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PHÁT BIỂU THAM LUẬN 
CỦA LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CCHC 

 (Phục vụ Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 và  
công bố Chỉ số CCHC năm 2016 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ) 

* * * 
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; 
Kính thưa đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương đảng, Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; 
Thưa các đồng chí!           

Trước tiên, thành phố Hà Nội thống nhất cao với nội dung báo cáo sơ kết 
công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cải 
cách hành chính 6 tháng cuối năm 2017 do đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung 
ương đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo CCHC của 
Chính phủ trình bầy.  

Thay mặt UBND Thành phố Hà Nội, tôi xin phát biểu một số ý kiến như sau:   
 

  I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CCHC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Ngay từ đầu năm 2017, thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác 
CCHC, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét, toàn diện trong công tác CCHC của Thành 
phố. Thành phố xác định CCHC là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khâu đột 
phá của Thành phố; trên cơ sở đó Thành phố tập trung chỉ đạo đổi mới căn bản công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên cơ sở phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ 
quy trình, rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”. Gắn trách nhiệm người 
đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ; xác định rõ người đứng đầu cơ quan hành 
chính các cấp phải chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện về kết quả thực hiện CCHC; 
đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2017, Chỉ thị số 01/CT-UBND về "Năm kỷ cương 
hành chính 2017" và Kế hoạch số 69/KH-UBND về “siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành 
chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong 
thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức”. Định kỳ hàng tháng, các cơ quan, 
đơn vị phải báo cáo tập thể UBND Thành phố về kết quả, tiến độ triển khai cụ thể các 
nội dung được giao theo Kế hoạch.  

1. Về Cải cách thể chế và cải cách TTHC: 

Thành phố chỉ đạo quyết liệt, tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tối 
đa cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi 
nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư; đồng thời cải thiện mức độ hài lòng của 
người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính, dịch vụ hành chính công.  

Cụ thể:  

+ Thực hiện “Liên thông cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo 
đó, so với quy trình thực hiện trước đây, quy trình mới giúp doanh nghiệp giảm được 
50% số lần đi lại và rút ngắn thời gian thực hiện từ 30%-60% so với quy định. 

+ Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 
mức độ 4 tới đối tượng là học sinh khối THCS nhằm tuyên truyền tới gia đình và cộng đồng 
dân cư, tạo tiền đề xây dựng “công dân điện tử” và “Thành phố thông minh”;  
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+ Triển khai cấp Căn cước công, cấp đăng ký mô tô điện, xe máy điện tại các trường 
học, khu đô thị, khu dân cư tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. 

2. Về cải cách tổ chức bộ máy 

Thành phố tiếp tục thực hiện việc kiện toàn, tổ chức lại số lượng lớn các đơn vị sự 
nghiệp; cơ bản đã sắp xếp xong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố; các đơn 
vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp huyện được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, đa 
ngành, đa lĩnh vực và phù hợp với thực tiễn; tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện đề án sắp xếp tổ 
chức, sắp xếp các đơn vị doanh nghiệp công ích. 

Cụ thể: Đã hoàn thành sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của 22/22 Sở và tương 
đương. Sau sắp xếp giảm 46 phòng, ban (22.5%); giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng 
phòng. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, đã thực hiện rà soát, sắp xếp giảm từ 401 
đơn vị xuống còn 280 đơn vị (30,2%). Việc sắp xếp thực hiện theo đúng quy định, không có 
vấn đề phát sinh sau sắp xếp, tư tưởng đội ngũ CBCCVC ổn định, an tâm công tác 

3. Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC 

Kỷ cương hành chính, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động được quán triệt, chỉ đạo quyết liệt, triển khai tới từng cán bộ, công chức, viên chức. 
Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường, tạo chuyển biến khá rõ nét trong thực 
hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các cơ quan, đơn vị; đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Thành 
phố đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và hiệu quả phục vụ.  

4. Về cải cách tài chính công 

 Thành phố thí điểm áp dụng cơ chế khoán xe công mới nhằm giảm thiểu các 
khoản chi hành chính thường xuyên; tăng cường cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư của nhà 
nước trong các doanh nghiệp nhà nước.  

Cụ thể: Thí điểm một số đơn vị sự nghiệp thuộc các Sở: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; 
Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện cơ chế tự chủ kinh phí thường xuyên, xã hội 
hóa; đã thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công đối với các chức danh lãnh đạo tại 
5 sở, ngành và 4 quận, huyện. 

5. Về hiện đại hóa hành chính 

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, tạo 
chuyển biến rõ nét trong trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nội dung 
CCHC của Thành phố; đặc biệt cải cách TTHC trong các lĩnh vực phục vụ doanh nghiệp và 
đời sống dân sinh (y tế, giáo dục, giao thông, cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất; bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động; bảo vệ môi trường…)  

Cụ thể: Thành phố đã khai thác Cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực tư pháp; mã số định danh công dân; phần mềm 
tuyển sinh trực tuyến các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017; thực hiện 
thí điểm mô hình khu dân cư điện tử; trường học điện tử; đã thiết lập Hệ thống cung cấp 
5 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc lĩnh vực tư pháp và triển khai xuống toàn bộ 
100% xã, phường, thị trấn.  

 Đánh giá chung, 6 tháng đầu năm 2017, thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo quyết 
liệt, triển khai toàn diện, đồng bộ công tác CCHC ở tất cả các cấp, các ngành, với mục tiêu 
xuyên suốt là hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, tạo sự 
đột phá về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
nhằm phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp ngày một tốt hơn, góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội Thủ đô, đảm bảo ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng và an ninh.  
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II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

1. Chính phủ đề xuất Quốc hội xem xét, sửa đổi Luật Thủ đô theo hướng tăng thẩm 
quyền các lĩnh vực cụ thể cho thành phố Hà Nội; đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực 
tài chính, đầu tư, hạ tầng giao thông và quản lý đô thị; tuyển dụng và thu hút người tài.    

2. Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương trong quá trình tham mưu Chính phủ 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC cần theo hướng đơn giản hóa, 
thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; mở rộng các TTHC liên thông, tránh cắt khúc các 
TTHC gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức. Khi xây dựng văn bản cần quy định trách nhiệm cụ 
thể của các Bộ, ngành; xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, hồ sơ, yêu cầu điều 
kiện, thời gian giải quyết.   

3. Trên cơ sở Nghị định số 150/2016/NĐ-CP, Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ và Văn 
phòng Chính phủ nghiên cứu, có văn bản hướng dẫn nhằm xác định rõ cơ quan chịu trách 
nhiệm tham mưu về công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông tại địa phương nhằm đảm bảo sự thống nhất theo ngành dọc trong công tác chỉ đạo từ 
Trung ương đến địa phương.   

4. Chính phủ quy định cụ thể về việc áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 
thông tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích; 
doanh nghiệp nhà nước có nhiều TTHC liên quan đến cá nhân, tổ chức để thống nhất tổ chức 
thực hiện trong cả nước. 

5. Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương sớm nghiên cứu, thí điểm việc 
giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành theo cơ chế một cửa, cơ chế 
một cửa liên thông.  

6. Chính phủ sớm sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP; Nghị định số 37/2014/NĐ-
CP về tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tăng thẩm quyền 
căn cứ vào quy mô và loại đơn vị hành chính, trong đó thành phố Hà Nội được quy định 
xếp loại đô thị đặc biệt theo Điều 3 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.   

7. Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành sớm xây dựng và trình Chính phủ sửa đổi, ban hành 
Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực cụ thể; xác 
định danh mục các đơn vị sự nghiêp công lập được chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần.  

8. Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương theo nhiệm vụ được giao tại Nghị 
quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
cần sớm thực hiện và công bố lộ trình triển khai các hệ thống thông tin, dịch vụ công được 
triển khai trên toàn quốc để các địa phương biết và phối hợp triển khai đồng bộ.  

9. Về vấn đề kết nối giữa các hệ thống thông tin, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành: 

- Sớm hướng dẫn các chuẩn cấu trúc dữ liệu dùng chung và chuyên ngành để 
phục vụ cho việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống. 

- Đối với những ứng dụng đã được các địa phương triển khai hiệu quả, đang sử dụng 
thực tế, đề nghị các Bộ, ngành thống nhất cho việc kết nối giữa các hệ thống phần mềm để 
vừa đảm bảo yêu cầu công tác quản lý chuyên ngành của Bộ, ngành, vừa đảm bảo việc triển 
khai phần mềm dùng chung thống nhất đáp ứng yêu cầu của địa phương. 

10. Chính phủ chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông sớm có hướng dẫn cụ thể về 
việc triển khai thuê dịch vụ CNTT theo Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 
của Thủ tướng Chính phủ làm cơ sở để các địa phương tổ chức triển khai.  

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 


	Cụ thể: Thành phố đã khai thác Cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực tư pháp; mã số định danh công dân; phần mềm tuyển sinh trực tuyến các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017; thực hiện thí điểm mô hình khu dân cư điện tử; trường học điện tử; đã thiết lập Hệ thống cung cấp 5 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc lĩnh vực tư pháp và triển khai xuống toàn bộ 100% xã, phường, thị trấn. 



