THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG:
THAM LUẬN
Đánh giá công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017
Kính thưa:
- Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng
thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.
- Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban
thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Kính thưa toàn thể các đồng chí!
1. Đánh giá chung về công tác cải cách hành chính của cả nước
Trong thời gian vừa qua, công tác cải cách hành chính của cả nước đã có
nhiều bước chuyển biến tích cực. Chính phủ, Thủ tướng chính phủ đã có sự
quyết liệt, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành; chủ trì các hội nghị trực tuyến đẩy
mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp và các địa
phương, nhất là Hội nghị trực tuyến đối thoại doanh nghiệp năm 2017 được
cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng và đánh giá cao. Các chỉ đạo quyết liệt của
Chính phủ, đặc biệt là những chỉ đạo cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh
doanh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đã tạo được niềm tin trong
nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về sự minh bạch trong chỉ đạo, điều hành
của Chính phủ và các cơ quan, bộ, ngành.
Bộ Nội vụ với vai trò là cơ quan thường trực cải cách hành chính của
Chính phủ đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương
triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; bổ sung Bộ chỉ số cải
cách hành chính năm 2016 phù hợp với yêu cầu mới; xác định chỉ số hài lòng
của người dân, tổ chức… Từ đó, thúc đẩy các địa phương triển khai các nhiệm
vụ cải cách hành chính một cách thực chất hơn, hiệu quả hơn.
2. Một số kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính của thành
phố Hải Phòng 6 tháng đầu năm 2017
Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác
cải cách hành chính của thành phố tập trung vào nhiệm vụtháo gỡ khó khăn,
vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vàđạt
được 6 kết quả nổi bật sau:
(1) Công tác chỉ đạo điều hành:Lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân thành phố đã rất quyết liệt trong chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hộitheo chủ đề năm 2017 “Tăng cường thu chi ngân sách -

cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”. UBND thành phố ban hành Kế hoạch
cải cách hành chính năm 2017, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện căn cứ Kế
hoạch của UBND thành phố cụ thể hóa trong Kế hoạch, Chương trình của đơn
vị.Thành phố đã thực hiện nội dung cam kết giữa UBND thành phố với Phòng
Công nghiệp và Thương mại Việt Nam về tạo lập môi trường kinh doanh cho
các doanh nghiệp tại thành phố Hải Phòng; thành lập Tổ công tác liên ngành
thực hiện ưu đãi đầu tư, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả cho UBND thành
phố; trong 05 tháng đầu năm 2017, UBND thành phố đã ban hành 12 văn bản
chỉ đạo, điều hành về hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh. Tiếp tụcduy trì việc kiểm tra giám sát các ngành, các cấp thực hiện
nhiệm vụ được giao thông qua phần mềm quản lý văn bản đôn đốc về tiến độ,
chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, UBND các quận, huyện.
(2) Tăng cường công tác thông tin, đối thoại giải quyết kiến nghị của
doanh nghiệp: Thành phố tổ chứcđối thoại trực tiếp định kỳ hàng tháng, đối thoại
trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử… để doanh nghiệp phản ánh về những khó
khăn, vướng mắc chính quyền thành phố cần tháo gỡ. Định kỳ ngày mồng 10
hàng tháng, Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp chủ trì đối thoại với doanh
nghiệp. Số lượng doanh nghiệp dự và số lượng kiến nghị được giải quyết, xử lý
theo thống kê đều tăng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chuyên mục “Dân hỏi – Giám
đốc Sở trả lời”
(3) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương: UBND thành phố ban hànhKế hoạch
kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017; hiện thành phố đã xây dựng Kế
hoạch kiểm tra việc thực thi công vụ của công chức, viên chức và việc thực hiện
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường
kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ.
(4) Cơ chế một cửa tiếp tục được duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả
giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp theo hướng công
khai minh bạch.Một số mô hình sáng tạo mới đang được triển khai có hiệu quả,
như mô hình “một cửa thân thiện”; “một cửa điện tử liên thông”; trong đó điển
hình là mô hình “một cửa về đầu tư cấp thành phố” - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư,
Thương mại, Du lịch Hải Phòng.Trung tâm hiện là đầu mối duy nhất tiếp nhận và
trả kết quả thủ tục hành chính về đầu tư, thực hiện sự kết nối giữa các thủ tục từ
khâu chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, giao đất, cho
thuê đất, giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện dự án - những thủ tục trước
đây được giải quyết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở
Tài nguyên và Môi trường. Mô hình trên có ý nghĩa lớn trong cải thiện môi
trường đầu tư, thu hút các doanh nghiệp đầu tư tại Hải Phòng, được các nhà đầu
tư đánh giá cao.
(5) Xây dựng chính quyền điện tử:
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Thành phố tiếp tục phát huy mô hình chính quyền điện tử ở 2 quận Hồng
Bàng, Ngô Quyền. UBND thành phố phê duyệt Đề án Chính quyền điện tử thành
phố và tổ chức thực hiện Đề án; giao Sở Giao thông vận tải xây dựng Đề án Giao
thông thông minh; khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến và tăng cường thực
hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.
(6) Xây dựng Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2017 – 2021:
Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, thành phố Hải Phòng xác địnhnhiệm vụ, giải
pháp trọng tâm, đột phá của công tác cải cách hành chính của thành phố giai đoạn
2017 – 2021 là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng chính quyền điện
tử. Do đó, UBND thành phố đã xây dựng Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính nhà
nước giai đoạn 2017 – 2021 nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây
dựng chính quyền điện tử, thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ
thành phố“Xây dựng hình ảnh thành phố hấp dẫn, năng động”, trình Ban Thường
vụ Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết trong tháng
6/2017.
Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác cải cách hành chính
của thành phố đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo
thuận lợi cho các nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút
nhiều dự án lớn vào thành phố.Tính đến tháng 4 năm 2017, tổng số vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài thu hút đạt 213,13 triệu USD; thu hút được nhiều nhà đầu tư
lớn như: Vingroup, Sungroup, Him Lam, FLC... Nhiều dự ánlớn có ý
nghĩachiếnlượcđốivới sự pháttriểncủaHảiPhòng và vùng kinh tế
trọngđiểmphíaBắcđược hoàn thành hoặc triển khai như: Đường ô tô cao tốc Hà
Nội - HảiPhòng; Cảngcửangõ quốc tế HảiPhòngtạiLạchHuyện; Cảnghàng không
quốc tế Cát Bi giai đoạn 1; cầu Tân Vũ, cầu vượt đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Dự
án mở rộng Quốc lộ 10; Tuyến Đường bộ ven biển đoạn qua thành phố Hải
Phòng…
3. Kiến nghị, đề xuất
Để tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính ở địa phương,
UBND thành phố Hải Phòng xin đề xuất Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ
6vấn đề sau:
(1)Đề nghị BCH TW Đảng tổng kết Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày
01/8/2007, ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu
lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước để đưa ra chủ trương, giải pháp trong
giai đoạn mới (Nghị quyết đã thực hiện được 10 năm, do đó, nhiều nội dung
không còn phù hợp với tình hình mới).
(2) Đề nghị Chính phủ xác định rõ mô hình Trung tâm Hành chính công
về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, vận hành.
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(3) Đề nghị có quy định giao các bộ, ngành có trách nhiệm hàng năm chủ
trì xây dựng kế hoạch tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi
chức năng quản lý ngành, lĩnh vực để đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục
hành chínhtrong các văn bản quy phạm pháp luật.
(4) Đề nghị Bộ Nội vụ sớm tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định sửa
đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, Nghị định
37/2014/NĐ-CP về tổ chức bộ máy, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.
(5) Đề nghị Bộ Nội vụ, Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định
24/2010/NĐ-CP, các Thông tư của Bộ Nội vụ phân cấp cho các tỉnh về tuyển
dụng công chức, thi nâng ngạch công chức, xét tuyển công chức không qua thi.
(6) Nghiên cứu cải cách chế độ tiền lương cho phù hợp với tình hình thực tế.
(7) Hiện nay có nhiều chỉ số đánh giá liên quan đến công tác cải cách
hành chính như: Chỉ số cải cách hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ, UBND
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX); chỉ số hiệu quả quản
trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PCI); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan
hành chính nhà nước (SIPAS). Các chỉ số có nhiều nội dung không thống nhất,
việc thực hiện thiếu nhất quán. Đề nghị Bộ Nội vụ, Chính phủ nghiên cứu có
định hướng hoặc có sự gắn kết, đồng bộ giữa các bộ chỉ số để đánh giá cho sát
thực tế và phù hợp, tránh mâu thuẫn giữa các chỉ số.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu!
Trong thời gian qua, thành phố Hải Phòng luôn được Chính phủ, Bộ Nội
vụ và các Bộ, Ngành có liên quanlãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, giúp đỡ, tạo điều
kiệntrong thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính nói riêng, các nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh nói chung. Thay mặt Lãnh
đạo UBND thành phố, tôi xin trân trọng cảm ơn và trong thời gian tới, Hải
Phòng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Chính phủ, đồng chí
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, lãnh đạo Bộ Nội vụ và các Bộ,
Ngành liên quan.
Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh
phúc và thành công. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!
Xin trân trọng cám ơn!
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