiến khác nhau. Tuy nhiên, “dịch vụ công” được quy định là chức năng quản lý nhà nước của 
các Bộ, cơ quan ngang bộ, đi cùng với chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực. 

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, các đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập có 
chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ, 
hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ, được thành lập và đăng ký hoạt động theo quy 
định của pháp luật; có tên là tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Danh mục dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 
27/12/2017, bao gồm 31 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước như sau: hoạt 
động khoa học và công nghệ (7 dịch vụ); phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (6 dịch 
vụ); lĩnh vực sở hữu trí tuệ (2 dịch vụ); lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng (9 dịch vụ); 
lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân (3 dịch vụ); đào tạo, bồi dưỡng 
chuyên môn, kiến thức, nghiệp vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (4 dịch vụ). 

Như vậy, tổ chức khoa học và công nghệ công lập là đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh 
vực khoa học và công nghệ, có đặc thù không những về chức năng hoạt động khoa học và 
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công nghệ, mà còn có những đặc thù về đầu tư và người sử dụng kết quả hoạt động khoa học 
và công nghệ, về mô hình tổ chức, về nhân lực. Cụ thể là: 

Thứ hai, hoạt động khoa học và công nghệ có tính quy luật đặc thù. Đặc điểm nổi bật của 
nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ là quá trình mà tri thức 
vận động từ không đến có, từ ít đến nhiều, là một loại lao động trí óc mang tính sáng tạo, là 
điểm cơ bản nhất phân biệt với các loại hình lao động sản xuất mang tính lặp đi lặp lại. Cũng 
chính vì mang tính sáng tạo, tìm kiếm cái chưa biết, có thể thành công mà cũng có thể thất bại 
nên hoạt động khoa học và công nghệ có tính rủi ro, khả năng thất bại lớn. Vì vậy, không thể 
định trước kết quả của hoạt động khoa học và công nghệ, cũng như khó mà định rõ được đầu 
tư bao nhiêu là đủ để có thể dẫn đến kết quả mong muốn, đây là tính không chắc chắn hay 
tính mạo hiểm của hoạt động khoa học và công nghệ. Hoạt động khoa học và công nghệ được 
thực hiện trên cơ sở kế thừa những sáng tạo của người đi trước và những tri thức sáng tạo ra 
cũng sẽ được người đi sau kế thừa; đồng thời trên cơ sở trải qua một thời gian dài tích lũy 
lượng lớn thông tin có liên quan đến phương pháp nghiên cứu và hướng tư duy. Mặt khác, kết 
quả của hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ có tính 
trễ do chưa thể có ngay sau khi đầu tư cho hướng nghiên cứu mà phải chờ một thời gian nhất 
định mới được ứng dụng trong đời sống, sản xuất. Kết quả của hoạt động khoa học và công 
nghệ có tính đa lợi ích, vừa có ý nghĩa kinh tế, ý nghĩa xã hội, ý nghĩa nhân văn và có giá trị 
về phát triển khoa học. 

Vì tính không chắc chắn, tính đa lợi ích, tính trễ, tính rủi ro, v.v… của hoạt động khoa học 
và công nghệ, nên quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nói chung và cơ 
chế tài chính, đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ nói riêng cần được cân nhắc, 
không thể đồng nhất như đối với các hoạt động sự nghiệp khác, không thể áp dụng cơ chế 
quản lý tài chính thông thường, không thể đòi hỏi có ngay kết quả và hiệu quả cụ thể khi đầu 
tư cho hoạt động khoa học và công nghệ, mức đầu tư cho nghiên cứu khoa học, nghiên cứu 
triển khai và phát triển công nghệ cần phải “vượt ngưỡng” mới tạo đủ khả năng phát huy hiệu 
quả của đầu tư, và phải coi đầu tư cho khoa học và công nghệ là đầu tư cho tiềm lực để phát 
triển nhanh và bền vững. 

Thứ ba, đầu tư hoặc đặt hàng cho hoạt động khoa học và công nghệ chủ yếu là từ Nhà 
nước với ngân sách có hạn như hiện nay, gần đây đã có sự gia tăng mạnh mẽ từ khu vực 
doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn doanh nghiệp công nghệ lớn. Đặc thù hơn nữa, các 
nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu phục vụ quản lý nhà nước, nghiên cứu 
ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ có tính thử nghiệm để đưa ra mô hình sản xuất tại 
các địa phương, các dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, v.v… đòi hỏi phải đầu tư cơ 
sở vật chất, nhân lực kỹ thuật trình độ tương đối cao, không đem lại nhiều lợi nhuận thì chỉ có 
Nhà nước đầu tư, tư nhân không thực hiện. Các kết quả của hoạt động khoa học và công 
nghệ, vì vậy, do Nhà nước hoặc doanh nghiệp có quyền sở hữu. 

Thứ tư, mô hình tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ linh hoạt, mở và động, cơ chế 
hoạt động vừa độc lập, vừa có sự phối hợp, liên kết giữa các nhóm nghiên cứu. Đặc trưng về 
tổ chức bộ máy của tổ chức khoa học và công nghệ công lập khác với mô hình tổ chức hành 
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chính của các đơn vị sự nghiệp trong các lĩnh vực khác. Hiện nay, các tổ chức khoa học và 
công nghệ công lập tuy có phát triển về mặt số lượng so với thời kỳ trước, nhưng quy mô và 
tiềm lực giảm sút đáng kể, có thể đánh giá là trong tình trạng báo động. Vì vậy, cần đổi mới 
chính sách để tổ chức khoa học và công nghệ công lập có cơ chế quản trị tổ chức phù hợp với 
đặc trưng này. 

Thứ năm, nhân lực chủ chốt trong các tổ chức khoa học và công nghệ công lập chính là 
các nhà khoa học cần một môi trường làm việc thuận lợi để sáng tạo ra tri thức, vì vậy, không 
thể áp dụng quản lý nhân sự một cách hành chính mệnh lệnh, rập khuôn máy móc trong các tổ 
chức khoa học và công nghệ công lập. Hiện nay, nhân lực khoa học và công nghệ trong các tổ 
chức khoa học và công nghệ công lập mỏng dần do nhiều nguyên nhận như: chuyển ra khu 
vực khác làm việc,  nghỉ hưu không có nhân lực chất lượng thay thế, nhân lực trẻ không 
muốn vào vì thu nhập thấp hoặc không vào được vì  chỉ tiêu biên chế giảm, đặc biệt chính 
sách không cho phép các tổ chức khoa học và công nghệ công lập chưa tự chủ chi thường 
xuyên ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn là rào cản cho  việc chuẩn bị lực 
lượng nghiên cứu kế cận có chất lượng cho tổ chức khoa học và công nghệ, v.v… 

4. Bài học kinh nghiệm 

Một là, đảm bảo thực hiện chủ trương đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ của các 
đơn vị sự nghiệp công lập theo các Nghị quyết của Đảng; các Nghị quyết của Chính phủ. 

Hai là, thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến việc thực hiện 
cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành gần đây như: Luật Đất đai, Luật Đầu 
tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Ngân sách nhà nước; Luật Phí, lệ phí,...). 

Ba là, bảo đảm thực thi thống nhất những quy định, chính sách mới có liên quan chặt chẽ 
đến tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và tổ chức khoa học và 
công nghệ công lập nói riêng sẽ sớm được ban hành, như: Cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị 
sự nghiệp công lập sẽ được quy định tại Nghị định thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; 
các vấn đề liên quan đến tổ chức và bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được quy định 
tại Nghị định thay thế Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định 
về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; các vấn đề liên quan đến biên 
chế, vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được quy định tại Nghị định thay thế 
Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong 
đơn vị sự nghiệp công lập; các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của tổ chức khoa học và 
công nghệ công lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành;… 

5. Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2020 

Thứ nhất, mục tiêu phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ: Hoàn thiện chính 
sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ tại các Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật đất 
đai, Luật đầu tư. Xác định được 5000 doanh nghiệp đủ điều kiện chứng nhận doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ. Phấn đấu 63 tỉnh, thành phố có doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 
Phấn đấu hệ thống doanh nghiệp khoa học và công nghệ đóng góp khoảng 5% GDP cả nước. 
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Thứ hai, giải pháp phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ  

Giải pháp chính sách, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các Hiệp hội doanh 
nghiệp xây dựng văn bản hướng dẫn xác định các “dịch vụ mới” được tạo ra dựa trên việc 
ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong 
lĩnh vực công nghệ thông tin hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Tiếp tục kiến nghị, đề xuất bổ sung vào Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 
quy định ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ: (i) Mức ưu đãi (gồm ưu đãi về 
thuế suất 10% trong thời gian 15 năm và ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế); (ii) Hoàn thiện 
quy định về việc ưu đãi đối với kết quả khoa học và công nghệ mới và các sản phẩm, dịch vụ 
khoa học và công nghệ mới. 

Đề xuất bổ sung hoạt động của doanh nghiệp khoa học và công nghệ vào danh mục ngành 
nghề ưu đãi đầu tư tại Luật Đầu tư sửa đổi: “a) Hoạt động công nghệ cao, … sản xuất, kinh 
doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ” nhằm hoàn thiện quy định 
về hướng dẫn việc ưu đãi sử dụng đất của doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong khu 
kinh tế, khu công nghệ cao tại Nghị định số 35/2017/NĐ-CP: Hưởng ưu đãi như doanh 
nghiệp thực hiện dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư. 

Ban hành chính sách thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung theo 
quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Từ đó hình thành các cơ sở 
ươm tạo tiệm cận với mô hình ươm tạo của các nước khu vực và quốc tế, đáp ứng nhu cầu hỗ 
trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Ban hành Thông tư hướng dẫn triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP. Năm 2019, Cục 
đã trình Lãnh đạo Bộ ký các công văn hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định. Xuất phát từ 
kiến nghị của các Sở Khoa học và Công nghệ (nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của các quy 
định hướng dẫn chi tiết, đặc biệt là các quy định liên quan đến chính sách ưu đãi, hỗ trợ), đề 
xuất Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư hướng dẫn việc triển khai Nghị định 
13/2019/NĐ-CP tạo thuận lợi cho quá trình triển khai. 

Giải pháp triển khai, hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ, tại dự thảo Thông tư quy định về việc thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, 
khu làm việc chung: quy định trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với 
việc phát triển hoạt động ươm tạo; trách nhiệm của các Bộ/ngành/địa phương đối với việc 
phát triển hoạt động ươm tạo thuộc lĩnh vực ngành/địa phương quản lý và báo cáo kết quả 
hoạt động về Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Hỗ trợ các trường đại học kỹ thuật phối hợp với chính quyền tỉnh, thành phố thành lập các 
cơ sở ươm tạo, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. 

Hoạt động chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, xây dựng tiêu chí nhận diện 
doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP và thu 
thập số liệu các doanh nghiệp đủ điều kiện chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 
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Phối hợp với các Sở Khoa học và Công nghệ, các hiệp hội/hội doanh nghiệp tổ chức các 
hoạt động phổ biến, tuyên truyền chính sách pháp luật về doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ và hỗ trợ lập hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

Tăng cường các hoạt động tập huấn, đào tạo cho cán bộ phụ trách về phát triển doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ ở các địa phương về công tác đánh giá, xác nhận kết quả khoa học và 
công nghệ tự nghiên cứu; giao quyền kết quả khoa học và công nghệ tạo ra từ nhiệm vụ sử dụng 
vốn nhà nước; thẩm định hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

Hỗ trợ các Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng và trình Ủy ban nhân dân ban hành kế 
hoạch, đề án, chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại địa phương. 

Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, phối hợp với các Sở Khoa học và 
Công nghệ giải quyết các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp khoa 
học và công nghệ nhằm tạo lòng tin cho cộng đồng doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

Phối hợp với các cơ quan liên quan (Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Trồng trọt, Cục Bản quyền 
tác giả) trong việc tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

Hỗ trợ hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam. Hiệp hội 
sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp lập hồ sơ chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tiếp 
cận các chính sách ưu đãi. 

Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về các doanh nghiệp khoa học và công nghệ điển 
hình, thành công, các sản phẩm khoa học và công nghệ chất lượng nhằm nâng cao giá trị 
thương hiệu doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trở thành một thương hiệu mạnh, lợi thế 
cạnh tranh của doanh nghiệp khi được cấp chứng nhận. 

Nguồn: Báo cáo chuyên đề của Bộ Khoa học và Công nghệ tổng kết Chương trình tổng thể cải cách 

hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ 
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MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ: 
NHIỀU ĐIỂM MỚI HƯỚNG ĐẾN BỘ MÁY TINH GỌN 
 

Từ ngày 01/7/2021, TP. Hà Nội bắt đầu thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền 
đô thị. Với những điểm mới của Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ, việc thực hiện 
mô hình chính quyền đô thị sẽ phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm, sáng tạo trong phục vụ 
người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. 

5 quan điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị 
Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí 
điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đã ban 
hành Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/4/2021 để triển khai thực hiện Nghị định này. 

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội 
khác với mô hình Chính quyền đô thị của TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng. Theo đó, TP. Hà 
Nội không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp phường; TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh sẽ 
không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp quận. Đây là các địa phương thực hiện và thí điểm thực 
hiện mô hình chính quyền đô thị. 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, dù tại TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng hay TP. 
Hồ Chí Minh, việc thí điểm hay thực hiện mô hình chính quyền đô thị đều phải bảo đảm 5 
quan điểm: Thứ nhất là bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện và đổi mới phương thức lãnh đạo của 
cấp ủy đảng. 

Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, đẩy mạnh và 
phát huy được vai trò của Hội đồng nhân dân, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị xã hội liên quan đến công tác giám sát và phản biện, phát huy được quyền làm chủ 
của Nhân dân. 

Thứ ba, bảo đảm được sự chỉ đạo, quản lý tập trung thống nhất của Ủy ban nhân dân thành 
phố, quận, thị xã theo ngành, lĩnh vực và theo địa bàn; nâng cao tính tự chủ của thành phố trong 
quản lý và phát triển; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với đặc thù đô thị. 

Thứ tư, đổi mới hoạt động của Ủy ban nhân dân phường, trước đây phường là một đơn vị 
hành chính bao gồm Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân thì hiện tại chuyển sang mô hình 
Ủy ban nhân dân phường là cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn. 

Thứ năm, mô hình chính quyền đô thị gắn với cải cách hành chính bởi hiện nay chúng ta 
đang trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, xã hội số; từ đó 
ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào trong cải cách, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công 
cho người dân, doanh nghiệp. 

Về nội dung căn bản mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ 
Trần Anh Tuấn khẳng định, trong quá trình soạn thảo Nghị định số 32/2021/NĐ-CP, ban soạn 
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thảo ghi nhận TP. Hà Nội, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã thành phố đã tham gia đóng góp 
nhiều ý kiến bổ ích, trí tuệ, làm nên những điểm ưu việt của Nghị định số 32/2021/NĐ-CP 
của Chính phủ về xây dựng chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội. 

Các điểm mới nâng cao hiệu quả của chính quyền địa phương 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, việc tổ chức chính quyền đô thị để hướng 
đến mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả chính quyền địa phương phù hợp 
với đặc điểm đô thị ở Hà Nội. Cụ thể là cần quản lý theo ngành, lĩnh vực, theo địa bàn thống 
nhất, tập trung, xuyên; phát huy hiệu quả việc công tác giám sát của các đoàn thể, Mặt trận Tổ 
quốc các cấp… 

Theo ông Trần Anh Tuấn, khi tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội là đã 
thống nhất được về chế độ công vụ, công chức giữa Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân 
dân phường. Biên chế công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân phường thuộc biên chế công 
chức của Ủy ban nhân dân quận, thị xã và do Ủy ban nhân dân quận, thị xã quản lý, sử dụng. 

“Khi tổ chức mô hình chính quyền đô thị, chúng ta tạo được nền tảng để phục vụ cho cải 
cách công vụ trong thời gian tới”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết. Cụ thể, công chức của Ủy 
ban nhân dân phường thì thuộc biên chế Ủy ban nhân dân quận và công chức phường có quyền 
và nghĩa vụ bình đẳng như công chức làm việc tại các đơn vị hành chính cấp huyện trở lên. 

Đây là điểm mới mang tính cải cách mạnh mẽ trong chế độ công vụ, công chức của mô 
hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội. 

Bên cạnh đó, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường theo mô 
hình này là công chức do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, bổ nhiệm theo phân cấp và 
quy định của pháp luật. Theo quy định mới, căn cứ quy định của pháp luật về thẩm quyền và 
phân cấp, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, thị xã thực hiện 
việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân phường. 

Theo ông Trần Anh Tuấn, tổ chức và hoạt động, chế độ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cũng có nhiều điểm mới. 

Cụ thể, cơ cấu của Ủy ban nhân dân phường gồm: Chủ tịch phường, Phó Chủ tịch 
phường, Trưởng Công an phường, Chỉ Huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự… trong cơ cấu tổ 
chức của Ủy ban nhân dân phường cũng là sự tiến bộ, vượt qua trở ngại về tư duy cũ. 

“Một trong những quan điểm quan trọng để tổ chức chính quyền đô thị ở Thủ đô là Ủy 
ban nhân dân phường được xác định là cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn, hoạt động 
theo nguyên tắc chế độ thủ trưởng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; gắn với cải cách 
hành chính, hiện đại hóa nền hành chính”, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn phân tích. 

Ủy ban nhân dân phường hoạt động theo chế độ thủ trưởng. Chủ tịch phường là người 
đứng đầu, có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc của Ủy ban nhân dân 
phường theo quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường, bảo đảm nguyên tắc tập trung, 
dân chủ và tuân thủ quy định của pháp luật. 
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Cũng theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, một điểm rất mới chỉ có TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP. 
Hồ Chí Minh được thực hiện, để giảm tải công việc và giải quyết nhanh, phục vụ người dân 
nhanh nhất, đó là, tại Nghị định số 32/2021/NĐ-CP quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
phường được ủy quyền cho công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu 
đối với chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của 
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận, chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản theo quy định 
của pháp luật. 

Theo Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, đây là một sáng kiến của TP. Hà Nội đề xuất và rất phù 
hợp với đặc điểm đô thị. 

Ngoài ra, trong thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội phải bảo đảm được 
dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của Ủy ban nhân dân phường. Điều ngày thể 
hiện ở các điều khoản quy định, như cuộc họp của Ủy ban nhân dân phường thực hiện theo 
quy chế làm việc, do Chủ tịch phường triệu tập để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. 
Kết luận cuộc họp liên quan đến người dân phải được đưa tin trên Cổng Thông tin điện tử của 
Ủy ban nhân dân phường (trừ thông tin bí mật nhà nước) 

Một trong những điểm ưu việt của Nghị định số 32/2021/NĐ-CP là quy định: “Biên chế 
công chức bình quân làm việc tại Ủy ban nhân dân phường là 15 người. Số bình quân này 
được tính trên tổng số phường của một quận, thị xã. Bên cạnh đó là quy định phân cấp: “Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân quận, thị xã thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức làm 
việc tại Ủy ban nhân dân phường”. 

Theo Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, mặc dù tính bình quân là 15 biên chế nhưng mỗi 
phường không nhất thiết có số lượng biên chế như nhau; có thể tăng thêm, giảm đi ở mỗi 
phường nhưng không vượt quá con số 15. Đây là điểm rất mới của Nghị định. 

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nhấn mạnh: “Những điểm mới trong việc thực hiện mô hình 
chính quyền đô thị không những tại TP. Hà Nội mà còn tại TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh sẽ 
giải phóng được các nguồn lực, phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của các địa 
phương trong quá trình phục vụ người dân một cách tốt nhất, đáp ứng sự hài lòng của người 
dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội tại các đô thị”. 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 

KIÊN TRÌ CẢI THIỆN 

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 
 

Câu chuyện cải thiện môi trường kinh doanh chưa bao giờ “nguội”, nhất là trong bối cảnh 
dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội hơn một năm qua. Thực tế cho 
thấy, hỗ trợ doanh nghiệp được xác định ưu tiên hàng đầu, là vấn đề quan trọng nhất nhằm 
duy trì sự ổn định sản xuất, kinh doanh và đã thu được nhiều kết quả tích cực. Song yêu cầu 
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đặt ra vẫn là kiên trì, tiếp tục duy trì đà cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh, phục vụ 
doanh nghiệp với hiệu quả ngày càng cao. 

Rõ tính hiệu quả  

Báo cáo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy sự tiến bộ của hầu hết các địa phương; trong đó, đà cải 
cách được miêu tả là “tiếp diễn tích cực”. Điểm số trung bình của các địa phương đã đạt trên 
60 thay vì trên 50 (thang điểm 100) cách đây 5 năm về trước, thể hiện rõ xu hướng, cũng như 
kết quả cải cách trên diện rộng. 

Theo Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc, việc cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả phục vụ doanh nghiệp đã trở thành phong trào, lan 
tỏa rộng khắp. Doanh nghiệp đang được thụ hưởng nhiều hơn, nhanh hơn, tiết giảm được chi 
phí và thời gian từ những tiến bộ đó. 

Đánh giá về cải cách thủ tục hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Phó Thủ tướng 
Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, cải cách hành chính được triển khai 
mạnh mẽ ở tất cả các cấp theo hướng đơn giản hóa, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng 
cho phát triển kinh tế - xã hội. Tính từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV đến tháng 11/2020, 
hơn 1.000 thủ tục hành chính, 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh, 6.776/9.926 danh mục hàng 
hóa phải kiểm tra chuyên ngành đã được cắt giảm. Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khoảng 
6.300 tỷ đồng/năm… 

Kết quả cải thiện môi trường đầu tư cũng thể hiện qua thống kê, trong 4 tháng đầu năm 
2021, cả nước có gần 44.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 
627,7 nghìn tỷ đồng, tăng 17,5% về số doanh nghiệp, tăng 41% về vốn đăng ký so với cùng 
kỳ năm 2020. Giám đốc Công ty cổ phần Sao Mộc Thiên (phường Thanh Xuân Nam, quận 
Thanh Xuân) Nguyễn Việt Hưng cho biết, đơn vị mới thành lập đầu năm 2020 và nhận được 
sự hỗ trợ rất chu đáo của cơ quan chức năng để đi vào hoạt động sớm. Đây là thực tế rất đáng 
ghi nhận, thể hiện hiệu quả cải cách hành chính. 

Hỗ trợ doanh nghiệp một cách thiết thực 

Tuy nhiên, “bức tranh cải cách” không chỉ toàn màu hồng. Báo cáo “Chương trình cải 
cách môi trường kinh doanh - Góc nhìn từ doanh nghiệp” do Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam công bố mới đây cho biết, tốc độ cải thiện môi trường kinh doanh có xu 
hướng chậm lại so với những năm trước và đang có sự thay đổi ở các lĩnh vực, do những vấn 
đề dễ đã được làm trước, những vấn đề còn lại thường khó khăn hơn. Điều này đòi hỏi sự 
kiên trì trong thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh.  

Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 
Trần Thị Hồng Minh, môi trường kinh doanh còn nhiều trở ngại như việc luật, điều kiện kinh 
doanh chồng chéo, không cần thiết, không minh bạch hoặc can thiệp quá sâu vào quyền tự 
quyết của doanh nghiệp… 

Còn Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc thông tin, thực 
tế các điều kiện gia nhập thị trường đã giảm nhiều, song trong một số lĩnh vực yêu cầu đầu tư 

49



 

 
 

GÓC NHÌN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
 

lớn, tình trạng rủi ro do biến động chính sách vẫn đáng ngại, cản trở doanh nghiệp đầu tư. 
“Cải thiện môi trường kinh doanh trong 5 năm tới sẽ khó hơn nhiều bởi dư địa cho cải cách 
ngày càng hẹp, trong khi chất lượng môi trường kinh doanh đòi hỏi cao hơn”, ông Vũ Tiến 
Lộc nhận xét. 

Liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, làm việc với một số Bộ, ngành 
mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo xây dựng, 
hoàn thiện thể chế nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Tại Văn bản số 514/TTg-PL ngày 22/4, 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương khẩn trương rà soát, 
kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt 
động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội. Trong đó, cần xác định cụ thể nội dung điều, 
khoản, văn bản nào gây khó khăn, vướng mắc phải sửa đổi, bổ sung. 

Đồng thời, tại Văn bản số 516/TTg-KSTT cùng ngày, Văn phòng Chính phủ được giao 
thiết lập cổng tham vấn điện tử lấy ý kiến tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp về những quy định 
không còn phù hợp, là rào cản gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh và phương án cắt 
giảm, đơn giản hóa các quy định… Có thể nói đây là động thái tiếp tục tinh thần đổi mới, cải 
cách nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp một cách thiết thực nhất. 

Theo ông Vũ Tiến Lộc, đây là lúc cần sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp 
hội, cơ quan nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng thuận lợi hơn, bình 
đẳng hơn, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp thực sự phát triển bền vững. 

Nguồn: hanoimoi.com.vn 

 

NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC 

CẠNH TRANH CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: 
YẾU TỐ CỐT LÕI LÀ CON NGƯỜI 

 

TP. Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của cả nước nhưng Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh (PCI) liên tục giảm sút. Trong cuộc họp với Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí 
Minh vào ngày 19/4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong trăn 
trở khi một số trang báo cho rằng TP. Hồ Chí Minh vẫn loay hoay ở Chỉ số Năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh, trong khi tỉnh Quảng Ninh 4 năm liên tiếp giữ vị trí quán quân. 

Đâu là nguyên nhân? Với góc nhìn của doanh nghiệp, ông, Phó Chủ tịch Thường trực 
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Hưng đã có cuộc trao đổi với phóng 
viên Báo Sài Gòn Giải Phóng về nội dung này. 

Quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu 

Phóng viên: Thưa ông, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa công bố Chỉ số 
Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đứng vị trí thứ 14, không 
cải thiện so với năm 2019. Ông nghĩ sao về kết quả này?  
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Ông Phạm Ngọc Hưng: Trước hết, tôi rất băn khoăn về cách lấy mẫu để đánh giá. Cách 
lấy mẫu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam rất tốt nhưng nếu áp dụng tại TP. 
Hồ Chí Minh có thể chưa phù hợp, khi số lượng doanh nghiệp tại một số quận của thành phố 
nhiều gấp 2 - 3 so với một tỉnh. Đặc thù của TP. Hồ Chí Minh có mật độ doanh nghiệp dày 
đặc với khoảng 400.000 doanh nghiệp và hơn 10 triệu dân đang sinh sống thì cách lấy mẫu 
phải khác so với các tỉnh, thành khác. Chẳng hạn, khi chọn doanh nghiệp để khảo sát, chúng 
ta cần chọn bao nhiêu phần trăm số doanh nghiệp trong nước, bao nhiêu doanh nghiệp FDI, 
các thành phần ngành nghề… để có đánh giá và phản ánh đầy đủ về TP. Hồ Chí Minh, cũng 
như đảm bảo tính khách quan của Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tại TP. Hồ Chí Minh, 
nếu việc lấy mẫu được thực hiện từ các doanh nghiệp đã làm ăn lâu năm họ sẽ có cách nhìn 
khác về thành phố, còn doanh nghiệp mới lập nghiệp sẽ gặp khó khăn hơn.  

Do đó, nếu lấy mẫu theo tính chất cào bằng mà không có sự phân loại, sẽ khó mang đến 
kết quả đánh giá một cách chính xác. Nói cách khác, với mỗi tỉnh thành khác nhau, cần có 
tiêu chí lấy mẫu khác nhau.  

Phóng viên: Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh từ vị trí thứ 8 (năm 2016) xuống thứ 14 
(năm 2020), giảm 6 bậc sẽ tác động như thế nào đến vị thế của TP. Hồ Chí Minh ở hiện tại 
cũng như trong tương lai?  

Ông Phạm Ngọc Hưng: Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tụt hạng không chỉ làm cho 
lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh trăn trở mà cộng đồng doanh nghiệp tại thành phố cũng lo lắng về 
môi trường kinh doanh, làm ảnh hưởng chung đến tâm lý của các nhà đầu tư. Trên thực tế, khi 
các nhà đầu tư, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trước khi vào Việt Nam nói 
chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng, sẽ tham khảo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để cân 
nhắc. Do vậy, dù muốn hay không Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chính là thước đo quan 
trọng về chất lượng điều hành kinh tế, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển của một địa phương.  

Phóng viên: Là đầu tàu kinh tế của cả nước, bản thân thành phố đã có nhiều nỗ lực để cải 
thiện Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhưng tại sao TP. Hồ Chí Minh vẫn khó tăng hạng? 

Ông Phạm Ngọc Hưng: Theo tôi, có 2 vấn đề cốt lõi để chúng ta có thể tăng hạng trong 
Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đó là doanh nghiệp đang mong muốn điều gì và Nhà 
nước có đáp ứng đầy đủ hay chưa. Nếu Nhà nước đáp ứng đầy đủ, sẽ có kết quả tốt hơn, bằng 
không sẽ có những câu trả lời tiêu cực. 

Đi vào cụ thể, trong kết quả chi tiết 10 chỉ số thành phần Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh, trong năm 2020 của TP. Hồ Chí Minh, có khá nhiều tiêu chí được cải thiện theo hướng tốt 
hơn như chi phí thời gian, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự, tính năng động của chính quyền, 
tiếp cận đất đai. Tuy vậy, cũng còn không ít tiêu chí không được cải thiện, thậm chí bị tụt giảm 
so với năm 2019 như tính minh bạch, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, gia nhập thị trường…  

Dẫn một ví dụ, Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình Cà phê 
doanh nhân hàng tuần/hàng tháng để tạo nơi gặp gỡ giữa doanh nhân và các nhà lãnh đạo. 
Mục đích để lãnh đạo lắng nghe và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. 
Tuy nhiên, mỗi lần tổ chức, chỉ có vài ba lãnh đạo của các quận ghé tới, rất ít khi lãnh đạo cấp 
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cao hoặc đại diện các sở, ngành của TP. Hồ Chí Minh tham gia. Trong khi đó, cũng mô hình 
này hiệp hội chuyển giao cho tỉnh Đồng Tháp thì kết quả đạt được trên cả sự mong đợi của 
các doanh nghiệp. Nhờ có sự lắng nghe, trao đổi tích cực giữa doanh nghiệp với các lãnh đạo 
cao nhất của tỉnh như bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến các sở, ngành nên 
nhiều vướng mắc đã được tháo gỡ nhanh chóng. 

Đã vậy, Cà phê doanh nhân của TP. Hồ Chí Minh chủ yếu gặp để nói những vấn đề vĩ 
mô, còn tại Đồng Tháp họ đi thẳng vào các vấn đề đang làm khó doanh nghiệp. Đây cũng là 
nơi lãnh đạo có thể lắng nghe phản biện của doanh nghiệp về các chính sách đưa ra đã phù 
hợp hay chưa. Hiện nay, có nhiều chính sách TP. Hồ Chí Minh đưa ra nhưng không lấy ý kiến 
đóng góp của doanh nghiệp nên khi ban hành họ rất mù mờ. Điều này đã ảnh hưởng đến tính 
minh bạch của môi trường kinh doanh.  

Tôi mong muốn, với mỗi lần tổ chức Cà phê doanh nhân, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh chỉ 
cần dành 30 - 60  phút đến để gặp gỡ, động viên và lắng nghe đội ngũ doanh nhân xem họ 
đang cần gì thì chắc chắn môi trường kinh doanh sẽ có cải thiện. 

Phóng viên: Năm 2021, TP. Hồ Chí Minh chọn chủ đề là năm cải cách thủ tục hành 
chính và cải thiện môi trường kinh doanh. Ông kỳ vọng gì vào năm chủ đề này? 

Ông Phạm Ngọc Hưng: Nhiều doanh nghiệp vẫn phản ánh thời gian để giải quyết hồ sơ 
bị kéo dài. Có nhiều hồ sơ chuyển từ nơi này sang nơi khác tốn hết 2 năm, thậm chí có doanh 
nghiệp chỉ cần chứng nhận tài sản trên đất cũng mất gần 1 năm… 

Trong cải cách thủ tục hành chính, TP. Hồ Chí Minh có nhiều quyết tâm thực hiện số hóa 
và có một số tiến bộ trong hoạt động của thuế, hải quan và thủ tục cấp phép đầu tư. Nhưng khi 
đọc kết quả của nhiều địa phương khác như Quảng Ninh, Đồng Tháp thì thấy rằng họ tiến bộ 
rất nhanh. Do đó, TP. Hồ Chí Minh cần có quyết tâm mạnh mẽ hơn. Theo tôi, vấn đề cốt lõi để 
chuyển mệnh lệnh xuống thực tế vẫn là yếu tố con người, ở đây là người thực thi công vụ.  

Để làm được việc này, chúng ta đã có quy trình chuẩn rồi nhưng cần xem có thể rút gọn 
được nữa hay không và đưa trách nhiệm của người đứng đầu vào. Nếu hồ sơ giải quyết không 
đúng hạn, bộ máy làm việc không chạy nhanh hơn, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm ra 
sao? Lâu nay chúng ta gần như chưa xử lý và chưa làm mạnh vấn đề này.  

Trước đây, Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh đề xuất tổ chức cuộc khảo sát, đánh 
giá về cảm nhận của doanh nghiệp về các bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn TP. Hồ Chí 
Minh. Hình thức cũng giống như Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhưng là đánh giá về 
các sở, ngành và Văn phòng Ủy ban nhân dân của TP. Hồ Chí Minh. Việc này tỉnh Quảng 
Ninh đã làm. Tuy nhiên, đến nay chúng ta vẫn chưa làm được.  

Cải cách thực chất hơn 

Phóng viên: Theo ông, vấn đề cấp bách đặt ra cho TP. Hồ Chí Minh là gì? Để cải thiện 
năng lực cạnh tranh, TP. Hồ Chí Minh nên bắt đầu từ đâu?  

Ông Phạm Ngọc Hưng: Qua đánh giá Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh lần này, TP. Hồ 
Chí Minh cũng đã nhìn thấy được những điểm yếu của mình để khắc phục. Tuy nhiên, nếu chỉ có 
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lãnh đạo thành phố chuyển đổi thì chưa đủ mà cần cả bộ máy, trong đó vai trò của các sở, ban 
ngành phải đóng vai trò quyết định, vì đây là nơi tiếp xúc thường xuyên giữa doanh nghiệp với 
chính quyền. Mặt khác, cần đổi mới về cách thức quản lý kinh tế, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh nên 
gần gũi doanh nghiệp hơn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bộ máy nhà nước. 

Thực tế cho thấy, tại nhiều DN lớn, có thương hiệu của TP. Hồ Chí Minh như Biti’s, nệm 
Vạn Thành… đã và đang tiến đến giai đoạn chuyển đổi lãnh đạo sang thế hệ thứ 2. Thế hệ thứ 
2 có cách nhìn về thời cuộc rất khác, rất nhanh nhạy và có trình độ quản lý doanh nghiệp tiến 
bộ hơn. Trong khi đó, bộ máy quản lý nhà nước vẫn chưa có nhiều cải thiện.  

TP nên lắng nghe nhiều hơn ý kiến đóng góp từ các tổ chức bên ngoài nhà nước vì họ có 
cái nhìn khách quan hơn. Tôi đã từng được nghe, hoặc tham dự báo cáo nhiều đề tài nghiên 
cứu từ các sở hoặc các viện của TP. Hồ Chí Minh, nhưng cùng một đề tài đó giao cho một tổ 
chức bên ngoài thì họ đưa ra nhiều vấn đề rất khác, rất mới dù hơi khó nghe. Tôi cũng mong 
muốn kinh phí nghiên cứu khoa học được phân bổ cả cho các tổ chức phi chính phủ để chúng 
ta có nhiều đề tài, cách nhìn đa chiều hơn.  

Trong cải cách hành chính, cần nghiên cứu yếu ở điểm nào, quy định về thời gian hoàn 
thành thủ tục cấp phép cho doanh nghiệp đã tốt chưa. Tại nhiều tỉnh thành, quy định có 4 
ngày hoàn thành thủ tục cấp phép, trong khi TP. Hồ Chí Minh cần tới 6 ngày, khoảng cách 2 
ngày này là tại sao? Cần rà soát lại xem đang vướng gì, phải cải cách gì, chứ hô hào cải cách 
chung chung sẽ không mang lại hiệu quả.  

Để cải thiện tính minh bạch, cần làm cho người dân hiểu và biết, đồng thời gắn trách 
nhiệm giải trình vấn đề với người thực thi công vụ thì mới có hiệu quả. Những khiếu nại của 
người dân hoặc vấn đề người dân chưa hiểu thì họ cần được giải đáp một cách thỏa đáng. Khi 
đưa ra các chính sách và thực thi chính sách cũng cần rõ ràng. Theo tôi, tính minh bạch nằm ở 
những điều rất nhỏ, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được. 

Bên cạnh đó, cần đánh giá vào thực chất giải quyết công việc của các cán bộ công chức. Ví 
dụ, một hồ sơ đưa lên, cần giải quyết theo quy trình trong thời gian bao lâu, nếu trong một quý 
hoặc một năm, cán bộ vi phạm quy trình này thì buộc phải thay. Điều quan trọng, phải quy trách 
nhiệm cho người đứng đầu, phải xử lý thật nghiêm những người không hoàn thành công việc.  

Nguồn: sggp.org.vn 
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BỘ QUỐC PHÕNG: PHÂN LOẠI, KHÁM SỨC KHỎE 

ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG CHỨC QUỐC PHÕNG 
 

Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 37/2021/TT-BQP quy định phân loại, khám sức 
khỏe, phân cấp nhiệm vụ quản lý sức khỏe đối với quân nhân, công chức quốc phòng, công 
nhân và viên chức quốc phòng. 

Việc phân loại sức khỏe nhằm đánh giá, xác định tình trạng sức khỏe theo khả năng đáp 
ứng với các nhiệm vụ của quân đội; sử dụng trong quản lý sức khỏe theo Điều lệnh Quản lý 
bộ đội Quân đội nhân dân Việt Nam; là cơ sở để chăm sóc sức khỏe ban đầu và dự phòng 
bệnh tật; căn cứ để thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng do Bộ Quốc phòng 
quản lý. 

Thông tư nêu rõ 3 căn cứ phân loại sức khỏe gồm: a) Tình trạng thể lực được đánh giá theo 
chỉ số khối cơ thể; b) Tình trạng bệnh tật được đánh giá từ mức 1 đến mức 4; c) Sức làm việc 
được đánh giá dựa trên khả năng đảm bảo ngày làm việc, số ngày nghỉ ốm bệnh trong một năm 
liền kề; hoặc mức suy giảm khả năng lao động; hoặc kết quả kiểm tra rèn luyện thể lực. 

Về phân loại sức khỏe đối với các đối tượng, Thông tư quy định: Phân loại sức khỏe đối với 
sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được chia thành 4 loại: 
1, 2, 3 và 4. Còn phân loại sức khỏe đối với hạ sĩ quan, binh sĩ được chia thành 3 loại: 1, 2 và 3. 

Sau khi khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sức khỏe theo yêu cầu nhiệm vụ, Hội đồng 
Khám sức khỏe có trách nhiệm phân loại sức khỏe đối với các đối tượng theo quy định. 

Phân cấp nhiệm vụ quản lý sức khỏe 

Theo Thông tư, quân y cấp trung đoàn và tương đương quản lý hồ sơ sức khỏe; theo dõi 
tình trạng sức khỏe toàn bộ quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc biên chế 
của đơn vị. 

Quân y cấp sư đoàn và tương đương theo dõi sức khỏe quân nhân có quân hàm cấp thiếu 
tá, công nhân và viên chức quốc phòng có hệ số lương tương đương trở lên; cán bộ chỉ huy 
tiểu đoàn và các chức vụ tương đương trở lên; quân nhân có quân hàm cấp thiếu úy, công 
nhân và viên chức quốc phòng có hệ số lương tương đương trở lên sức khỏe loại 3, loại 4. 
Trực tiếp quản lý hồ sơ sức khỏe quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng của các cơ 
quan, tiểu đoàn trực thuộc sư đoàn. Chỉ đạo quân y cấp trung đoàn và tương đương thực hiện 
quản lý hồ sơ sức khỏe thuộc biên chế của đơn vị. 

Quân y cấp đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng theo dõi sức khỏe quân nhân có quân hàm 
cấp thượng tá, công nhân và viên chức quốc phòng có hệ số lương tương đương trở lên; cán 
bộ chỉ huy trung đoàn và chức vụ tương đương trở lên; quân nhân có quân hàm cấp thiếu tá, 
công nhân và viên chức quốc phòng có hệ số lương tương trở lên sức khỏe loại 3, loại 4. Trực 
tiếp quản lý hồ sơ sức khỏe quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng của các cơ quan 
trực thuộc đơn vị. Chỉ đạo quân y cấp sư đoàn, trung đoàn và tương đương thực hiện quản lý 
toàn bộ hồ sơ sức khỏe thuộc biên chế của đơn vị. 
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Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 175 quản lý hồ sơ sức khỏe sĩ 
quan cấp tướng theo địa bàn đóng quân. 

Cụ thể, từ Quân khu 4 trở ra phía bắc do Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 quản lý; từ 
Quân khu 5 trở vào phía nam do Bệnh viện Quân y 175 quản lý. Theo dõi, lưu giữ hồ sơ sức 
khỏe đối với quân nhân có quân hàm cấp thượng tá trở lên khi đến khám bệnh, chữa bệnh. 
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất sức khỏe cán bộ cao cấp về Cục Quân y. 

Cục Quân y tổng hợp tình hình sức khỏe, cơ cấu bệnh tật trong toàn quân; quản lý, theo 
dõi sức khỏe: Sĩ quan cấp tướng; cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trực thuộc 
Bộ Quốc phòng; danh sách quân nhân có quân hàm cấp thượng tá, đại tá; công nhân và viên 
chức quốc phòng có hệ số lương tương đương sức khỏe loại 3, loại 4. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 29/5/2021. 
Nguồn: baochinhphu.vn 

 

CHÍNH SÁCH MỚI 

CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 5/2021 
 

Quy định mới về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự 

Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ban hành ngày 19/03/2021 quy định thi hành Bộ luật Dân 
sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ có hiệu lực từ ngày 15/05/2021. 

Nghị định này quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, bao gồm 
tài sản bảo đảm; xác lập, thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ (biện pháp bảo 
đảm) và xử lý tài sản. 

Quy định về xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng 

Có hiệu lực từ ngày 05/05/2021, Nghị định số 22/2021/NĐ-CP ban hành ngày 19/03/2021 
của Chính phủ quy định về xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng; tổ chức và quản lý hoạt động 
của Đoàn kinh tế-quốc phòng; cơ chế đầu tư, tài chính và chính sách đối với các đối tượng 
tham gia xây dựng Khu kinh tế-quốc phòng… 

Nghị định nêu rõ nhiệm vụ xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng gồm: Xây dựng địa bàn 
vững mạnh về quốc phòng, an ninh; ổn định phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng thế trận 
phòng thủ trên các địa bàn chiến lược làm cơ sở vững chắc cho nhân dân, các lực lượng khác 
tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên tuyến biên giới đất liền, biển, vùng biển và hải đảo. 

Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu để Nhân 
dân ổn định sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội; tổ chức, bố trí sắp xếp các điểm dân cư, định 
canh, định cư trên địa bàn biên giới, các đảo, quần đảo xa bờ bảo đảm mục tiêu giảm nghèo 
bền vững và ổn định quốc phòng, an ninh. 

Xây dựng các mô hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công và hỗ trợ 
phát triển sản xuất tạo yếu tố ban đầu cho phát triển kinh tế hàng hóa, dịch vụ; tổ chức dịch 
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vụ cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm (dịch vụ hai đầu); chuyển giao công nghệ sản xuất cho 
Nhân dân; tổ chức sản xuất khai thác hiệu quả đất đai đối với những địa bàn biên giới, hải 
đảo, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có vai trò quan trọng về quốc phòng, an ninh. 
Xây dựng cơ sở kinh tế ở những vùng biển, đảo khó khăn làm cầu nối giữa đất liền và đảo, 
quần đảo; tổ chức các hoạt động dịch vụ trên biển hỗ trợ ngư dân bám biển sản xuất để tăng 
cường hoạt động dân sự trên các vùng biển, đảo khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền và 
tài phán trên biển… 

Quản lý trong cơ sở giáo dục 

Có hiệu lực từ ngày 15/05/2021, Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ban hành ngày 23/03/2021 
của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ 
thông công lập (cơ sở giáo dục). 

Nghị định trên quy định về: Quản lý các hoạt động giáo dục; thực hiện quy chế dân chủ 
trong quản lý các hoạt động giáo dục; trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục và người 
đứng đầu cơ sở giáo dục trong quản lý các hoạt động giáo dục; bảo đảm việc tham gia của 
học sinh, gia đình và xã hội trong quản lý các hoạt động giáo dục. 

Quản lý giống cây trồng lâm nghiệp 

Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ban hành ngày 25/03/2021 của Chinh phủ về quản lý giống 
cây trồng lâm nghiệp có hiệu lực từ ngày 15/05/2021. 

Nghị định này quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, gồm: bảo tồn nguồn gen; 
nghiên cứu, chọn, tạo, khảo nghiệm giống; nhãn và tên giống cây trồng lâm nghiệp; quản lý 
chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp; sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, nhập khẩu giống 
cây trồng lâm nghiệp. 

Sửa thủ tục cấp số định danh đối với công dân đã đăng ký khai sinh 

Có hiệu lực từ ngày 14/05/2021, Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ban hành ngày 29/03/2021 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 
31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân, 
trong đó sửa đổi, bổ sung Điều 15 quy định trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với 
công dân đã đăng ký khai sinh. 

Cụ thể, công dân đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân thì cơ 
quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập số định danh cá nhân cho công dân 
theo thông tin hiện có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Ngay sau khi xác lập được số định danh cá nhân cho công dân, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập 
và các thông tin của công dân hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông 
tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đầy đủ thì trong văn bản thông báo 
cần yêu cầu công dân bổ sung thông tin cho Công an xã, phường, thị trấn nơi mình đang cư trú để 
thực hiện cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Trường hợp công dân đã có số định danh cá nhân mà được xác định lại giới tính hoặc cải 
chính năm sinh thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập lại số định danh 
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cá nhân cho công dân sau khi công dân đó đã thực hiện việc đăng ký hộ tịch liên quan đến 
thông tin về giới tính, năm sinh theo quy định pháp luật về đăng ký hộ tịch. Cơ quan quản lý 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân 
đã được xác lập lại. 

Cơ quan cấp thẻ Căn cước công dân sử dụng số định danh cá nhân đã được cơ quan 
quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập cho công dân để cấp thẻ Căn cước công 
dân theo quy định. 

Xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy 

Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ban hành ngày 31/03/2021 của Chính phủ quy định việc 
xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy có hiệu lực từ ngày 16/05/2021. 

Nghị định này quy định vị trí, thẩm quyền quyết định của tổ chức Công an xã, thị trấn 
chính quy (Công an xã chính quy); lộ trình thực hiện; quan hệ công tác, điều kiện bảo đảm 
hoạt động của Công an xã chính quy; trách nhiệm của các bộ, ngành; Ủy ban nhân dân các 
cấp trong xây dựng Công an xã chính quy. 

Trong đó, việc xây dựng Công an xã chính quy bảo đảm không tăng biên chế của Bộ 
Công an đến năm 2021, có lộ trình và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

Về lộ trình xây dựng Công an xã chính quy, Nghị định nêu rõ: Hoàn thành việc tổ chức 
Công an xã chính quy ở các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự trước ngày 
30/6/2021; các xã, thị trấn còn lại trong toàn quốc hoàn thành việc tổ chức Công an xã chính 
quy trước ngày 30/6/2022. 

Tăng mức hỗ trợ học nghề với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp 

Theo Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học 
nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 15/5/2021, 
đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 03 tháng, mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí 
của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 
4.500.000 đồng/người/khóa đào tạo. 

Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 03 tháng, mức hỗ trợ tính theo tháng, mức 
thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1.500.000 
đồng/người/tháng (quy định cũ tại Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg là tối đa 1 triệu 
đồng/người/tháng). 

Quy định mới về giao dịch điện tử lĩnh vực thuế 

Từ ngày 3/5/2021, các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế được thực hiện theo quy định 
tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. 

Thông tư số 19/2021/TT-BTC bổ sung quy định người nộp thuế có thể lựa chọn thêm các 
phương thức sau đây để thực hiện giao dịch thuế điện tử thông qua: (i) Cổng dịch vụ công 
quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính đã được kết nối với Cổng thông tin điện tử 
của Tổng cục Thuế; (ii) Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác 
(trừ điểm (i)) đã được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; (iii) Dịch vụ 
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thanh toán điện tử của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã kết nối với Cổng 
thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để thực hiện nộp thuế điện tử. 

Người nộp thuế giao dịch thuế điện tử theo hình thức nào thì phải thực hiện đăng ký giao 
dịch thuế điện tử theo quy định và theo hướng dẫn của từng cơ quan, tổ chức mà mình lựa 
chọn. Với phương thức thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ 
Tài chính thì khi người nộp thuế đăng ký sẽ được Tổng cục Thuế cấp thêm 01 tài khoản để 
thực hiện giao dịch tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trên cơ sở các thông tin mà 
người nộp thuế đã cung cấp khi đăng ký qua các cổng này mà không cần phải đăng ký thay 
đổi, bổ sung. 

Giảm 50% mức thu phí trong chăn nuôi 
Theo Thông tư số 24/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi, áp dụng mức thu bằng 50% mức thu phí tại 
Biểu mức thu phí kể từ ngày 17/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Theo đó, giảm 50% mức 
phí: Thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận vật tư nông nghiệp; thẩm định kinh doanh có 
điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp; thẩm định công nhận hoặc chỉ định, giám sát phòng 
kiểm nghiệm, phòng thử nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Thông tư quy định miễn thu phí đối với các đối tượng là: Cá nhân thuộc hộ nghèo, người 
cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng; tổ chức, cá nhân ở các xã có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khi đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện 
các nội dung thu phí quy định tại Biểu mức thu phí trong chăn nuôi ban hành kèm theo Thông 
tư số 24/2021/TT-BTC. 

Từ ngày 01/01/2022 trở đi, áp dụng mức thu phí tại Biểu mức thu phí ban hành tại Thông 
tư số 24/2021/TT-BTC. 

Lệ phí cấp hộ chiếu cao nhất là 1,2 triệu đồng/lần cấp 

Theo Thông tư số 25/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt 
Nam có hiệu lực từ ngày 11/5/2021, lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất 
cảnh, tem AB có mức từ 5.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/lần cấp. 

Phí cấp thị thực và các giấy tờ khác có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú cho người nước 
ngoài có mức từ 5 USD đến 155 USD/chiếc, thẻ, người. 

Tốt nghiệp cử nhân có thể học nghiệp vụ sư phạm để làm giáo viên 

Theo Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương 
trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành 
phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học và Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT 
ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử 
nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học 
phổ thông, từ ngày 22/5/2021, người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng 
trở thành giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ được học chứng chỉ 
nghiệp vụ sư phạm để làm giáo viên. 
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Chính thức cho phép dạy học trực tuyến hỗ trợ và thay thế trực tiếp 

Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và tổ 
chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên có 
hiệu lực từ ngày 16/5/2021. 

Hoạt động dạy học trực tuyến, theo quy định trong Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
được thực hiện theo các bài học hoặc chủ đề theo chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm 
sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học. Hoạt động này có thể hỗ trợ 
dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục bằng cách thực hiện một phần nội dung bài học hoặc chủ 
đề theo chương trình giáo dục phổ thông để hỗ trợ dạy học trực tiếp bài học hoặc chủ đề đó. 
Dạy học trực tuyến cũng có thể thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục bằng cách thực 
hiện toàn bộ nội dung bài học hoặc chủ đề theo chương trình giáo dục phổ thông để thay thế 
dạy học trực tiếp bài học hoặc chủ đề này. 

Người đứng đầu cơ sở giáo dục được quyền quyết định hình thức tổ chức dạy học trực 
tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp; tổ chức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở 
giáo dục trong thời gian học sinh không đến trường để học tập vì lý do bất khả kháng. 

Hướng dẫn mới về giao dịch ngoại tệ 

Thông tư số 02/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn giao dịch ngoại tệ 
trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối có hiệu lực từ 
ngày 17/5/2021. 

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

* Bộ Chính trị: 
Quyết định phân công, chỉ định ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tham gia 
Ban Chấp hành Đảng Bộ, Ban Thường vụ Thành ủy giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hải 
Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Quyết định điều động, phân công ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân Tối cao thôi giữ chức 
vụ Phó Chánh án Thường trực Toà án nhân dân Tối cao để chỉ định tham gia Ban Chấp 
hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Quyết định điều động, phân công Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó 
Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc thôi giữ chức Phó Trưởng ban 
Ban Nội chính Trung ương để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và 
giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Quyết định chuẩn y ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long 
giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Quyết định điều động ông Nguyễn Đình Trung thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông để giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. 

Quyết định điều động, phân công ông Điểu K’Ré, Ủy viên Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng thôi giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, 
được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư 
Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 * Thủ tướng Chính phủ quyết định: 
Bổ nhiệm Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng 

ủy, Chính ủy Quân khu 2 giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội 
nhân dân Việt Nam. 

Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Minh, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật trực 
thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn 
lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 

Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/5/2021. 

Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghỉ hưu theo chế độ 
từ ngày 01/5/2021. 
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Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 
Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Tiến Hoàng, để nhận nhiệm vụ mới. 

* Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389 Quốc 
gia quyết định: 

Sửa đổi, bổ sung danh sách thành viên Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia ban hành kèm 
theo Quyết định số 08/QĐ-BCĐ389 ngày 18/01/2021. Cụ thể: 

Ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Phó 
Trưởng Ban Thường trực. 

Ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương 
làm Phó Trưởng Ban. 

* Thành phố Hồ Chí Minh: 
Ông Nguyễn Nghĩa Hiệp, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, nguyên Phó 

Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Quận 2 được điều động, bổ nhiệm giữ chức 
vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố. 

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng 
hợp, Sở Công Thương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương. 

* Thành phố Đà Nẵng: 
Ông Phùng Phú Phong, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng được bổ nhiệm giữ 

chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng. 
Ông Trần Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ được điều động, 

bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng. 
Ông Đinh Thế Vinh, Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng trực thuộc 

Sở Xây dựng được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng. 
Ông Trần Quốc Hùng, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và 
Môi trường. 

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Trưởng phòng Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố 
cáo 2 thuộc Thanh tra thành phố được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra 
Thành phố. 

Ông Hồ Ngọc Phương, Trưởng phòng Phòng Tài chính đầu tư thuộc Sở Tài chính 
được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính. 

Ông Nguyễn Văn Trừ, Chánh Thanh tra Sở Công Thương được bổ nhiệm giữ chức 
vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương. 
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Ông Hoàng Văn Bản, Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển 
giao công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ 
chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 

* Tỉnh Đắk Lắk: 

Ông Phạm Văn Lập, Phó Giám đốc Sở Xây dựng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám 
đốc Sở Xây dựng, kể từ ngày 05/5/2021. 

Ông Đỗ Xuân Dũng, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh được bổ nhiệm giữ 
chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kể từ ngày 05/5/2021. 

Ông Lê Hùng, Trưởng phòng Phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng được bổ 
nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng, kể từ ngày 05/5/2021. 

Ông Trần Quang Trung, Trưởng phòng Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, 
Thanh tra tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh, kể từ ngày 
05/5/2021. 

Ông Võ Kế Thắng, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giao thông vận 
tải được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, kể từ ngày 
05/5/2021. 

Ông Nguyễn Hữu Phúc, Trưởng phòng Phòng Khoa giáo văn xã, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, kể từ ngày 
05/5/2021. 

Ông Trần Quang Sơn, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, kể từ ngày 
05/5/2021. 

Ông Lê Phúc Long, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Văn hoá - Thể 
thao và Du lịch được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và 
Du lịch, kể từ ngày 05/5/2021. 

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Tài 
Nguyên và Môi trường được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và 
Môi trường, kể từ ngày 05/5/2021. 

Ông Nguyễn Tuấn Quang, Trưởng phòng Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính 
và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc 
Sở Tư Pháp, kể từ ngày 05/5/2021. 

Ông Nguyễn Hồng Vinh, Trưởng phòng Phòng Quản trị, Giám đốc Nhà khách tỉnh 
thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở 
Xây dựng, kể từ ngày 05/5/2021. 
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Bà Nguyễn Thị Thu An, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được chỉ 
định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Krông 
Năng, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 05/5/2021. 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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