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I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
1.1. Tinh hình phổ biến, quán triệt Chương trình tồng thể cải cách hành 

chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 (gọi tắt là Chương trình tổng 
thể) của ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chỉ Minh (sau đây gọi tắt 
là Thành phố).

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Tổng thể CCHC 
nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Thành phố cũng đã có Quyết định số 
25/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012 ban hành Chương trình CCHC 
trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2011 - 2020.

Thành ủy Thành phố đã ban hành 02 Chương trình hành động' lãnh đạo về 
công tác CCHC, Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết2 về chương 
trình CCHC, nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức về dịch vụ hành chính 
công trên địa bàn Thành phố, Thành phố đã ban hành 04 Quyết định3 triển khai 
cụ thế hóa các giai đoạn triển khai thực hiện theo Chương trình tổng thể và Nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố đề ra. Nội dung chương trình có nhiều 
mục tiêu mang tính thí điểm, đột phá có ý nghĩa thực tiễn, đã mang lại nhiều kết 
quả thiết thực, hướng trọng tâm về cơ sở và những lĩnh vực mà công dân và doanh 
nghiệp có nhiều bức xúc.

1 Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 16/3/2011 cùa Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
thành phô lân thứ IX vê Chương trình CCHC gán với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 
2011 - 2015; Chương trình hành động số 18-CtrHĐ/TU ngày 31/10/2016 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ thành phố lần thứ X Chương trình CCHC giai đoạn 2016-2020.
2 Nghị quyêt số 02/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố.
3 Quyết định số 23 /2011/QĐ-UBND ngày 14/5/2011, Quyết định số 6 1 19/QĐ-UBND 22/11/2016, Quyết định số 
2421/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 và Quyết định số 5334/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018.
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Các chương trình, kế hoạch, văn bản về CCHC được Thành phố phổ biến, 
quán triệt kịp thời sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Thành 
phố đã tô chức nhiều đợt quán triệt, tập huấn cho cán bộ, công chức tham mưu, 
giúp việc CCHC và lãnh đạo sở - ban, ngành, ƯBND quận - huyện thông qua các 
hình thức đa dạng: lồng ghép vào các cuộc họp nội bộ, tại Hội nghị các chuyên 
đề, sơ kết, tổng kết, các buổi tập huấn, phát hành cẩm nang CCHC,...

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND và ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam Thành phố đã ký kết Chương trình phối hợp giám sát tinh thần trách nhiệm, 
thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải 
quyết công việc cho tố chức, cá nhân của cơ quan hành chính nhà nước các cấp 
trên địa bàn thành phố giai đoạn 20 1 7 - 20204, nhằm thực hiện có hiệu quả Chương 
trình hành động số 18-CTr/TU ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy Thành 
phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về 
Chương trình CCHC giai đoạn 2016 - 2020; phát huy vai trò giám sát của ú y  ban 
Mặt trận Tổ quốc; nâng cao trách nhiệm phục vụ của các cơ quan hành chính nhà 
nước các cấp, giám sát việc thực hiện CCHC của các cơ quan quản lý nhà nước ở 
các ngành, các cấp, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đen nay, công tác CCHC của Thành phố đã đạt được những kết quả tốt, có 
đổi mới và ngày càng tiến bộ. Hầu hết các cấp ủy đảng, thủ trưởng các ngành, các 
cấp đều nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, vai trò nhiệm vụ và tầm quan 
trọng của công tác CCHC, xem CCHC là nhiệm vụ trọng tâm hàng đâu đê phục 
vụ nhân dân tôt hơn, góp phân phát triên kinh tê - xã hội của Thành phô.

1.2. Viêc xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch CCHC hàng năm; 
các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triến khai công tác CCHC.

Thành phố đã kịp thời ban hành các quyết định triển khai công tác CCHC 
giai đoạn 2011 - 2015, 2016 - 2020 theo Chương trình tổng thể của Chính phủ, 
Chương trình hành động của Thành ủy. Công tác CCHC thực hiện trên các lĩnh 
vực: cải cách thê chê hành chính, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tô 
chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính 
công, hiện đại hóa nền hành chính và công tác chỉ đạo, điêu hành.

Hàng năm, Thành phố đã kịp thời ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện 
công tác CCHC5. Chủ tịch ƯBND Thành phố đã giao trách nhiệm cho Thủ trưởng 
các sở - ban, ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố và Chủ tịch UBND 
quận - huyện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền trực tiếp chỉ đạo thực hiện 
nghiêm việc xây dựng kế hoạch CCHC, xác định mục tiêu cụ thê, phân công cụ 
thể các cơ quan, đơn vị, phòng, ban chuyên môn trực thuộc; thực hiện chế độ 
thông tin, báo cáo định kỳ công tác CCHC theo quy định; bảo đảm hoàn thành 
đúng tiến độ theo Quỵết định số 25/2012/QĐ-ƯBND ngày 22 tháng 6 năm 2012 
của ƯBND Thành phố về ban hành Chương trình CCHC trên địa bàn Thành phô

4 Chương trình phối hợp số 6339/CTPH-UBND-BTT ngày 13/10/2017.
5 Tính từ năm 2011 đến năm 2020 Thành phố đã ban hành 11 Quyết định ban hành, bổ sung kế hoạch CCHC hàng 
năm  (năm  2018 ban hành Kế hoạch và Kế hoạch bổ sung năm 2018).
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giai đoạn 2011 - 2020. Giao nhiệm vụ cụ thể các sở - ban, ngành có trách nhiệm 
chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện CCHC trên các lĩnh vực của công tác CCHC6.

Trong quản lý điều hành, Thành phổ thường xuyên kịp thời ban hành các văn 
bản chỉ đạo, phân công các ngành, các cấp tăng cường thực hiện công tác CCHC 
theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước. 100% cơ quan chuyên môn thuộc Thành phô 
và 24/24 UBND quận - huyện có xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình 
CCHC giai đoạn 2011 - 2020. Nhìn chung, các đơn vị khi xây dựng kê hoạch đêu 
có phân công cụ thể trách nhiệm của từng phòng, ban, đơn vị, công chức, viên 
chức trong việc triển khai thực hiện CCHC. Phần lớn các đê án, nhiệm vụ đê ra 
trong chương trình đã cơ bản hoàn thành.

Thành phổ đã có Báo cáo sơ kết, tổng kết7 thực hiện Chương trình CCHC 
giai đoạn 2011 - 2015, giai đoạn 2016 - 2020. Qua đó, đê khắc phục những hạn 
chế theo các Kết luận của Thành ủy, Thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo8 
triển khai tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn thành phổ.

Đặc biệt, trong năm 2018, Thành phố đã chủ động thực hiện trong công tác 
chỉ đạo, điều hành công tác CCHC như: (1) Đề nghị Quốc hội ban hành Nghị 
quyết sổ 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 về thí điểm cơ chế, chính 
sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 
54/2017/QH14) và đề nghị Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành các Nghị 
quyết thông qua các Đe án thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14; (2) Đe nghị Hội 
đồng nhân dân thành phố thực hiện giám sát chuyên đề thực hiện công tác CCHC, 
“Nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức về dịch vụ hành chính công trên 
địa bàn thành phố” và ban hành Nghị quyết để UBND Thành phố triển khai thực 
hiện9. Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, Thành phố thực 
hiện điều chỉnh Chương trình CCHC của thành phố đến năm 2020 theo Nghị quyết

6 +  Sở Tư pháp: Cải cách thể chế; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành VBQPPL trên địa bàn Thành 
phố; cải cách tư  pháp;
+ Văn phòng UBND Thành phố: Cải cách TTHC, kiểm  soát và đơn giản hóa TTHC; tiếp nhận và xử lý phản ánh 
kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
+ Sờ N ội vụ: Cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;
+ Sở Tài chính: Cài cách tài chính công;
+ Sở Thông tin và Truyền thông: Thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước; 
công tác tuyên truyền về CCHC;
+  Sờ Khoa học và Công nghệ: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các 
cơ quan hành chính nhà nước;
+ Sở Ke hoạch và Đầu tư: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những chính sách và giải pháp nhằm thực hiện sâu rộng 
hơn chủ trương xã hội hóa ừ ên  những lĩnh vực Thành phố có thể thực hiện;
+ Viện N ghiên cứu phát triển Thành phố: Khảo sát chỉ số hài lòng của tổ chức và công dân về dịch vụ công.
7 Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 06 tháng 12 năm  2012 sơ kết 02 năm  triển khai thực hiện chương trình CCHC 
giai đoạn 2011-2015; Báo cáo số 199/BC-UBND ngày 15 tháng 11 năm  2013 báo cáo 03 năm kiểm điểm giữa 
nhiệm  kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX Chương trình CCHC giai đoạn 
2011-2015; Báo cáo số 65/BC-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2015về tổng kết Chương trình CCHC của Thành phố 
Hồ Chí M inh giai đoạn 2011-2015 và một số nhiệm  vụ trọng tâm  giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo số 152/BC- 
UBN D  ngày 25 tháng 6 năm  2015 Sơ kết công tác công tác CCHC nhà nước giai đoạn I (2011 - 2015) và đề xuất 
phương hướng nhiệm vụ CCHC nhà nước giai đoạn II (2016 - 2020) của UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Báo 
cáo số 128/BC-UBND ngày 2 ỉ tháng 8 năm  2018 kết quà thực hiện giữa nhiệm  kỳ chương trình CCHC giai đoạn 
2 0 1 6 -2 0 2 0
8 Chỉ th ị số 14/2014/CT-UBND ngày 09 tháng 7 năm  2014 yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy m ạnh tổ 
chức thực hiện 06 Chương trình đột phá giai đoạn 2011 -  2015.
9 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngằy 15/3/2018.
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Số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố và chỉ đạo triển khai thực 
hiện10; (3) Thực hiện công khai, minh bạch, đơn giản hóa TTHC và thực hiện tiếp 
nhận, xử lý và giải quyêt TTHC liên thông điện tử trong lĩnh vực đầu tư - kinh 
doanh, xây dựng - quy hoạch, đất đai, hải quan, thuế, bảo hiểm xã hội, hộ chiếu...

Bên cạnh đó, nhằm tăng cường công tác chỉ đạo CCHC của Thành phố, 
UBND Thành phố đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC Thành 
phố; kiện toàn Tổ chuyên viên giúp việc, thành lập Tổ Công tác của Ban chỉ đạo 
(trên cơ sở kiện toàn Tố chuyên viên giúp việc), cũng như ban hành, sửa đổi Quy 
chế hoạt động của Ban chỉ đạo CCHC Thành phố. Trong đó, phân công cụ thể 
nhiệm vụ cho mỗi thành viên trực tiếp tham mưu lĩnh vực CCHC của cơ quan, 
đơn vị và lĩnh vực, ngành phụ trách; đề cao vai trò, trách nhiệm của đồng chí 
Trưởng ban/Thủ trưởng cơ quan trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC. Trên 
cơ sở Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC Thành phố, 24/24 quận - huyện và 
100% các cơ quan chuyên môn thuộc Thành phố đã kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC 
tại đơn vị.

Đặc biệt, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, đón chào năm mới, 
Xuân Kỷ Hợi 2019 và Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
(03/02/1930 - 03/02/2019), Thành phố đã ban hành Kế hoạch phát động đợt thi 
đua cao điếm đón chào năm mới 2019, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019)11 với chủ đề: “Mỗi đơn vị quản lý nhà 
nước, Mặt trận Tổ quốc, mỗi tổ chức chính trị - xã hội, mỗi tổ chức Đảng có một 
giải pháp thiết thực, một sáng kiến CCHC giảm phiền hà, nhũng nhiễu cho người 
dân và doanh nghiệp” góp phần tạo bước đột phá trong năm CCHC và thực hiện 
Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội.

1.3. Việc bố trí nguồn lực triển khai
- v ề  tài chính: công tác CCHC chủ yếu sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà 

nước. Các cơ quan, đơn vị dự trù nguồn kinh phí cho hoạt động này còn nhiều hạn 
chế, vướng mắc, đặc biệt là nguồn kinh phí phục vụ cho công tác đào tạo, bôi 
dưỡng công chức; ứng dụng công nghệ thông tin; trang thiêt bị làm việc; xây 
dựng, sửa chữa trụ sở làm việc.. .nhất là tại UBND phường - xã, thị trân.

- v ề  con người: do tầm quan trọng và tính chất đặc thù của công tác CCHC, 
nên để thực hiện tốt và hiệu quả công tác này, cần phải có sự chung tay của cả hệ 
thống chính trị và nêu cao trách nhiệm của người đứng đâu ở các câp. Hiện nay, 
Thành phố, sở - ban, ngành, quận - huyện có thành lập Ban Chỉ đạo CCHC do 
Thủ trưởng cơ quan làm Trưởng ban, Tô giúp việc ban chỉ đạo và thiêt lập được 
hệ thống công chức đầu mối làm công tác CCHC đê thực hiện nhiệm vụ. Thành 
phố đã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác thông tin tuyên truyền CCHC giai 
đoạn 2016 - 202012, nâng cao năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác

10 Quyết định số 2 4 2 1/QĐ-UBND ngày 06/6/2018.
11 Kế hoạch số 4776/KH-UBND ngay 23/10/2018.
12 Quyết định số 6574/QĐ-UBND ngày 16/12/2016
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CCHC13, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề công tác 
CCHC14, Tuy nhiên, lực lượng này chủ yếu làm công tác kiêm nhiệm và thường 
xuyên thay đổi nên ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả, hiệu lực của công tác này. 
Kinh nghiệm cho thấy, cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan, đon vị nào quan tâm đến công 
tác CCHC, thì nơi đó công tác CCHC rất hiệu quả và thực chất.

- v ề  thông tin: công tác truyền thông hồ trợ công tác CCHC tiếp tục được 
quan tâm thực hiện. Thành phổ đã ban hành kế hoạch tăng cường công tác thông 
tin, tuyên truyền CCHC giai đoạn 2016 - 2020 và hàng năm. Các kế hoạch được 
quy định với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú. Ngoài công tác 
tuyên truyền, phổ biến công tác CCHC truyền thống như điếm tin, đăng tin, 
chuyên mục, chuyên đề, phát hành tờ rơi, tờ gấp trên các phương tiện truyền thông 
đại chúng, trang thông tin điện tử, thành phố đã chủ động cung cấp thông tin; 
thông cáo báo chí15; tổ chức họp báo; trả lời - tư vấn trực tuyến; mời các đơn vị 
báo chí cùng tham gia các buổi họp; công khai kết quả giải quyết TTHC, kết quả 
kiếm tra CCHC; kết quả giải quyết, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tố chức 
về quy định hành chính và thực hiện “xã hội hóa công tác phố biến, giáo dục pháp 
luật”;...đê các cơ quan báo chí, các cơ quan thành viên Mặt Trận Tố quốc Việt 
Nam Thành phố có thế tham gia đánh giá, chất vấn; phản biện, góp ý các giải pháp 
và đưa các thông tin kịp thời, chính xác đến cá nhân, tố chức đế giám sát.

1.4. Công tác theo dõi, đánh giá Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị 
trực thuộc

Thực hiện Quyết định của Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số 
CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương”, hàng năm, ƯBND Thành phố đều thực hiện công tác tự đánh giá, chấm 
điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số CCHC Thành phố và có báo cáo gửi Bộ 
Nội vụ theo quy định. Căn cứ kết quả Chỉ sổ CCHC Thành phố do Bộ Nội vụ 
công bố, Thành phố đã ban hành nhiều giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế 
hàng năm, nâng cao chỉ số CCHC của Thành phố trong giai đoạn 2016 - 202016.

Từ năm 2013, để đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC của các sở - 
ban, ngành và UBND quận - huyện, Thành phố đã ban hành Quyết định số 
3923/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2013 về chỉ số đánh giá, xếp hạng công 
tác CCHC của các sở - ban, ngành, UBND quận - huyện trên địa bàn Thành phố; 
thành lập Hội đồng và Tổ thư ký Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số CCHC của 
các sở - ngành, UBND quận - huyện trên địa bàn Thành phố. Thành phố đã phê 
duyệt Đe án đánh giá Chỉ số CCHC của sở, ban, ngành, ƯBND quận - huyện trên 
địa bàn Thành phố triển khai thực hiện trong năm 2017, 2018 và 2019 phù hợp 
với yêu cầu, tính chất, nhiệm vụ CCHC hàng năm17.

13 Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 18/4/2019
14 15 lớp chuyên đề trong đó có 12 lớp được cấp giấy chứng nhận và 03 lớp ngắn hạn tổ  chức trong ngày.
15 Tại Trung tâm  Báo chí -  Sở Thòng tin và Truyền thông.
16 Chì thị sô 07/CT-UBND ngày 08/4/2016, các văn bản chỉ đạo sau khi Bộ Nội vụ công bố hàng năm
17 Quyết định số 3747/QĐ-UBND  ngày 04 tháng 7 năm 2017; Quyết định số 3004/QĐ -UBND  ngày 20 tháng 7 
năm  2018. Thành phố chi công bố mức đánh giá xếp loại theo các mức: Xuất sắc, Tốt, Khá, Trung bình, yếu và kém, không 
thực hiện việc xếp hạng đối với các đơn vị.
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1.5. Những mô hình, sảng kiến nổi bật trong CCHC đã được triển khai áp 
dụng

Với quyết tâm triển khai có hiệu quả Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ, 
Thành phô đã đây mạnh các phong trào thi đua về CCHC, nhiều mô hình mới, 
cách làm hay, sáng tạo đã và đang phục vụ có hiệu quả trong hoạt động quản lý 
của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố; nhiều mô hình được 
Trung ương nghiên cứu, triển khai nhân rộng cả nước, trong đó nổi bật một số mô 
hình như:

- Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm TTHC thuộc 
lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh18 được các cơ quan Trung ương triển khai nhân rộng cả nước ban 
hành Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 10 tháng 6 năm 
2015 của liên Bộ: Tư pháp, Công an, Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các 
TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuối.

- Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội 
đồng nhân dân thành phố về giảm lệ phí thực hiện các TTHC áp dụng dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thấm quyền quyết định của Hội đồng 
nhân dân thành phố; Ban hành Quy chế thực hiện liên thông nhóm thủ tục đăng 
ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.19

- Phần mềm “Khảo sát không hài lòng của người bệnh tại các bệnh viện công 
lập trên địa bàn thành phố”; Giải pháp “Xây dựng Website mời gọi đầu tư các dự 
án trong các lĩnh vực của thành phố Hồ Chí Minh” http://www.ppp.tphcm.gov.vn; 
ứ ng  dụng trực tuyến tại các quận - huyện20; ứ ng  dụng trực tuyến về giao thông, 
quy hoạch đô thị, xây dựng, tống đài 1022 tiếp nhận và giải đáp thông tin của 
người dân, tố chức21... .các mô hình tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhân dân giải 
quyết TTHC.22

18 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013
19 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018
20 '‘Bình Thạnh trực tuyến”, “Hóc Môn trực tuyến”, “Tân Bình trực tuyến”, “Bình Tân công dân số”..... được cài đặt trên điện
thoại thông minh đến tận người dân trên địa bàn, tiếp xúc các hộ kinh doanh trên từng tuyến đường giúp phát hiện và xử lý vi 
phạm về trật tự đô thị, cung cấp thông tin, tạo điều kiện hỗ trợ cho người dân một số tính nâng nổi bật, Hóc Môn trực tuyến, 
Tân Bình trực tuyến, Bình Tàn công dân số.....
21 ứng dụng: www.thongtinquvhoach.hochiminhcitv.gov.vn; giúp tra cứu thông tin quy hoạch tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc 
bằng các ứng dụng trên điện thoại thông minh, máy tính bảng và trang thông tin điện tử; 
www.thongtingiaothong.hochimincitv.gov.vn; www.1022.tphcm.gov.vn; ứng dụng điện thoại SXD247 trên nền tảng di động 
ISO, Android...
22 Giảm 70% hồ sơ nhà đất trễ hẹn trong năm nay; Cải thiện môi trường kinh doanh ở lĩnh vực thuế, hải quan; Không được né
tránh cung cấp thông tin cho báo chí; Công khai kết quả kiểm tra, thanh tra, giám sát, lần đầu tiên, TP.HCM có chương triiứi 
kiểm tra, thanh tra, giám sát của toàn hệ thống chính trị; Làm hết việc, không hết giờ; Ra mắt phần mềm " cần Giờ trực tuyến"; 
CCHC nội bộ, liên thông thủ tục giữa các cơ quan Sờ Nội vụ TP.HCM vừa trình UBND TP.HCM một số biện pháp để CCHC 
nội bộ, đẩy mạnh liên thông TTHC giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; Tiếp nhận, trà hồ sơ sao y tại nhà trong 1 giờ: Thông
qua số điện thoại 028.39633936, người dân phường 3, quận 11 (TP.HCM) trực tiếp yêu cầu cán bộ đến tận nhà tiếp nhận hồ sơ
giấy tờ cần sao y và trong vòng 1 giờ sau sẽ nhận được kết quả giải quyết, mà không cần đến trụ sờ UBND phường; Làm căn 
cước công dân qua dịch vụ công trực tuyến của Phòng Cành sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cơ chế ủy quyền rút ngắn 
thời gian giải quyết TTHC.

http://www.ppp.tphcm.gov.vn
http://www.thongtinquvhoach.hochiminhcitv.gov.vn
http://www.1022.tphcm.gov.vn
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Các mô hình sáng kiến, giải pháp hiệu quả về giảm thời gian giải quyết 
TTHC23 đã mang lại nhiều tác động tích cực như: Giảm thời hạn giải quyết, giảm 
chi phí đi lại cho cá nhân, tô chức trong thực hiện TTHC; góp phân hoàn thành 
tốt công tác đơn giản hóa TTHC trong thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC; tăng 
cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước các lĩnh vực TTHC thuộc thâm quyên 
giải quyêt của UBND quận - huyện, phường - xã, thị trân; thay đôi phương thức 
làm việc trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo công tác phòng, 
chống dịch, vừa mang lại hiệu quả trong giải quyết các hồ sơ, TTHC cho người dân, 
doanh nghiệp, đã góp phần để Thành phố thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 
bệnh theo Chỉ thị của Chính phủ.

1.6. Công tác thi đua, khen thưởng trong CCHC
Thành phố đã chỉ đạo gắn phong trào - thi đua - khen thưởng với triển khai 

thực hiện công tác CCHC nhằm phát huy các sáng kiến, giải pháp hay trong thực 
hiện công tác CCHC. Từ năm 2016, các cụm thi đua của các khối quận - huyện, 
sở - ban, ngành đều quy định bắt buộc phải quy định và thực hiện nội dung công 
tác CCHC trong thỏa ước thi đua và xem đây là “điều kiện cần” đế xem xét đánh 
giá thi đua - khen thưởng hàng năm.

Hàng năm, Thành phố đều tổ chức sơ kết, tổng kết xây dựng chương trình 
CCHC cũng như khen thưởng cho 226 lượt tập thế, cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong việc triển khai thực hiện công tác CCHC. Qua đó, động viên các phong trào 
sáng kiến, cải tiến trong CCHC nhằm hướng tới phục vụ nhân dân ngày càng tốt 
hơn.

- Công tác theo dõi, đánh giá sự hài lòng của cơ quan, tổ chức đối với sự 
phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh 
vực y tế, giáo dục.

+ Với mục tiêu phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức thân 
thiện, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, Thành phố 
nhận thấy việc mở rộng sự giám sát, trực tiếp đánh giá của người dân, doanh 
nghiệp đôi với cán bộ, công chức là việc làm hết sức cần thiết, qua đó cải thiện 
tinh thần, trách nhiệm thực thi công vụ và thái độ tiếp dân của cán bộ, công chức. 
Thành phố đã quan tâm, triển khai nhiều biện pháp để lấy ý kiến khảo sát sự hài 
lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Thành phố đang tiếp tục duy trì khảo 
sát sự hài lòng trên hệ thống www.danhgiahailong.hochiminhcity.gov.vn24 song 
song với việc thực hiện đánh giá TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của 
Chính phủ.

+ UBND Thành phố đã có Thông báo số 93/TB-UBND công bố kết quả khảo 
sát chỉ số hài lòng của tố chức và công dân về dịch vụ công năm 2013 đổi với 10

23 cấp căn cước công dân lưu động tại nhà đối với các trường hợp công dân có hoàn cành đặc biệt; Tuyển sinh trực tuyến vào 
các lớp đâu câp; Đặt lịch đăng ký giải quyêt hô sơ ngoài giờ hành chính; Tô tư vân dịch vụ công trực tuyến lưu động; Giảm 
thời gian giải quyêt cho người dân, trà các hô sơ tại nhà, tiêp nhận và giải quyêt ngoài giờ hành chính, ứng dụng công nghệ 
trong giải quyêt hô sơ, nâng cao chât lượng hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiêp nhận và trả kết quả cấp huyện và cấp xẫ
24 (1) Đánh giá thái độ, chât lượng phục vụ của cán bộ công chức qua các thiêt bị đánh giá hài lòng (Kiosk, Tablet) đặt tại các 
đơn vị: hơn 88.627 lượt đánh giá; (2) Đánh giá về chất lượng chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công qua trang web 
www.danhgiahailong.hochiminhcitv.gov.vn

http://www.danhgiahailong.hochiminhcity.gov.vn24
http://www.danhgiahailong.hochiminhcitv.gov.vn
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lĩnh vực: cấp nước; thu gom rác thải; cấp phép xây dựng; cấp giấy chủ quyền 
nhà/đất; vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; giáo dục mầm non; y tế; nộp 
thuế thu nhập cá nhân; kê khai nộp các loại thuế; đăng ký kinh doanh. Ket quả 
cho thấy đa số hộ dân và doanh nghiệp đều có chỉ số hài lòng trên mức trung bình. 
Từ kết quả khảo sát chỉ sổ hài lòng của tô chức và công dân về dịch vụ công năm
2013, UBND Thành phố có Công văn số 3998/UBND-CCHC ngày 13 thang 8 
năm 2014 yêu cầu Thủ trường các sở - ban, ngành Thành phố có liên quan chấn 
chỉnh những mặt còn tồn tại, hạn chế.

+ Triển khai Đe án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự 
phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 của Bộ Nội vụ25, 
Thành phổ đã ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đổi 
với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị cung cấp dịch vụ 
công trong lĩnh vực y tế, giáo dục trên địa bàn thành phổ giai đoạn 2018 - 202026. 
Khảo sát được thực hiện trên 02 nội dung chính: (1) Đo lường sự hài lòng của 
người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 
2018; (2) Đo lường sự hài lòng của đon vị cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực 
y tế - giáo dục năm 2019.

Nội dung và phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đổi 
với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phô căn 
cứ chủ yếu vào Đe án Đo lường sự hài lòng của cơ quan hành chính nhà nước giai 
đoạn 2017 - 2020 của Bộ Nội vụ để đảm bảo sự thống nhất về khung đo lường sự 
hài lòng trong hệ thống cơ quan hành chính và một số tiêu chí được bổ sung thêm 
cho phù hợp với đặc thù và nhu cầu đo lường sự hài lòng của Thành phố bao gồm 
26 tiêu chí và một câu hỏi đánh giá mức độ hài lòng chung được thê hiện trên tât 
cả các bảng hỏi để xác định mức độ hài lòng chung của người dân, tô chức đôi 
với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Chỉ sổ hài lòng đối với sự phục 
vụ hành chính được tính chung cho tất cả 26 tiêu chí đánh giá, tính trên toàn địa 
bàn Thành phố, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các 
cơ quan hành chính là 82,33%27, đạt mục tiêu theo Chương trình tông thê của 
Thành phố trên 80% người dân, tổ chức hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ 
quan hành chính trên địa bàn Thành phố đã đề ra.

Trên cơ sở tham khảo bộ tiêu chí đo lường sự hài lòng của người dân đối với 
dịch vụ y tế công lập và dịch vụ giáo dục công lập của Bộ y tế và Bộ Giáo dục và 
đào tạo đã được công bố (Bộ Y tế; Sáng kiến Việt Nam, 2018); kết hợp với việc 
vận dụng mô hình đo lường chất lượng dịch vụ SERVQƯAL28, bộ tiêu chí đo 
lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan cung cấp 
dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn

25 Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017
26 Quyết định số 3511/QĐ-UBND ngày 21/8/2018
27 Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của UBND TP
28 (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988) do Parasuraman, Zeỉtham, Berry xây dựng và mô hình SERVPERF (biên thê của 
SREVQUAL - xác định chất lượng dịch vụ bằng đo lường mức độ cảm nhận của khách hàng về địch vụ) (Cronin & Taylor, 
1994)
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Thành phố được xây dựng trên 07 trục nội dung chính29, được cụ thế thành 26 tiêu 
chí cho lĩnh vực y tế và 29 tiêu chí cho lĩnh vực giáo dục. Đối với lĩnh vực y tế 
khảo sát tại 04 bệnh viện và 02 trung tâm y tế, kết quả cho thấy chỉ số hài lòng 
tính theo 26 tiêu chí với thang đo 05 có kết quả là 80,30% và đối với câu hỏi thiết 
kế hỏi về chấm điểm sự hài lòng nói chung về dịch vụ y tế theo thang đo 10, tỉ lệ 
hài lòng (mức điểm từ 8 trở lên) đạt 82,20%, không chênh lệch nhiều với tỉ lệ hài 
lòng tính theo thang đo 5 với 26 tiêu chí. Đổi với lĩnh vực giáo dục thực hiện trên 
18 trường học gồm 06 trường mầm non, 06 trường tiểu học và 06 trường trung 
học cơ sở, thuộc địa bàn 09 quận - huyện; kết quả cho thấy chỉ số hài lòng của 
người dân đối với cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục tính theo 29 tiêu 
chí với thang đo 05 là 87,6%, đối với đánh giá hài lòng chung theo thang điểm
10, tỷ lệ hài lòng (mức từ 08 điểm trở lên) đạt 89,01%, không chênh lệch nhiều 
với tỷ lệ hài lòng tính theo thang đo 5 (Song song với việc đánh giá do Viện 
Nghiên cứu phát triển Thành phố chủ trì thực hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng 
đã tổ chức triển khai khảo sát trong năm 2019 đạt hài lòng 88,23%30). Kết quả cho 
thấy, Thành phố đã đạt mục tiêu theo Chương trình tổng thể về sự hài lòng của cá 
nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực giáo 
dục, y tế đạt mức trên 80%31.

Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình phối hợp giám sát tinh thần trách 
nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình 
giải quyết công việc cho tố chức, cá nhân của cơ quan hành chính nhà nước các 
cấp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017 - 2020, Ban Thường trực ủ y  ban Mặt 
trận Tố quốc Việt Nam Thành phố đã khảo sát việc phối hợp tổ chức hướng dẫn, 
hỗ trợ người dân thực hiện quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 
đối với TTHC thuộc lĩnh vực hộ tịch đổi với 04 cơ quan ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cấp xã; ban hành kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện công tác CCHC 
trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố năm 201932 và thực hiện 
việc khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ 
quan hành chính và hệ thống chính trị tại 20 sở, ban, ngành, 24 UBND quận - 
huyện và 105 ƯBND cấp xã.

2. Kiểm tra viêc thưc hiên• • •

2.1. Việc xây dựng và tồ chức triển khai kế hoạch kiểm tra hàng năm

Thành phố thường xuyên chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; 
thực hiện kiêm tra, thanh tra công vụ, kiếm soát được các đầu mối công việc trong 
nội bộ các cơ quan chuyên môn trực thuộc Thành phố, tại UBND các cấp, phát 
huy và tăng cường trách nhiệm người đứng đầu nhằm ngăn chặn, phát hiện kịp 
thời các nguy cơ dẫn đến tiêu cực, quan liêu và tham nhũng; xử lý nghiêm những

29(1) Khả năng tiếp cận dịch vụ; (2) Sự minh bạch trong thông tin dịch vụ; (3) Cơ sở vật chất và phương tiện đáp ứng dịch vụ; 
(4) Thái độ ứng xử và năng lực chuyên môn của nhân viên tổ chức cung cấp dịch vụ; (5) Sự thấu hiểu và quan tâm của đội ngũ 
nhân viên và tổ chức cung cấp dịch vụ đổi với người sử dụng dịch vụ; (6) Chi phí sử dụng dịch vụ; (7) Kết quả 
cung ứng và sử dụng dịch vụ.
30 Báo cáo số 818/BC-GDĐT-VP ngày 13/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo
31 Quyết định số 256/QĐ-UBND  ngày 21/01/2020 của UBND TP
32 Kế hoạch số 451 /KH-M TTQ-BTT ngày 24/4/2019.



cá nhân, cơ quan, đơn vị tùy tiện quy định gây khó khăn, phiền hà cho doanh 
nghiệp, to chức và công dân.

- Thành phố định kỳ tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC tại 
các sở - ban, ngành, UBND quận - huyện. Từ tháng 6 năm 2011 đến nay, Thành 
phố đều xây dựng KÌ hoạch kiểm tra công tác CCHC trên địa bàn Thành phố và 
đã thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc thực hiện CCHC tại 365 lượt 
đơn vị sở - ban, ngành, quận - huyện, đồng thời kiêm tra đột xuất tại các phường
- xã, thị trấn. Chủ tịch, Phó Chủ tịch ƯBND Thành phổ trực tiếp kiểm tra trách 
nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo triến khai công tác CCHC của Giám đốc các 
sở - ban, ngành, Chủ tịch UBND quận - huyện. Đoàn giám sát, khảo sát của Ban 
Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam Thành phố cũng thực hiện kiếm tra, khảo sát chuyên đề về CCHC qua các 
năm. Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố đã tiến hành khảo sát 
tình hình thực hiện công tác cải cách TTHC trên lĩnh vực cấp giấy chứng nhận 
quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở; cấp phép xây dựng; hộ tịch.... Qua đó, 
nắm được những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các đơn vị để tổ chức 
chương trình “Lắng nghe và trao đổi” về chuyên đề “CCHC trên địa bàn Thành 
phố” của Hội đồng nhân dân Thành phổ.

- Các sở - ban, ngành và UBND quận - huyện tiếp tục tăng cường tự kiểm 
tra thực hiện công tác CCHC, đặc biệt tập trung đẩy mạnh kiêm tra thực hiện công 
vụ, thời giờ làm việc của cán bộ, công chức.

2.2. Đánh gỉá tác động của công tác kiểm tra đến sự chuyển biến trong 
công tác triển khai CCHC của các cơ quan, đơn vị; những vấn đề lởn đã phát 
hiện và xử  lỷ sau kiêm tra.

- Qua kiểm tra, Thành phố đã có các văn bản chỉ đạo các sở - ban, ngành, 
UBND quận - huyện xây dựng kế hoạch khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn 
chế và đề ra giải pháp nhằm tăng cường thực hiện công tác CCHC của cơ quan, 
đơn vị, địa phương.

- Số lượng các đơn vị có kết quả đánh giá chỉ sổ CCHC xếp từ loại tốt trở 
lên qua các năm ngày tăng, tỷ lệ các đơn vị đạt xếp loại tốt trên 90% tống số các 
đơn vị được đánh giá.

3. Thông tin, tuyên truyền
3.1. Việc xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền 

CCHC hàng năm.
Công tác thông tin tuyên truyền về CCHC trong thời gian qua luôn được lãnh 

đạo Thành phố và các cấp quan tâm, chỉ đạo sâu sát nhằm xác định rõ: Cán bộ, 
công chức, viên chức luôn nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách 
nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; nâng cao nhận thức vê CCHC, 
tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tô chức trong triên 
khai thực hiện công tác CCHC và giám sát quá trình thực hiện CCHC của cơ quan 
hành chính nhà nước các câp; xây dựng nên hành chính Thành phô công khai, 
minh bạch, từng bước khắc phục các khó khăn, bất cập tạo mọi điều kiện thuận

10 • *
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lợi để nhân dân và doanh nghiệp thực hiện các yêu cầu hành chính có liên quan; 
từ đó xây dựng cầu nối thông thoáng giữa người dân và chính quyền trong nền 
hành chính...

Hàng năm, Thành phố và các cơ quan, đơn vị ban hành Kế hoạch tăng cường 
công tác thông tin, tuyên truyền CCHC; yêu cầu triến khai kế hoạch với nhiều nội 
dung và hình thức đa dạng, phong phú; chỉ đạo một số cơ quan báo chí chủ lực 
của Thành phố phải xây dựng chuyên mục thông tin riêng về CCHC. Thông qua 
các hoạt động cụ thế như phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Nhà báo 
Thành phố có những thông tin nhanh chóng, kịp thời đến các cơ quan báo chí 
tuyên truyền các văn bản, kể hoạch chỉ đạo có liên quan về lĩnh vực CCHC; chủ 
động cung cấp thông tin về các kế hoạch, văn bản chỉ đạo tuyên truyền về CCHC 
đến các cơ quan báo chí; đăng tải công khai, minh bạch lên trang thông tin điện 
tử các ke hoạch, văn bản chỉ đạo tuyên truyền về CCHC để người dân dễ dàng tìm 
kiếm cũng như tạo điều kiện đế hệ thống thông tin cơ sơ dễ cập nhật, tải về các 
nội dung cần truy cập, khai thác.

3.2. Ket quả thực hiện kế hoạch: nội dung thông tin, tuyên truyền; các 
hình thức thông tin, tuyên truyền đã triên khai; mức độ hoàn thành kế hoạch; 
đảnh giả hiệu quả của thông tin tuyên truyền đối với đội ngũ công chức, viên 
chức của tỉnh; người dân, doanh nghiệp và xã hội.

- Công tác tuyên truyền Chương trình CCHC với nhiều hình thức thông tin 
đa dạng và phong phú, thông qua phương tiện thông tin đại chúng (các Báo, Đài 
Truyền hình, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố,...), các cuộc giao ban báo chí 
định kỳ hàng quý; Xây dựng chuyên trang “CCHC” trên các cơ quan báo chí của 
Thành phố; chuyên mục CCHC trên cổng thông tin điện tử của các sở - ban, 
ngành, UBND quận - huyện; Hệ thống đối thoại với doanh nghiệp; Sở Nội vụ 
phát hành cẩm nang CCHC tập 1, tập 2, tập 3 và cẩm nang Quy tắc ứng xử của 
cán bộ, công chức đến tận các phường - xã, thị trấn,...

- Các cơ quan báo, đài Thành phố ghi nhận và phản ánh những lợi ích thiết 
thực cũng như những mặt cần phải cải thiện33 của công tác CCHC; từ năm 2016- 
nay, đã có hon 900 tin, bài thể hiện các nội dung chính như sau: các chỉ đạo liên 
quan cải cách TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC liên quan đến người dân 
và doanh nghiệp; sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố trong việc chỉ đạo và điều 
hành quyết liệt, đưa ra các giải pháp cụ thể, tác động tích cực trong giải quyết khó 
khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, ngành, địa phương, tiếp tục tạo một môi 
trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi để đẩy nhanh tiên độ thực hiện 
các dự án đầu tư, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành 
phố... Qua đó, Thành phố kịp thời nắm bắt tình hình CCHC ở những lĩnh vực 
“nóng hối” như đất đai, xây dựng, đầu tư ... ở các địa phương cơ sở, đề ra những 
giải pháp khắc phục quyết liệt34.

33 M ột số bải viết như: Lúng túng với dịch vụ công mức độ 4 (báo SGGP); Còn sức ì trong cải cách TTHC;
TPHCM: Mệt nhoài chờ bệnh viện xuất hóa đơn (báo PLTP)
34 M ột số bải viết như: Sẽ thay thế cán bộ chần chừ CCHC (báo TT); TPHCM  sẽ chấm  điểm người đứng đầu trong
CCHC: Lãnh đạo “hành dân” sẽ bị xử lý (báo LĐ)
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- Qua phản ánh gương điển hình tiên tiến, những giải pháp sáng tạo trong 
phục vụ người dân, doanh nghiệp tại các cơ quan, đơn vị, phường-xã-thị trấn; các 
đơn vị báo chí, truyền thông đã giúp ỉănh đạo Thành phố nhanh chóng tiếp cận 
các mô hình, giải pháp đang thi điếm trên địa bàn cũng như hỗ trợ tuyên truyền, 
nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong công tác CCHC35, phố biến, lồng ghép 
các đường lôi, chù trương, chính sách, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND, 
UBND Thành phố về CCHC vào các chương trình thời sự định kỳ36, tạo một diện 
mạo mới, niềm tin của người dân vào sự công khai, minh bạch, lắng nghe, cầu thị 
của bộ máy công quyền; người dân có điều kiện giám sát hoạt động của các cơ 
quan hành chính nhà nước.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, quận - huyện đã tổ chức tuyên truyền thông 
qua nhiều hình thức đa dạng như: Tờ rơi tuyên truyền, panel tuyên truyền, tổ chức 
các hội thi hướng tới những đối tượng khác nhau và đã thu hút được sự tham gia 
hưởng ứng không chỉ của cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan hành chính nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp mà còn người dân, học sinh, sinh viên, công nhân lao 
động, ban quản lý chợ, ban điều hành khu phổ. Qua đó, góp phần nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC, giúp cho người đứng đầu các cơ 
quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nắm bắt kiến thức liên quan 
đến công tác CCHC và nhu cầu của người dân từ đó đề ra các giải pháp, phương 
hướng trong thời gian tới.

- Nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi và phát huy, nhân rộng các sáng kiến,
giải pháp hay trong thực hiện công tác CCHC, Sở Nội vụ đã ký kết Kế hoạch liên 
tịch tổ chức hội thi CCHC với Công đoàn viên chức Thành phố năm 2013, với 
Thành đoàn Thành phố năm 2019, qua đó góp phần tuyên truyền, tạo môi trường 
sinh hoạt, giao lưu, học tập trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong độ
tuổi thanh niên thực hiện CCHC tại đơn vị. Ngoài ra, các quận - huyện đã chủ
động to chức các hội thi tuyên truyền hàng năm với nhiều tiếu phấm phong phú, 
đa dạng, thiết thực; các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên tố chức các hoạt 
động, phong trào liên quan đến công tác CCHC.37

4. Đánh giá chung về công tác triển khai

4.1. Mặt tích cực đạt được• • • •

35 Từ phản ánh của báo chí và khảo sát, đánh giá của BCĐ CCHC thành phố, trong năm  2019 đã chọn 05 mô hình 
cách làm hay về CCHC để nghiên cứu, áp dụng, nhân rộng gồm: (1) Mô hình "Bình Thạnh trực tuyến" (2) ứ n g  
dụng "Thông tin quy hoạch thành phố" (3) Mô hình tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4 ừên địa bàn quận Bình Tân, (4) Đường dây nóng tại UBND phường Hiệp Binh Chánh, 
quận Thủ Đức và (5) Mô hình liên thông điện tử giữa cơ quan Tài nguyên - Môi trường với cơ quan thuế tại Chi 
nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 12.
36 M ột số chương trình tiêu biểu như: Đài Tiếng nói nhân dân thực hiện: “Từ Nghị quyết đến cuộc sống” (17g45 
thứ 2 hàng tuần), Hướng đến m ột nền hành chính hiệu quà (6g00 thứ 6 hàng tuần); Đài Truyền hình thành phố 
thực hiện: “CCHC” (12g50 thứ ba hàng tuần), “Chính sách và đời sống” (8g20 thứ hai cách tuần), “Lắng nghe và 
trao đổi” (8g20 thứ ba hàng tuần)
37 Với các phong trào 03 trách nhiệm; “N ụ cười công chức trẻ” ; phong trào 04 xin “x in  chào, xin cảm ơn, xin lỗi 
và xin phép” ; phong trào 04 biết “Biết chào, biết cười, biết quan tâm, biết chia sẻ” ; Hội thi “Cán bộ, công chức, 
viên chức trẻ chung tay giải quyết TTHC”; “Tuyên dương cán bộ công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” ; “Ngày 
thứ bảy tình nguyện giải quyết TTHC cho nhân dân” ; “N gày Hội tư  vấn, giải quyết T T H C ...
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- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC được Chủ tịch ƯBND Thành phố, Ban 
Chỉ đạo CCHC Thành phố điều hành chủ động, linh hoạt, kiên quyết, chặt chẽ, 
xuyên suốt và kịp thời. Công tác đánh giá các điểm trừ, nội dung hạn chế Chỉ số 
CCHC của Thành phố, sở - ban, ngành, UBND quận - huyện được nghiêm túc 
thực hiện.

- Công tác kiểm tra việc thực hiện CCHC được triển khai thực hiện đã kịp 
thời chấn chỉnh và đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót tại các đơn vị 
được kiểm tra, đồng thời đã nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu 
trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC tại đơn vị và công chức nâng cao ý thức 
phục vụ, nâng cao sự lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của 
các cơ quan hành chính nhà nước.

- Phát động phong trào thi đua cao điểm về CCHC, với chủ đề: “Năm đột 
phá CCHC và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội”. 
Mỗi đơn vị quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
Đảng có một giải pháp thiết thực, một sáng kiến CCHC giảm phiền hà, nhũng 
nhiễu cho người dân và doanh nghiệp, đã tạo chuyến biến tích cực, phát huy mạnh 
mẽ giải pháp, sáng kiến ở các cấp, các ngành Thành phố, Đặc biệt đã phát huy vai 
trò trách nhiệm trong lãnh đạo quản lý điều hành của các cấp ủy, chính quyền và 
sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc và các to chức chính trị - xã hội, do đó 
nội dung phong trào thi đua cao điếm đã mang nhiều yểu tố sáng tạo, cụ thế, phong 
phú và toàn diện.

- Công tác truyền thông về CCHC tiếp tục được quan tâm định hướng và chỉ 
đạo thực hiện. Thành phố chỉ đạo quyết liệt việc triển khai nhân rộng các mô hình, 
giải pháp, cách làm hay trong công tác CCHC. Tô chức đánh giá và công bố các 
“Giải thưởng Sáng tạo của Thành phố năm 2019” cho các cá nhân, tố chức đế làm 
động lực và kêu gọi sự tham gia của người dân, doanh nghiệp “chung tay CCHC”. 
Giải thưởng là động lực thực tiễn và thể hiện sự quan tâm thiết thực của lãnh đạo 
Thành phố đối với lực lượng các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp, cơ 
quan nhà nước trong việc sáng tạo, đưa ra giải pháp trong sản xuất, kinh doanh và 
quản lý nhà nước góp phần to lớn trong phát triến kinh tế, xã hội Thành phố. Các 
cơ quan, đơn vị quyết tâm thực hiện công tác tuyên truyền, pho biến các nội dung 
về CCHC, cải cách TTHC bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng đế người 
dân, doanh nghiệp biết để thực hiện và giám sát. Các đon vị truyền thông kịp thời 
có những bài viết giới thiệu các mô hình hay, gương điến hình trong công tác 
CCHC và phản ánh các việc làm còn thiếu sót, hạn chế trong quản lý nhà nước đế 
Thành phố có những chỉ đạo khắc phục kịp thời, xử lý triệt đế, nhằm nâng cao sự 
hài lòng của người dân.

4.2. Tồn tại, hạn chế

- Công tác chỉ đạo, điều hành công tác CCHC đã đi vào nề nếp, bước đầu 
thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhưng vẫn còn một số cơ 
quan, đơn vị, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức chưa xác định được 
tầm quan trọng trong công tác CCHC, nên chưa có sự quan tâm đúng mức, chưa 
phát huy được tính chủ động trong điều hành, tham mưu các giải pháp CCHC.



Công tác phối hợp, triển khai các nhiệm vụ chưa thật sự hiệu quả, một số công 
việc đã được xác định tại Ke hoạch hàng năm nhưng vần chậm so với mục tiêu và 
tiến độ đề ra.

- Công tác kiểm tra hoạt động CCHC có đổi mới nhưng kết quả xử lý sau kết 
luận kiểm tra chưa triệt để và quyết liệt. Công tác khảo sát, đánh giá sự hài lòng 
của người dân chưa đạt kết quả như mong muốn, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng, 
tài nguyên và môi trường, quy hoạch...

- Công tác truyền thông hồ trợ CCHC còn hạn chế về quy mô và chưa phong 
phú và đa dạng về nội dung, hình thức. Việc tiếp cận, tìm hiểu về những mô hình, 
cách làm hay về CCHC ở tuyến cơ sở còn ít do nguồn thông tin của báo chí có 
hạn chế, chủ yếu lấy thông tin từ các hội nghị sơ kết, tổng kết nên thông tin không 
mang tính thời sự, cập nhật.

- Công tác đánh giá chỉ số CCHC Thành phố có sự cải thiện về điểm số 
nhưng chưa bền vững, ổn định, vẫn còn một nội dung bị trừ điếm hai năm liên 
tục. Công tác khắc phục các hạn chế bị trừ điểm trong đánh giá chỉ số CCHC hàng 
năm của các sở - ban, ngành, quận - huyện còn chậm.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THựC HIỆN CÁC NỘI DƯNG THEO 
CHƯƠNG TRÌNH TỎNG THẺ CCHC NHÀ NƯỚC

1. Cải cách thể chế hành chính
1.1. Kết quả chủ yếu đã đạt được
1.1.1. về tình hình triển khai xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc 

phạm vi trách nhiệm của Thành phổ trên cơ sở Hiên pháp năm 2013.

Công tác tổ chức triển khai, thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn Thành 
phố được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, ƯBND Thành phô, các câp ủy đảng, 
chính quyền, ủ y  ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố và các đoàn thê quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai, quán triệt, thực hiện sâu sát, kịp thời, 
có hiệu quả, đúng theo yêu cầu của Trung ương và phù hợp tình hình thực tế của 
địa phương.

Ngay sau khi Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực, thực hiện Quyết định số 
251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kê 
hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Công hòa Xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam và Công văn số 780/BTP-KTrVB ngày 19 tháng 3 năm 
2014, Công văn số 3571/BTP-KTrVB ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tư pháp, 
Thành phố đã tổ chức rà soát 832 văn bản của Hội đồng nhân dân, ƯBND Thành 
phố ban hành trước khi có Hiến pháp và có Báo cáo số 5504/BC-STP ngày 06 
tháng 10 năm 2014 về tình hình và kêt quả rà soát các VBQPPL phù hợp với Hiên 
pháp năm 2013. Kết quả: “không có văn bản nào có nội dung trải với các quy 
định của Hiến pháp cần phải dìmg thỉ hành hoặc bãi bỏ ngay

Các quy định của Hiến pháp năm 2013 đã được quán triệt và tuân thủ nghiêm 
chỉnh, tất cả các văn bản của Thành phố ban hành sau khi Hiến pháp có hiệu lực
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không có nội dung trái hoặc không phù hợp với Hiến pháp phải đình chỉ thi hành 
hoặc bãi bỏ.

1.1.2. về xây dựng, hoàn thiện hệ thong thê chế, cơ chê, chính sách pháp 
luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh, trong đó, tập trung các nội dung:

- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, việc tuân thủ 
quy trình xây dựng pháp luật

Đe nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành, kiêm tra, rà 
soát VBQPPL trên địa bàn Thành phố, trong giai đoạn 2011 - 2015, Thành phô 
đã ban hành Quyết định số 4605/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2011 vê 
Chương trình hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật (VBQPPL) giai đoạn 2011 - 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh 
(gọi tắt là Chương trình) với 4 Đe án:

+ Đề án 1: Hoàn thiện Quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL của UBND 
các cấp, Thành phố ban hành Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 
năm 2014 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 67/2011/QĐ-ƯBND ngày 24 tháng 10 
năm 2011 quy định về trình tự, thủ tục ban hành VBQPPL của UBND các câp tại 
Thành phố. Quyết định này đã bổ sung các quy định về quy trình soạn thảo 
VBQPPL có nội dung thuộc bí mật Nhà nước và các quy định về kiêm soát TTHC 
vào quy trình xây dựng VBQPPL của Thành phố, như việc đánh giá tác động của 
TTHC cần quy định, việc lấy ý kiến của cơ quan kiểm soát TTHC, hồ sơ gửi lấy 
ý kiến góp ý, thấm định.

+ Đe án 2: Kiện toàn tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND Thành phố. Để chấn chỉnh một số hạn chế trong công tác pháp chế, Thành 
phố đã thành lập Đoàn công tác liên ngành khảo sát về công tác pháp chế và công 
tác bôi thường Nhà nước trên địa bàn Thành phô. Trên cơ sở đánh giá những kêt 
quả đã đạt được, cũng như những tồn tại, vướng mắc, UBND Thành phố đã ban 
hành Chỉ thị số 09/2013/CT-ƯBND ngày 14 tháng 6 năm 2013 về kiện toàn và 
nâng cao năng lực hoạt động tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn và doanh 
nghiệp nhà nước thuộc ƯBND Thành phố. Kết quả: đã có 11 sở - ban, ngành thành 
lập Phòng Pháp chê; 10 sở - ban, ngành và 01 Ban Quản lý thành lập Tô pháp chê; 
02 sở - ban, ngành và 03 Ban Quản ]ý có bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác 
pháp chế. Có tổng cộng 148 cán bộ làm công tác pháp chế. Trong đó: trình độ trên 
đại học: 20 (có 11 thạc sỹ Luật); đại học: 121 (có 75 cử nhân luật) và cao đăng, 
trung cấp: 07 người.

+ Đe án 3: Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, công chức pháp 
chế và cán bộ, công chức kiểm soát TTHC, Thành phố đã ban hành Quyết định 
số 1323/QĐ-ƯBND ngày 14 tháng 3 năm 2012 về phê duỵệt Đề án “Tăng cường 
bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, công chức pháp chế và cản bộ, công chức 
kiểm soát TTHC tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2015”. Trên cơ sở 
Đề án đã được phê duyệt, Sở Tư pháp đã tô chức thành công 06 Lớp bồi dưỡng 
trong 03 năm (2012 - 2014), với tổng cộng 867 học viên là công chức các sở - 
ban, ngành, UBND các quận - huyện tham gia. Riêng năm 2014, Thành phố đã 
mở 02 lóp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tham gia tố tụng hành chính cho đội ngũ
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cán bộ, công chức thuộc sở - ban, ngành, UBND quận - huyện trên địa bàn Thành 
phố, với 225/243 học viên (đạt tỷ lệ 92.59%) được cấp giấy chứng nhận. Qua kết 
quả khảo sát ý kiến của các học viên, đa số các học viên đều nhận xét việc tổ chức 
lớp bồi dưỡng là rất hữu ích, bổ sung rất nhiều kiến thức cho học viên, chương 
trình học là phù hợp, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong công tác xây dựng, 
kiêm tra VBQPPL, kiếm soát TTHC và nhiều ý kiến đề nghị cần tiếp tục và thường 
xuyên duy trì tổ chức các lóp bồi dưỡng trong những năm tiếp theo.

+ Đề án 4: Hoàn hiện quy định về công tác kiếm tra, xử lý VBQPPL và công 
tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố. Trên cơ sở kết 
quả tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 16/2006/CT-ƯBND ngày 09 tháng 5 
năm 2006 của ƯBND Thành phố về công tác kiểm tra văn bản, đánh giá tổng kết 
việc thực hiện Quyết định số 2697/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2010 của 
UBND Thành phố về thực hiện Đề án triển khai thực hiện công tác theo dõi tình 
hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố đã ban hành 
Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 về Quy chế công 
tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thổng hóa VBQPPL trên địa bàn Thành phố.

Giai đoạn 2016 - 2020, công tác này được triển khai thực hiện trong bổi cảnh 
Quốc hội đã ban hành các đạo luật quan trọng, điều chỉnh và tác động trực tiếp 
đến hoạt động của Chính quyền địa phương như: Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2015, Luật Ban hành VBQPPL năm 2015; Nghị quyết số 
54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 
Thành phố Hồ Chí Minh trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, đầu 
tư, tài chính - ngân sách nhà nước; quy định cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính 
quyền và thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố... 
Do đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Thành phố trong giai đoạn này 
là việc triển khai thực thi các đạo luật của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi 
hành của các cơ quan Trung ương, triển khai có hiệu quả Luật Ban hành VBQPPL 
năm 2015, gắn với hoàn thiện các quy định về xây dựng, ban hành VBQPPL trên 
địa bàn Thành phố, đồng thời, triển khai có hiệu quả Nghị quỵết số 54/2017/QH14 
của Quốc hội. Trong giai đoạn này, Thành phố đã ban hành đồng bộ các VBQPPL 
và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản chỉ đạo, điều hành, hoàn thiện hệ 
thống thể chế về công tác xây dựng, ban hành VBQPPL, kiểm tra, xử lý VBQPPL 
trên địa bàn Thành phố38, qua đó đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho các đơn 
vị thuộc Thành phố triển khai công tác này có hiệu quả, thể hiện rõ nét kết quả 
của cải cách thể chế.

38 (1) Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 về Quy trình xâỵ dựng VBQPPL trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. (2) Quyết định số 09 /2019/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quy định về quy trinh xây dựng VBQPPL trên địa bàn Thành phố ban hành kèm theo Quyêt định sô 11/2017/QĐ- 
UBND ngày 08/3/2017. (3) Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND Thành phố ban hành Quy 
chế về kiểm tra. xử lý, rà soát, hệ thống hỏa VBQPPL và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiêm tra, rà soát, hệ thông hóa 
VBQPPL trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. (4) Chi thị số 03/CT-UBND ngày 04/3/2019 về tiếp tục nâng cao 
chất lượng công tác xây dựng, ban hành VBQPPL trên địa bàn Thành phô Hô Chí Minh. (5) Công văn sô 
2356/UBND-NCPC ngày 24/4/2017 về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác ban hành VBQPPL trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
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- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp ỉuật thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của tỉnh

Thành phố đã ban hành Chương trình lập quy nhằm cập nhật các quy định 
của Trung ương, Danh mục VBỌPPL quy định chi tiết và ban hành các biện pháp, 
chính sách thi hành các Luật đê xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý, giải quyêt 
các vấn đề bức xúc của Thành phố. Trên cơ sở đó, các sở - ban, ngành đã trình 
Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố ban hành 800 VBQPPL các loại39.

Hầu hết, các VBQPPL do Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố ban hành 
đúng theo quy trình, trình tự quy định; hình thức, nội dung phù hợp với quy định 
của pháp luật và thực tiễn quản lý của Thành phố, đảm bảo tính họp hiến, hợp 
pháp và tính thống nhất của văn bản khi được ban hành. Qua đó kịp thời điều 
chỉnh các quan hệ pháp luật mới phát sinh trong thực tế xã hội, đã góp phần thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội 
và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời 
sống xã hội trên địa bàn Thành phố.

- Công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

Trong giai đoạn 2016 - 2020, công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa 
VBQPPL của Thành phố đã được đẩy mạnh thực hiện và đạt kết quả tốt. Hàng 
năm, UBND Thành phố đều ban hành Ke hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa VBQPPL trên địa bàn Thành phố và tổ chức triển khai có hiệu quả Kế 
hoạch đề ra.

+ v ề  công tác rà soát: Trong giai đoạn 2016 - 2020, Thành phố đã triển khai 
rà soát 54 chuyên đề trên nhiều lĩnh vực, với tổng số 8.112 lượt văn bản được rà 
soát40. Qua rà soát, Sở Tư pháp đã đề xuất xử lý các văn bản do Thành phố ban 
hành có dấu hiệu chưa phù hợp và kiến nghị đến các cơ quan Trung ương, UBND 
Thành phô đế hoàn thiện hệ thống văn bản. Điểm nổi bật công tác rà soát trong 
giai đoạn 2016 - 2020 là sự chú trọng công tác rà soát theo chuyên đề, công tác rà 
soát ngày càng phục vụ trực tiếp cho hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của 
Thành ủy, ƯBND Thành phố, nhiều chuyên đề mang tính thiết thực đáp ứng yêu 
cầu quản lý nhà nước của Thành phố.

+ v ề  hệ thống hóa văn bản: ƯBND Thành phố ban hành Quyết định số 
701/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2018 về công bố kết quả Hệ thống hóa 
VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, UBND Thành 
phô trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018, đã lập danh mục 770 VBQPPL còn hiệu 
lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố 
trong kỳ hệ thông hóa 2014 -2018, công bố bổ sung danh mục 39 văn bản, rà soát 
kiến nghị và được chấp thuận chủ trương xử lý 242 văn bản không còn phù hợp. 
Kỳ hệ thông hóa 2014 - 2018, có ý nghĩa rất lớn trong công tác xây dựng thể chế,

39 Giai đoạn 2011 - 2015: 488 VBQPPL (88 Nghị quyết, 292 Quyết định và 108 Chi thị); Giai đoạn 2016 - 2020 
312 VBQPPL (88 Nghị quyết, 224 Quyết định) được ban hành
40 Đơn vị tính là “lượt văn bản” do các VBQPPL không chỉ quy định về một vấn đề riêng lẽ hay một lĩnh vực cụ 
thế, mà m ột văn bản có thể quy định nhiều vấn đề, nhiều nội dung, do đó một văn bàn có thể là đối tượng rà  soát 
của nhiều chuyên đề.
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gắn với cải cách thể chế, với danh mục VBQPPL đã được rà soát, xác định hiệu 
lực pháp lý và tính phù họp, ƯBND Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các 
đơn vị khân trương tham mưu rà soát, kiến nghị xử lý các văn bản không còn phù 
họp đế tinh gọn và nâng cao chất lượng hệ thống VBQPPL của Thành phố.

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật
Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của 

Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư số 14/2014/TT-BTP 
ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định 
số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012, hàng năm, căn cứ Nghị quyết của 
Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, trên cơ sở Ke 
hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp, ƯBND Thành phô 
đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và hướng dẫn lĩnh vực 
trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật từng năm, trong đó nổi bật là các 
lĩnh vực bảo vệ môi trường, hồ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, điều kiện đâu tư 
kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, y tế, lao động, thương binh 
và xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiếm y tế và bảo hiêm thât nghiệp cho người lao 
động,...Bên cạnh đó, trên cơ sở Quyết định số 1020/QĐ-BTP ngày 08 tháng 5 
năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kê hoạch thực hiện “Đê án đôi 
mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022”, 
UBND Thành phố đã ban hành Ke hoạch số 3110/KH-UBND ngày 11 tháng 7 
năm 2018 triển khai thực hiện “Đe án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tô chức 
thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022” trên địa bàn Thành phố.

Trên cơ sở Ke hoạch và lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp 
luật từng năm, các đơn vị, địa phương thuộc Thành phố đã chủ động ban hành các 
văn bản triển khai, hướng dẫn việc thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
đối với lĩnh vực trọng tâm liên ngành và lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi, trách 
nhiệm và thẩm quyền quản lý của các đơn vị. Kết quả theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật là cơ sơ để Thành phố đánh giá việc nghiêm túc thực hiện quy định pháp 
luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý, cũng như có thê phát hiện 
những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật để có giải pháp, đề 
xuất, nghiên cứu, kiến nghị Trung ương hoàn thiện hệ thông chính sách pháp luật 
và đẩy mạnh công tác cải cách thể chế, đáp ứng yêu câu thực tiên.

1.1.3. Việc to chức triển khai hệ thống thê chế, cơ chế, chính sách pháp luật 
thuộc phạm vỉ quản lý nhà nước

- Việc tổ chức triển khai, đánh giá tác động của các thể chế đến các mặt cua 
đời sống xã hội: phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự an toàn xã hội, an sinh 
xã hội.. .Việc xây dựng các Đe án, tăng cường công tác kiêm tra, rà soát, nâng cao 
hiệu quả công tác xây dựng VBQPPL là một hoạt động đột phá trong công tác cải 
cách thể chế, đã góp phần tạo ra hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho 
thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước trên địa bàn Thành phố.
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Trong giai đoạn 2016 - 2020, công tác cải cách thê chê trên địa bàn Thành 
phổ đã đạt được những kết quả tích cực trên các phương diện công tác xây dựng, 
ban hành VBQPPL, tư vấn pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiêm 
tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL, các quy định pháp luật và văn bản chỉ 
đạo của Thành phố được ban hành đã kịp thời triên khai các VBQPPL của Trung 
ương, bám sát thực tiễn tình hình kinh tê - xã hội của Thành phô. Theo đó, các thê 
chế, quy định pháp luật của Thành phố được ban hành đã tạo hành lang pháp lý 
và làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, điêu hành của chính quyên Thành phô; tạo điêu 
kiện thuận lợi cho thực hiện các nhiệm vụ kinh tê - xã hội, tác động và góp phân 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố.

Trong đó, việc xây dựng, hoàn thiện thể chế (đặc biệt là triển khai thực hiện 
các cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội) đã 
mang đến một số tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội như góp 
phần tinh gọn bộ máy tổ chức, khuyến khích, nâng cao hiệu quả làm việc của cán 
bộ, công chức, viên chức nhà nước; góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm ô 
nhiễm môi trường; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điếm, các dự án 
chỉnh trang, phát triển đô thị của Thành phố; thu hút chuyên gia, nhà khoa học, 
nhân tài đóng góp cho sự phát triển của Thành phố. Đồng thời, việc xây dựng 
hành lang pháp lý, đây mạnh ủy quyền cho cơ quan chuyên môn, địa phương đã 
tạo sự chủ động, linh hoạt và đấy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục, hồ sơ hành 
chính trong các lĩnh vực có liên quan, góp phần phục vụ tốt hơn cho người dân, 
doanh nghiệp và cải thiện, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối 
với cơ quan, tổ chức của Thành phố.

- Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của Thành phố

+ v ề  công tác kiểm tra: Sở Tư pháp đã tham mưu giúp UBND Thành phố tự 
kiếm tra VBQPPL do Thành phố ban hành với tổng số 589 văn bản được kiểm 
tra41. Qua tự kiểm tra, phát hiện 59 văn bản42 có dấu hiệu chưa phù hợp, thể thức 
trình bày không đảm bảo quy định pháp luật (chiếm tỷ lệ 10%). Bên cạnh đó, Sở 
Tư pháp đã thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền đối với 85943 VBQPPL của Hội 
đồng nhân dân, UBND quận - huyện ban hành, qua đó, phát hiện 33444 sai sót về 
kỳ thuật trình bày, căn cứ pháp lý, thẩm quyền, nội dung.

Qua công tác tự kiểm tra văn bản và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, đã 
kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai sót trong công tác ban hành văn bản, chủ 
yếu là sai sót về mặt thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản, cách xác định về thời 
điêm có hiệu lực của văn bản, căn cứ pháp lý ban hành văn bản, phần nơi nhận 
của văn bản. Thông qua công tác kiểm tra, xử lý văn bản đã góp phần nâng cao 
chất lượng ban hành văn bản qua việc khắc phục các sai sót và kịp thời có giải 
pháp chấn chỉnh.

41 Giai đoạn 2011-2015: kiểm tra 327 VBQPPL do Thành phố ban hành giai đoạn 2016-2020 (Tháng 3/2020): 
kiểm tra 262 VBQPPL
42 Giai đoạn 2011-2015: 20 văn bản; giai đoạn 2016-2020: 39 văn bản
43 Giai đoạn 2011-2015: 579 văn bản; giai đoạn 2016-2020: 280 văn bản
44 Giai đoạn 2011-2015: 169 văn bản; giai đoạn 2016-2020: 165 vãn bản
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+ v ề  tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Thành phổ xác định việc tuyền truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến cán 
bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân và người dân là một trong 
các nhiệm vụ trọng tâm, nhàm nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và thượng tôn 
Hiến pháp, pháp luật. Hàng năm, Thành phố đều ban hành Kế hoạch triển khai 
công tác phô biến, giáo dục pháp luật, trong đó, chỉ đạo, hướng dần trọng tâm 
công tác phô biến, giáo dục pháp luật, các nội dung, lĩnh vực cần phổ biến; đồng 
thời giao nhiệm vụ cho các sở - ban, ngành, địa phương thực hiện các đề án, 
chương trình, kế hoạch về phố biến, giáo dục pháp luật.

Trong những năm gần đây, Thành phố quan tâm thực hiện nhiều biện pháp 
đối mới, đa dạng hóa các hình thức phố biến, giáo dục pháp luật theo hướng phù 
hợp với nội dung, đổi tượng, địa bàn, như: phổ biến pháp luật trực tiếp, tố chức 
thi tìm hiểu pháp luật, phổ biến trên báo chí và các phương tiện thông tin đại 
chúng, thông qua hệ thống loa truyền thanh, xe loa, pano, áp phích... trong đó, đặc 
biệt, đẩy mạnh công tác xã hội hóa công tác tuyên truyền pháp luật và ứng dụng 
công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Thành phố đã xây 
dựng Cổng thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố (tại địa chỉ 
tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn) với mục tiêu trở thành kênh cung cấp thông 
tin pháp luật chính thức cho người dân, doanh nghiệp thông qua các hình thức đa 
dạng, phong phú, có thể dễ dàng tương tác giữa các thành viên thông qua mạng 
xã hội, là nơi các cơ quan nhà nước phối hợp thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông 
tin và dịch vụ công trực tuyến, chia sẻ kinh nghiệm và nghiệp vụ giữa các báo cáo 
viên, tuyên truyền viên pháp luật; đồng thời là mô hình phù hợp đế thu hút các tô 
chức, cá nhân tham gia tuyên truyền pháp luật cho cộng đồng, phục vụ cho việc 
khảo sát ý kiến, thông tin, báo cáo, thống kê qua mạng...

1.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
- Thành phố Hồ Chí Minh được xác định là đô thị đặc biệt, do đó để quản lý, 

điều hành có hiệu quả cần có một thể chế pháp lý phù hợp. Tuy vậy, một sô quy 
định pháp luật của Trung ương chưa phân cấp, ủy quyên quản lý một cách tương 
xứng cho Thành phố (ví dụ như cơ cấu tổ chức bộ máy, tiêu chuân của đội ngũ 
cán bộ, công chức, các hình thức và thâm quyên xử lý vi phạm hành chính, ...); 
một số quy định, tiêu chuẩn, điều kiện chuyên ngành của Trung ương vì mang 
tính chất áp dụng chung trên phạm vi cả nước nên khi áp dụng tại Thành phô chưa 
mang lại hiệu quả cao trong quản lý, cũng như trong phát triên kinh tế - xã hội 
(như lĩnh vực công thương, xây dựng, tài chính - đầu tư công...). Từ đó, Thành 
phố gặp nhiều khó khăn về cơ chế, cụ thể là sự giới hạn về thẩm quyền ban hành 
chính sách - pháp luật, chưa có cơ chê tạo sự chủ động cho địa phương trong việc 
hoạch định chính sách về các vấn đề mang tính thực tiễn.

- Các VBQPPL của Trung ương thường xuyên thay đổi dẫn đến công tác cập 
nhật, tham mun, hướng dẫn các quy định của cấp trên và việc tham mưu ban hành, 
sửa đổi, bổ sung các VBQPPL của địa phương còn chưa kịp thời. Các quy định 
pháp luật của cấp trên trong một số vấn đề cụ thể còn nằm rải rác ở nhiều văn bản 
khác nhau, công tác hệ thống hóa VBQPPL chuyên ngành của các Bộ, ngành



Trung ương vẫn chưa thường xuyên, dẫn đến việc áp dụng pháp luật của các đơn 
vị cấp dưới còn gặp khó khăn nhất định.

- Một số quy định của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 quy định về thẩm 
quyền ban hành VBQPPL của Thành phố (Điều 27 và Điều 28), nhất là việc xác 
định các “biện pháp” đê quản lý nhà nước, thi hành luật, phát triên kinh tê - xã 
hội, biện phảp có tính chất đặc thù; do đó, nhiều đơn vị còn lúng túng trong việc 
nhận định, áp dụng để tham mưu cho UBND Thành phố các văn bản quản lý, chỉ 
đạo, điều hành. Quy định pháp luật về xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát và hệ 
thống hóa VBQPPL còn bất cập, thực tiễn triển khai các quy định của Luật Ban 
hành VBQPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ còn 
phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc45.

- VBQPPL hiện hành về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật là 
Nghị định của Chính phủ, dẫn đến hạn chế về hiệu lực pháp lý, chưa đáp ứng được 
yêu cầu áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức không trực thuộc Chính phủ. Các 
cơ chế, công cụ để thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật chưa 
đầy đủ, chưa làm rõ được ý nghĩa của hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp 
luật làm hạn chế hiệu quả của công tác này. Cụ thế như: cơ quan thực hiện theo 
dõi tình hình thi hành pháp luật chỉ có thấm quyền kiến nghị, đề xuất; không có 
biện pháp chế tài khi các chủ thể có trách nhiệm tổ chức thi hành pháp luật không 
thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình; một sổ nội dung yêu cầu 
đánh giá, theo dõi, nhưng tính khả thi không cao, không phù họp thực tiễn, ví dụ 
như trong nội dung đánh giá về các điều kiện bảo đảm cho thi hành pháp luật, có 
các nội dung đánh giá liên quan đến tố chức bộ máy46 nhưng không có phương án 
tháo gỡ, thay đối, do đó, việc đánh giá phần nào trở thành hình thức, trong khi các 
cơ quan phải tốn nguồn lực cho việc thu thập thông tin để đánh giá.

2. Cải cách thủ tục hành chính

2.1. Kết quả đạt được

2.1. ỉ  Cải cách TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của 
Chính phủ, các bộ, ngành

Các sở - ban, ngành, quận, huyện đã thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC 
trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là các TTHC liên quan tới người 
dân, doanh nghiệp theo kế hoạch của UBND Thành phố, kịp thời phát hiện để có 
phương án loại bỏ hoặc sửa đổi những TTHC không phù hợp, không họp pháp, 
phát hiện các thủ tục không cần thiết, và có chi phí tuân thủ cao để kiến nghị cấp 
có thâm quyên sửa đôi, bô sung, bãi bỏ nhăm bảo đảm quy định TTHC đơn giản, 
tiêt kiệm thời gian, chi phí, công sức của người dân, doanh nghiệp tham gia thực

45 UBND Thành phố đã chỉ đạo Sờ Tư pháp thực hiện Báo cáo số 8199/BC-STP ngày 30/8/2018 về kết quả theo 
dõi tình hình thi hành Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 gửi Bộ Tu pháp, trong đó có báo cáo về bất cập trong 
quy định và thực tiễn thi hành Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, Đồng thời, UBND Thành phố đã có văn bàn 
gửi góp ý đối với Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành VBQPPL (Công văn số 1424/UBND-NCPC ngày 
09/4/2018, Công văn so 979/UBND-NCP ngày 20/3/2019).
46 Đánh giá “Tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực; M ức độ đáp ứng về kinh phí, 
cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.”



22

hiện TTHC. Xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức tùy tiện đặt ra quy định trái pháp luật, 
trái thẩm quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân.

Triến khai giảm lệ phí thực hiện các TTHC áp dụng dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, mức độ 4 đối với một số lĩnh vực47. Xây dựng quy trình nội bộ, quy 
trình điện tử giải quyết các TTHC liên thông giữa các cơ quan, đơn vị.

Từ năm 2011 - 2015, UBND Thành phố đã hoàn thành việc thực thi những 
TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND Thành phố là 197/197 TTHC (đạt 
tỷ lệ 100%). Đã thực hiện rà soát TTHC trọng tâm thuộc lĩnh vực “đầu tư - đất 
đai - xây dựng”. Theo đó, đã kiến nghị đơn giản hóa 77 thủ tục, trong đó, sửa đổi, 
bố sung là 41 thủ tục; bãi bỏ là 18 thủ tục; bãi bỏ các bộ phận cấu thành TTHC là
18 thủ tục.

Từ năm 2016 - 2019, Thành phố thực hiện rà soát, đề xuất phương án đơn 
giản hóa (giảm số lượng, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết...) đối với 44 
TTHC và liên thông/kết hợp 3 nhóm TTHC, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm 
quyền sửa đổi, bổ sung VBQPPL quy định TTHC cho phù hợp48. Bên cạnh đó, 
một số cơ quan, đơn vị đã chủ động rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính, 
đa dạng hoá cách thức thực hiện TTHC theo hướng tạo điêu kiện thuận lợi nbât 
cho người dân, doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết 
các TTHC liên thông; cung cấp các dịch vụ để phục vụ người dân, doanh nghiệp.49

2.1.2 về kiểm soát TTHC
- Việc ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC theo 

các quy định của Chỉnh phủ
Hàng năm, Thành phố ban hành đầy đủ, kịp thời các Ke hoạch trọng tâm và 

văn bản chỉ đạo, điêu hành, đảm bảo chât lượng và thời hạn theo yêu câu. Cụ thê: 
Kế hoạch Kiểm soát TTHC; Ke hoạch rà soát, đánh giá TTHC; Kế hoạch kiểm 
tra, khảo sát công tác kiểm soát TTHC; Ke hoạch truyền thông; KÌ hoạch tập huân 
nghiệp vụ; Ke hoạch giao ban công tác và các văn bản chỉ đạo, hướng dân, đôn 
đốc thực hiện. Thành phô thực hiện đây đủ chê độ thông tin báo cáo tình hình, kêt

47 Nghị quyết số 28/2018 /NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố
48 Phương án 3734/PA-UBND ngày 18/9/2019 số 4934/QĐ-UBND ngày 06/11/2018; số 353/PA-UBND ngày 
20/01/2017
49 Phân cấp, ủy quyền cho các sở, ban, ngành quận-huyện trong giải quyết TTHC đối với m ột số lĩnh vực: xây 
dựng, văn hóa, thể thao, du lịch; thực hiện liên thông cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xậy dựng 
khi giải quyết đồng thời 03 TTHC về thẩm định thiết kế cơ sờ, thẩm định thiết kế kỹ thuậưthẩm  định thiêt kê thi 
công và cấp Giấy phép xây dựng, kéo giảm thời gian thực hiện từ  222 ngày làm việc còn 42 ngày làm việc; liên 
thông cấp giấy phep lão đọng cho người nước ngoài, cấp phiếu lý lịch tư  pháp cho người nước ngoài đang cư trú 
tại VN và cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đối với m ột số trường họp đặc biệt, cấp phiếu lý lịch tư 
pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại VN; tại m ột số quận huyện thực hiện nhóm thủ tục “Câp giây phép xây 
dựng cùng số nhà”, Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính xác nhận vị trí đât, xác nhận tờ khai thuê sử 
dụng đất phi nông nghiệp (rút ngắn từ 3 ngày làm việc còn 2,5 ngày làm việc); hô sơ đăng ký sửa chữa, cải tạo 
nhà ở (rút ngắn từ 07 ngày làm việc còn 06 ngày làm việc); thủ tục đăng ký kết hôn với ngựời nước ngoài (còn 7 
ngày làm việc); thanh toán không dung tiền mặt đối với các trường học tại khu vực Thành phô; Dịch vụ SMS chăm 
soc khách hàng và dịch vụ tra cứu kết quà thực hiện TTHC thông qua đầu số 8283 để cung cấp thông tin  về tiến 
độ giải quyết TTHC, thời gian Giấy phép hết hiệu lực, thông tin về những thay đôi trong VBQPPL thuộc lĩnh vực 
công thương;
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quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC, đảm bảo về thời gian, yêu cầu và chất 
lượng nội dung các báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu.

Thành phố đã rà soát, ban hành sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định về 
quy trình, quy chê phôi hợp giữa các cơ quan trong công tác kiêm soát TTHC. Cụ 
thê: Quy định một sô nội dung và mức chi thực hiện các hoạt động kiêm soát 
TTHC trên địa bàn Thành phố50; Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiên nghị của 
cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn Thành phố51; Quy chế tố 
chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiếm 
soát TTHC trên địa bàn Thành phố52; Quy chế phối họp trong công tác quy định 
TTHC, công bố, công khai TTHC trên địa bàn Thành phố53; giải pháp chấn chỉnh, 
tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn Thành phố54; quy định 
về thư xin lỗi trong trường họp giải quyết TTHC trễ hạn trên địa bàn Thành phố55; 
chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy 
tờ, văn bản khi thực hiện TTHC56.

- Việc tiếp nhận, xử lỷ phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đổi với quy 
định hành chính và tỉnh hình, kết quả giải quyết TTHC thuộc thâm quyên giải 
quyêt của các cơ quan, đơn vị

+ Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đổi với quy 
định hành chính

Thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của 
Chính phủ sửa đoi bo sung quy định việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của 
cá nhân, tố chức về các quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, 
đời sống nhân dân, Thành phố đã ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, 
kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Thành phố57.

Từ tháng 6 năm 2011 đến nay, cơ quan làm đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến 
nghị trên địa bàn Thành phố58 đã tiếp nhận 507 trường hợp phản ánh, kiến nghị 
của cá nhân, tố chức. Các phản ánh, kiến nghị chủ yếu tập trung về hành vi chậm 
trễ, gây phiền hà, thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định của cơ quan hành 
chính nhà nước, của cán bộ, công chức và kiến nghị về quy định hành chính, nội 
dung phản ánh phần lớn liên quan đến việc giải quyết hồ sơ về nhà đất. Cơ quan 
làm đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiển nghị đã có văn bản chuyển các phản ánh, 
kiến nghị đến cơ quan có thấm quyền đe xem xét, xử lý theo quy định. Qua rà soát 
kết quả trả lời của cơ quan có thẩm quyền, nhận thấy phần lớn phản ánh, kiến nghị

50 Quyết định số 26 /2 0 13/QĐ-UBND ngày 23/7/2013
51 Quyết định số 26 /2014/QĐ-UBND ngày 01/8/2014
52 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 04/8/2015; Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 29/5/2019
53 Quyết định số 42 /2 0 15/QĐ-UBND ngày 25/8/2015
54 Chi thị số 30 /2014/CT-UBND ngày 25/12/ 2014
55 Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016
56 Công văn số Ị908/UBND-KSTT ngày 07/5/2018
57 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2011; Quyết định số 26/2014/QĐ-ƯBND ngày 01 tháng 8 năm 
2014 cùa UBND thành phố
58 Sờ Tư phập (từ tháng 9 năm 2013 đến cuối năm 2017) và Văn phòng UBND thành phố (từ trước tháng 9 năm 2013 và từ 
năm 2018 đến nay)
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của người dân là có cơ sở và các cơ quan đã nghiêm túc tiếp nhận, xử lý theo đúng 
quy định.

+ Tinh hình, kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các 
cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phô:

Từ 2015 đến 2019, các sở - ban, ngành, ƯBND cập huyện, UBND cấp xã đã 
tiếp nhận 84.012.611 hồ sơ (trung bình hơn 16 triệu hồ sơ/năm). Cụ thể như sau:

+ Đối với các sở - ban, ngành Thành phố: Tiếp nhận 24.723.018 hồ sơ, tỷ lệ 
giải quyết hồ sơ đúng hạn mỗi năm đạt từ 97,52% đến 99,93%.59

+ Đối với UBND quận - huyện: Tiếp nhận 11.506.571 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết 
hồ sơ đúng hạn mỗi năm đạt từ 98,16% đến 99,92% %.60

+ Đối với UBND xã, phường, thị trấn (số liệu của năm 2015 và từ năm 2017 
đến 2018): Tiếp nhận 47.783.022 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn mỗi năm 
đạt từ 99,97% đến 99,99% %.61

- Việc cập nhật, công bo TTHC theo quy định

Thực hiện các Nghị định của Chính phủ về kiểm soát TTHC, Chủ tịch ƯBND 
Thành phố đã ban hành 111 Quyết định với 1.786 TTHC đang áp dụng, trong đó 
1.474 TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của cấp tỉnh, 119 TTHC thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận của cấp huyện, 113 TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của cấp
xã.62

- Kiểm soát việc ban hành mới các TTHC thuộc thấm quyền ban hành cua 
Hội đồng nhân dân hoặc ƯBND Thành phổ: Công tác cho ý kiến, đánh giá tác 
động TTHC được quy định tại VBQPPL do Thành phổ ban hành được quan tâm, 
thực hiện nghiêm túc, có chất lượng. Kết quả từ năm 2015 đên 2019 đã có ý kiên 
101 dự thảo có quy định/dấu hiệu quy định TTHC.

- Kiện toàn hệ thong cản bộ đầu moi thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC

Đội ngũ cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC các cấp trên địa bàn 
Thành phố được kiện toàn theo đúng quy định và được tập huân, bôi dưỡng nghiệp 
vụ; định kỳ 6 tháng một lần tổ chức họp giao ban. Đên nay, đội ngũ cán bộ đâu 
mối là 862 người, bao gồm: sở, ban, ngành (91 người), UBND câp huyện (74 
người), cấp xã (646 người) và hệ thống cơ quan đăng ký đât đai (51 người). Tô 
chức và hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ đâu môi thực 
hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn Thành phố63.

59 Nãtn 2015 đạt 99.82% (9.161.864/9.146.049), năm 2016 đạt 99,81% (7.485.466/7.471.824), năm 2017 đạt 98,47% 
(2.337.937/2.302.172), năm 2018 đạt 97,52% (2.537.809/2.474.918), năm 2019 đạt 99,93% (3 384.277/3.328.055)

Năm 2015 đạt 98,16% (2.549.936/2.503.233), năm 2016 đạt 99,56% (2.468.000/2.457.284), năm 2017 đạt 99,19% 
(1.801.326/1.786.796), năm 2018 đạt 99,78% (2.383.079/2.377.936), năm 2019 đạt 99,92% (2.383.207/2.381.322)

Năm 2015 đạt 99,98% (18.137.438/18.135.541), nẫm 2017 đạt 99,99% (11.087.492/11.086.694), năm 2018 đạt 99,97% 
(9.098.060/9.096.144), năm 2019 đạt 99,99% (9.464.674/9.464.643)
^  Số liệu này được thong kê từ giai đoạn 2015 đến nay và là các quyết định đang có hiệu lực thi hành (năm 2015 thành phố 
thực hiện kế hoạch tồng rà soát, chuẩn hóa lại toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn thành phô)
63 Quyết định sô 13/2019/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 cùa UBND thành pho
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- Thực hiện thư xỉn lỗi theo quy định: Thành phố đã ban hành quy định về 
Thư xin lôi trong trường hợp giải quyết TTHC trê hạn trên địa bàn Thành phô64. 
Đến nay, các sở - ban, ngành, ƯBND quận - huyện, phường - xã, thị trân đã triên 
khai, thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Thư xin lỗi đổi với TTHC giải quyết 
trễ hạn trên địa bàn Thành phố và tại từng đơn vị.

2.1.3. Công khai TTHC theo quy định của Chỉnh phủ

Việc công khai các TTHC được 100% các sở - ban, ngành, ƯBND quận - 
huyện, UBND phường, xã, thị trấn thực hiện theo Nghị định số 92/2017/NĐ-CP 
của Chính phủ và Thông tư số 02/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ. Các 
cơ quan, đơn vị thực hiện công khai kịp thời TTHC, không công khai các TTHC 
đã hết hiệu lực thi hành. Nội dung công khai chính xác, rõ ràng, đầy đủ các TTHC 
và bộ phận tạo thành TTHC theo Quyết định công bố và dữ liệu được kết xuất từ 
Cơ sở dữ liệu quốc gia đối với TTHC trong Quyết định công bố danh mục TTHC; 
các mẫu đon, mẫu tờ khai được đính kèm ngay sau TTHC. Tùy thuộc vào điều 
kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, các cơ quan thực hiện công khai TTHC bằng bảng 
gắn trên tường, bảng trụ xoay, bảng di động, công khai dưới hình thức điện tử, 
công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình nhằm tạo thuận 
lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện TTHC.

Các Quyết định của Chủ tịch ƯBND Thành phố về công bố TTHC/Danh 
mục TTHC được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Văn phòng UBND 
Thành phố65; Thành phố đã công khai trên 1.776 TTHC trên cổng dịch vụ công 
quốc gia66 và cống thông tin điện tử của Thành phố theo đúng quy định.

2.1.4 Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
TTHC

Thành phố đã tổ chức triển khai áp dụng cơ chế “một cửa”, “một cửa liên 
thông” tại các sở - ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trong giải quyết TTHC 
với những mô hình phù hợp trong từng giai đoạn do Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, Văn phòng Chính phủ quy định67. Hiện nay, Thành phố đang triến khai thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo mô hình được quy định tại Nghị 
định số 61/2018/NĐ-CP, với các kết quả đạt được như sau:

- Thành phố đã ban hành các Kế hoạch, Chương trình triển khai thực hiện và 
theo dõi, đôn đốc việc triển khai, thực hiện68, cụ thể như: Ke hoạch triển khai Nghị 
định số 61/2018/NĐ-CP; công bố các quy trình giải quyết TTHC trên địa bàn 
Thành phô; đánh giá việc giải quyết TTHC, sự phục vụ của các cơ quan hành 
chính nhà nước; triển khai thực hiện quy định về đánh giá hài lòng giải quyết 
TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; xây dựng, công bố quy trình nội bộ,

64 Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch UBND thành phố
65 http://vpub.hochim inhcitv.gov.vn/portal/Hom e/danh-m uc-tthc/default.aspx.
66 https://dichvucong.gov.vn/p/hom e/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh.htm l
67 Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 26/3/2007, Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thú tướng Chính phù; 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngay 23/4/2018 của Chính phủ
68Quyết định sổ 4541/QĐ-UBND ngày 15/10/2018; Kế hoạch số 1089/KH-UBND ngày 27/3/2019; Kế hoạch số 1091/KH- 
UBND; Kế hoạch số 1576/KH-UBND ngày 02/5/2019; Kế hoạch số 1667/KH-UBND ngày 04/5/2019; Quyết định số 
03/2019/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 cùa UBND thành phố

http://vpub.hochiminhcitv.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh.html
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quy trình điện tử trong giải quyết nhóm TTHC; Quy chế phối hợp giải quyết các 
TTHC thuộc thẩm quỵền quyết định hoặc có ý kiến của UBND Thành phố, Chủ 
tịch UBND Thành phố.

- Với các yếu tố đặc thù về giao thông, dân số, số lượng hồ sơ tiếp nhận giải 
quyêt nên trong giai đoạn này Thành phô chưa thành lập Trung tâm phục vụ hành 
chính công; việc kiện toàn Bộ phận một cửa cấp tỉnh được thực hiện theo Điểm b 
Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Đen nay, về cơ bản, Bộ phận Một 
cửa các cấp đã được kiện toàn về tổ chức, hoạt động theo quy định của Chính phủ 
tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP: 13 đơn vị cấp Sở69; 22/24 UBND quận - huyện70; 
295/322 UBND các phường, xã, thị trấn.

- Thực hiện quy định về xây dựng quy trình nội bộ đối với các TTHC, đến 
tháng 4 năm 2020, Chủ tịch UBND Thành phố đã ban hành 38 quyết định phê 
duyệt 702 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải 
quyết của 3 cấp trên địa bàn Thành phố (Thành phố: 484 quy trình; quận - huyện: 
133 quy trình; phường, xã, thị trấn: 85 quy trình). Thành phố đã triến khai kết nối 
và vận hành phần mềm giữa sở, ban, ngành liên quan với Văn phòng UBND 
Thành phố trong giải quyết 21 quy trình nội bộ đã được Chủ tịch ƯBND Thành 
phố phê duyệt.

- Từ năm 2015, Thành phố đã xây dựng cổng dịch vụ công và hệ thống một 
cửa điện tử góp phần cải cách TTHC. Đe tiếp tục hoàn thiện, đáp ứng các yêu cầu, 
điều kiện theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP, Thành phố xây dựng cổng dịch vụ 
công, phần mềm Một cửa điện tử gắn với hệ thong đánh giá hài lòng việc giải 
quyết TTHC theo nguyên tắc: một hệ thống tập trung, thống nhất, cổng dịch vụ 
công Thành phố, hệ thống một cửa điện tử gắn với đánh giá hài lòng việc giải 
quyết TTHC71 được vận hành thử nghiệm tại 03 quận - huyện và 09 phường, xã - 
thị trấn với 04 TTHC; đồng thời, xây dựng, triển khai 29 dịch vụ công trực tuyến 
trên Cổng dịch vụ công Thành phố tại 18 đơn vị (04 sở, 05 quận - huyện và 09 
phường, xã - thị trấn); hoàn tất thực hiện các công tác kết nối, tích hợp cống dịch 
vụ công Thành phố với cổng dịch vụ công quốc gia đối với 29 dịch vụ công trực 
tuyến.

Các cơ quan ngành dọc trên địa bàn Thành phố cũng đã có những chương 
trình, kế hoạch và giải pháp thúc đẩy công tác CCHC, cải cách TTHC để phục vụ 
tốt nhất đối với tổ chức và công dân. Trong đó, nổi bật là Công an Thành phố 
(quản lý xuất nhập cảnh, đăng ký quản lý cư trú, đăng ký phương tiện giao thông 
đường bộ, cấp giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân); Hải quan Thành 
phố (hệ thống thông quan điện tử), Bảo hiểm xã hội Thành phố (cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông), Kho bạc Nhà nước Thành phố...

2.1.5 về tình hình, kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyển mức độ 3, 4

69 Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa 
học và Công nghệ, Sờ Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sờ Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, 
Ban Quản lý An toàn thực phẩm.
70 Quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ỊO, 11, 12, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò vấp, Tân Binh, Bình Tân, Tân Phú, Thủ Đức, huyện Củ 
Chi, Bĩnh Chánh, Nhà Bè, cần Giờ.
71 http://dvc.hochiminhcity.gov.vn

http://dvc.hochiminhcity.gov.vn
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Tính đến nay, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là: 
668/1.776 TTHC chiếm 37,61%. Trong đo, mức độ 3: 433/1776 (24,38%), mức 
độ 4: 235/1776 (13.23%).

2.1.6. về triến khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch 
vụ bini chính công ích

Hầu hết các cơ quan, đơn vị triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch 
vụ bưu chính công ích, thực hiện niêm yết công khai theo quy định các TTHC 
được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Qua thời gian triến 
khai thực hiện, phần lớn tại các cơ quan, đơn vị, số lượng hồ sơ đăng ký qua dịch 
vụ bưu chính công ích còn thấp, có đơn vị không phát sinh hồ sơ đăng ký. Trong 
8 tháng đầu năm 2019, Thành phố đã tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ 
TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đổi với 2.328.449 lượt72.

2.1.7. Sáng kiến, giải pháp cải cách TTHC

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, trong thời gian 
qua, các sở - ban, ngành, ƯBND quận - huyện không ngừng nghiên cứu, triển khai 
các giải pháp, sáng kiến, cách làm hay trong giải quyết hồ sơ TTHC góp phần tạo 
thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện yêu cầu giải quyết hồ sơ 
TTHC, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ 
TTHC, giảm lượng hồ sơ TTHC bị trễ hạn; ứng dụng công nghệ thông tin để 
người dân, doanh nghiệp chủ động trong tìm kiếm thông tin, tra cứu tình trạng 
giải quyết hồ sơ TTHC trong một số lĩnh vực. ủ y  quyền giải quyết TTHC trong 
một số lĩnh vực, như: thể thao, văn hóa, gia đình, xây dựng; kết hợp giải quyết và 
liên thông nhóm TTHC (lý lịch tư pháp, liên thông nhóm thủ tục cấp phiếu lý lịch 
tư pháp và cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Thành phố); sáng 
kiến trong giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh, hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam; 
thành lập tố tư vấn, hướng dần và hồ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3, mức độ 4; xây dựng các ứng dụng để phục vụ tra cứu thông tin (app SXD247, 
app thông tin quy hoạch); cải tiến mô hình phục vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả 
kêt quả, theo đó, cán bộ công chức là người chủ động tiếp cận với người dân 
doanh nghiệp để hướng dẫn, tiếp nhận các yêu cầu giải quyết TTHC thay vì trước 
đây phải lấy số thứ tự, ngồi đến lượt giải quyết,...

2.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Quy trình, TTHC dù luôn được rà soát, điều chỉnh nhưng đôi khi vần chưa 
đáp ứng nhu cầu của tổ chức và công dân, việc giải quyết hồ sơ TTHC vẫn còn 
một số trường hợp giải quyết trễ hạn, chủ yếu là ở lĩnh vực lý lịch tư pháp, đất 
đai,... vì những lý do như: các cơ quan có liên quan chậm trễ trong việc trả lời 
xác minh; thông tin người dân cung cấp không chính xác; không có quy trình xử 
lý hô sơ có tài liệu..., việc phân cấp giải quyết, hồ sơ hành chính trong lĩnh vực 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa quận và Thành phố chưa phù họp,

72 Chưa có số liệu tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh (theo 
chỉ tiêu, 20%  trở lên hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích và 25%  trở lên hồ sơ được trả qua dịch vụ 
bưu chính công ích)
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dẫn đến việc giải quyết hồ sơ hành chính lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất còn hạn chế.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

3.1. Kết quả chủ yếu đã đạt được
3.1.1. Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn hệ thong 

tố chức bộ máy của UBND, cơ quan chuyên môn cảp tỉnh, câp huyện

- Tinh hình triển khai các quy định của Chính phủ về tổ chức bộ máy, trong 
đỏ nêu rõ mức độ tuân thủ quy định của Chính phủ vê tô chức bộ máy

Thành phố xác định việc sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND Thành phố, UBND quận - huyện phải tuân thủ đúng quy định tại 
các Nghị định của Chính phủ theo hướng tinh gọn, không trùng lắp, chồng chéo 
chức năng, nhiệm vụ, thực hiện đúng, đủ, hiệu quả nhiệm vụ được giao, trong đó 
chú ý kiến nghị Chinh phủ, Bộ - ngành Trung ương về tố chức các cơ quan chuyên 
môn trực thuộc UBND Thành phổ, UBND quận - huyện theo chức năng nhiệm 
vụ phù hợp thực tế Thành phố đã, đang thực hiện tố chức chính quyền đô thị theo 
Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương 
hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

Trên cơ sở Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của 
Chính phủ và các Thông tư liên tịch của các Bộ ngành Trung ương hướng dẫn 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn câp 
tỉnh, cấp huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố và UBND các 
quận - huyện đã khẩn trương rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tố chức bộ máy 
theo quy định73 hoặc UBND Thành phố đã có văn bản báo cáo Bộ ngành Trung 
ương xin ý kiến theo quy định trước khi sắp xếp74.

Đe phù hợp với tình hình thực tế của một đô thị đặc biệt như Thành phố, một 
số chức năng của Sở Xây dựng được UBND Thành phố giao cho Sở Giao thông

73 Thành phố đã có Quyết định số 04 /2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2012 chuyển đổi mô hình tổ chức 
Chi cục Bảo vệ môi trường (Quyết định số 111/2004/QĐ-UB ngày 23 tháng 4 năm 2004 của UBND Thành phố) 
từ  đơn vị sự nghiệp sang cơ quan quàn lý nhà nước trực thuộc Sở Tài nguyên và M ôi trường; đồng thời chuyển 
chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và M ôi trường sang Chi cục, ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phô (Quyêt định sô 38/2012/QĐ-UBND ngày 
21/8/2012).
Thực hiện Nghị định số 26 /2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của 
Thanh tra ngành xây dựng, tò  tháng 6 năm  2013, Thành phố chấm dứt thí điêm thành lập Thanh tra Xây dựng quận
- huyện và Thanh tra Xây dựng phường - xã, thị trấn theo Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ, chuyển hơn 50%  số lượng về Sở Xây dựng để hoạt động Thanh tra chuyên ngành. Do yêu câu bảo đảm trật 
tự  đô thị, trật tự  an toàn giao thông trên toàn địa bàn, UBND Thành phố cho phép duy trì lực lượng Quàn lý trật 
tự  đô thị 940 người, là biên chế hành chính thuộc Phòng Quản lý đô thị quận - huyện đê thực hiện nhiệm vụ theo 
chỉ đạo của UBND.
74 Khi triển khai Nghị định số 24 /2014/NĐ-CP, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố đã 
thành lập Sờ Du lịch (Quyết định số 32 /2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 của UBND Thành phố) trên 
cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch tà  Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch. Trên cơ sở đó, Thành phô 
có 20 cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố (16 cơ quan thống nhất cả nước và 04 cơ quan đặc thù là Sở 
Quy hoạch - K iến trúc, Ban Dân tộc, Sở D u lịch, Sở Văn hóa và Thê thao).
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vận tải75 và Sở Tài nguyên và Môi trường76 khi thực hiện Nghị định số 
13/2008/NĐ-CP77; Trong quá trình thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, 
UBND Thành phố tiếp tục kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giữ nguyên hiện trạng 
chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và 
Môi trường. Việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa Sở Xây dựng, 
Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường không thay đối tố chức bộ 
máy. Qua đó, các Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến giữ nguyên hiện 
trạng Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Quy hoạch - Kiến trúc chờ Nghị 
định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP. Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền 
thông cũng cho ý kiến theo đề nghị của UBND Thành phổ là chờ Nghị định thay 
thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP. Do đó, đến nay, có 16/20 cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND Thành phổ đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động quy định chức 
năng, nhiệm vụ; còn 04/20 Sở (Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Quy 
hoạch - Kiến trúc, Sở Thông tin và Truyền thông) chưa ban hành Quy chế tố chức 
và hoạt động. Đến ngày 27 tháng 11 năm 2018, UBND Thành phố đã ban hành 
Quyết định số 5305/QĐ-UBND thực hiện việc chuyển một số chức năng từ Sở 
Giao thông vận tải sang Sở Xây dựng trên cơ sở thực hiện sắp xếp các đơn vị có 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước và quản lý dự án đầu tư, xây 
dựng về cấp, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng công cộng.

Thực hiện Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, UBND Thành phố tổ chức thống 
nhất 12 cơ quan chuyến môn thuộc UBND quận - huyện, trong đó Văn phòng 
UBND quận - huyện đã đổi tên thành Văn phòng Hội đồng nhân dân và ƯBND 
quận - huyện theo quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP sau khi Thành phố 
Hồ Chí Minh không tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân 
quận - huyện, phường. Ngày 05 tháng 12 năm 2018, Bộ Nội vụ đã ban hành Công 
văn số 5954/BNV-TCBC yêu cầu trong thời gian chờ Chính phủ ban hành Nghị 
định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, tạm 
dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cấp huyện. Do đó, Thành 
phố đã chỉ đạo tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 
Thành phố, UBND quận - huyện tại Công văn số 89/UBND-VX ngày 08 tháng 
01 năm 2019.

- Ket quả sắp xếp tỏ chức bộ máy của tỉnh: So lượng các cơ quan, đơn vị 
thuộc và trực thuộc tăng, giảm qua các đợt sắp xếp to chức bộ mảy theo các Nghị 
quyèt của Trung ương; Chương trình hành động của Chính phủ; tình hình tô chức 
thực hiện và mức độ chông chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị thuộc tỉnh.

75 Sở Giao thông vận tải được giao chức năng quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng khác có liên quan đến giao 
thông vận tải (cấp thoát nước, công viên cây xanh, chiếu sáng công cộng và bãi đỗ xe đô thị, kè bảo vệ bờ  trên các 
tuyến đường thủy nội địa, tuyến hàng hải).
76 Sở Tài nguyên và M ôi trường được giao chức năng quản lý nhà nước về nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ giao 
cho Sở Lao động - Thương binh và X ã hội), rác thải đô thị.
77 Việc này đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép Thành phố thực hiện tại Công văn số 134/TB-VPCP ngày 06 
tháng 6 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ
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So với năm 2010, thực hiện Nghị định sổ 24/2014/NĐ-CP và Nghị quyết số 
18-NQ/TW78, đến nay, số cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố tăng 01 
(Sở Du lịch), giảm 03 Chi cục79, giảm 07 phòng chuyên môn. Ngoài ra, đối với 
cơ quan hành chính khác, qua sắp xếp, đến nay Thành phố có l l 80 cơ quan, giảm 
04 cơ quan81. UBND quận - huyện giảm Thanh tra xây dựng quận - huyện, Văn 
phòng Đăng ký đất đai do được chuyển về Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi 
trường quản lý tập trung một đầu mối. Căn cứ vào đặc điếm tình hình thực tế của 
Thành phố, để nhanh chóng ngăn chặn, giải quyết dứt điếm, căn cơ tình trạng 
không đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm trên địa bàn Thành phố, khắc phục các 
bất cập, tồn tại, rào cản trong hoạt động phối hợp liên ngành, Thành phố đã mạnh 
dạn đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm thành lập Ban Quản 
lý An toàn thực phẩm Thành phố tại Quyết định số 2349/QĐ-TTg ngày 05 tháng 
12 năm 2016.

+ Hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND Thành 
phố thành Văn phòng Đoàn đại biếu Quốc hội và HĐND Thành phố, là cơ quan 
hành chính nhà nước tương đương cấp sở, thuộc UBND Thành phố, có chức năng 
tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biếu Quốc hội Thành phố, 
HĐND Thành phố. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW82 của Ban Chấp hành 
Trung ương khóa XII, Thành phố chỉ đạo cơ các cơ quan chuyên môn sắp xếp lại 
tổ chức bộ máy, qua đó giảm 14 phòng, ban chuyên môn; chuyển Chi cục Quản 
lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương về Tổng cục Quản lý thị trường và giảm 
62 phòng và tương đương thuộc Chi cục. Ngoài các cơ quan chuyên môn theo quy 
định, Thành phố có các cơ quan mang tính chất đặc thù, cụ the: 03 cơ quan do

78Nghị quyết số 18-NQ/TW  ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ươngvề tiếp tục đổi mới, sắp 
xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
79Giảm Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương do chuyển về Bộ Công Thương; giảm Chi cục Lâm 
nghiệp thuộc Sở N ông nghiệp và Phát triển nông thôn do chuyển chức năng quản lý nhà nước về rừng và phát triên 
rừng về Chi cục K iểm  lâm; giảm Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm do được tô chức lại đê thành lập Ban Quàn 
lý An toàn thực phẩm  Thành phố nhưng tăng Chi cục Văn thư lưu trữ thuộc Sở N ội vụ.
80Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và H ội đồng nhân dân Thành phô, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban 
Quản lý Khu N ông nghiệp Công nghệ cao, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Đ âu tư - 
Xây dựng Khu đô thị mới N am  Thành phố, B an Quản lý Đầu tư  - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản 
lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố, Văn phòng Thường trực Ban A n toàn giao thông, Ban Đôi 
mới Quản lý Doanh nghiệp, Ban Quản lý An toàn thực phẩm  Thành phố, Uy ban về người Việt N am  ở nước ngoài 
Thành phố.
81 Kết thúc hoạt động Ban Chỉ đạo Phòng Chống tham nhũng tại Quyết định số 4500/Q Đ-UBND ngày 20 tháng 8 
năm  2013 của UBND Thành phố do chuyển về Thành ủy để thành lập Ban N ội chính; kết thúc hoạt động Ban Chỉ 
đạo Nông nghiệp và N ông thôn Thành phố theo Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2014 của 
UBND Thành phố; giải thể ủ y  ban Phòng Chống AIDS Thành phố tại Quyết định số 5449/QĐ-UBND ngày 26 
tháng 10 năm 2015 của ƯBND Thành phố; chuyển Văn phòng Tiêp Công dân Thành phô trực thuộc UBND Thành 
phố thành Ban Tiếp Công dân Thành phố trực thuộc Văn phòng UBND Thành phô theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 01 /TTLT-VPCP-BNV ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dân 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cùa Văn phòng UBND tinh, thành phố trực thuộc Trung 
ư ơ n g );g iảm  Ban Quàn lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc do chuyển đổi mô hình từ cơ quan hành 
chính sang đơn vị sự nghiệp, nhưng tăng Ban Quàn lý An toàn thực phâm Thành phô được thành lập theo Quyêt 
định số 2349/Q Đ -TTg ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Thù tướng Chính phủ.
82 Nghị quyết số 18-NQ/TW  ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương 
khóa XII về m ột số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả
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Thủ tướng thành lập83; 06 Ban Quản lý hành chính đặc thù84; 02 cơ quan hành 
chính đặc thù85.

+ Thành phố phê duyệt Đe án sắp xếp lại các Ban Quản lý dự án của thành 
phố, quận - huyện, Ban Quản lý đầu tư các khu đô thị, Ban Quản lý đầu tư các dự 
án ODA theo Kết luận số 386-KL/TƯ86 Với mô hình dự kiến, thành phố có 4 ban 
quản lý dự án chuyên ngành; 3 Ban Quản lý dự án khu vực, 3 Ban Quản lý dự án 
đặc thù và 24 Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình trực thuộc UBND 24 quận
- huyện. Thành phố tố chức sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên đối với các quận - huyện theo Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT- 
BLĐTBXH-BGDĐT-BNV; tổ chức lại các “Trung tâm chuyên ngành thuộc lĩnh 
vực y tế dự phòng” thành “Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố” trực thuộc 
Sở Y tế; tổ chức lại “Trung tâm Y tế và Bệnh viện quận - huyện trực thuộc UBND 
quận - huyện” thành “Trung tâm Y tế quận - huyện trực thuộc Sở Y tế”. Mặt khác, 
Thành phố chỉ đạo Thủ trưởng các sở - ban, ngành, ƯBND các quận - huyện thực 
hiện rà soát, sắp xếp giảm các tố chức phối hợp liên ngành87, tiến hành rà soát 
hiện còn 317/425, giảm được 108 tổ chức phối hợp liên ngành do Chủ tịch ƯBND 
Thành phố thành lập và thực hiện cơ chế kiêm nhiệm nên không ảnh hưởng đến 
biên chế.

+ Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Thành phố đã tăng cường cơ chế tự 
chủ đối với các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn Thành phố, đến nay số lượng người 
làm việc được UBND Thành phố giao năm 2019 giảm so với năm 2017 là: 24.687 
người. Trong đó, số lượng người làm việc khối sở ngành giao năm 2019 giảm so 
với năm 2017 là 20.594 người và số lượng người làm việc khối quận - huyện được 
UBND Thành phố giao năm 2019 giảm so với năm 2017 là 4,093 người.

Thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, ủ y  ban Thường vụ Quốc hội, 
Chính phủ88, UBND Thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện việc sắp xếp các 
đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt chuẩn 50% cả 02 tiêu chuẩn về diện 
tích và dân số trên địa bàn Thành phố, Hiện nay, Thành phố đang xây dựng Đe án 
chi tiết đế thực hiện lấy ý kiến cử tri, trình Hội đồng nhân dân các cấp thông qua 
(hoàn thành sau Đại hội đảng bộ quận - huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025), trước khi 
trình cấp có thấm quyền xem xét.

83 Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố, Ban 
Quản lý An toàn thực phẩm  (thực hiện thí điểm)
84 Ban Quản lý Đầu tư  - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố, Ban Quản lý Đ ầu tư - Xây dựng Khu đô th ị 
mới Nam  Thành phố, Ban Quản lý Đầu tư  - Xây dựng K hu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý K hu N ông nghiệp 
Công nghệ cao Thành phố, Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa - D ân tộc, Ban Đ ổi mới Quàn lý Doanh 
nghiệp
85 Ban An toàn giao thông Thành phố, ủ y  ban về người V iệt Nam  ở nước ngoài.
86 K ết luận số 386-KL/TU ngày 02 tháng 10 năm  2018 về Đề án sắp xếp lại các ban quản lý các dự án của thành 
phố, quận - huyện, ban quản lý đầu tư các khu đô thị, ban quản lý đầu tư  các dự án ODA
87 Công văn số 1887/UBND-VX ngày 07 tháng 5 năm 2018 của UBND Thành phố về tăng cường công tác quản 
lý việc thành lập, tổ chức và hoạt động của các tổ chức phối họp liên ngành .
88 Nghị quyết số 37-NQ /TW  ngày 24 tháng 12 năm  2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính 
cấp huỵện và cấp xã; Nghị quyết số 653/2019/N Q -U BTV Q H 14 ngày 12 tháng 3 năm  2019 của ủ y  ban Thường 
vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ữong  giai đoạn 2019 - 2021 và Nghị quyết 
sô 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm  2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành 
chính câp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021
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Nhìn chung, tình hình tổ chức thực hiện việc sắp xếp tổ chức, bộ máy theo 
các quy định của Trung ương được Thành phố tuân thủ, có kế hoạch và tích cực, 
chủ động trong sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thông qua Quy 
chế tố chức và hoạt động đã quy định cụ thế chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, 
đơn vị nên mức độ chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị 
không có, nhất là khi chuyến một số chức năng quản lý nhà nước về cấp, thoát 
nước, cây xanh, chiếu sáng công cộng từ Sở Giao thông vận tải sang Sở Xây dựng 
thực hiện từ cuối năm 2018, đã đảm bảo theo đúng quy định89. Qua đó, đã không 
còn chồng chéo chức năng, nhiệm vụ và không còn khó khăn trong quá trình thực 
hiện.

- Tinh hình quản lý biên chế, thực hiện tỉnh giản biên chế của Thành phổ.

+ v ề  tình hình quản lý biên chế:

Đẻ thống nhất nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị, Thành 
phố nghiêm túc thực hiện Nghị định sổ 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 
2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức và Nghị định số 
110/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về sửa đổi một sổ 
điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP và triển khai đến các cơ quan, đơn vị thực 
hiện theo đúng quy định của Chính phủ.

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP, Nghị định số 110/2015/NĐ-CP và 
tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố thực hiện rà soát, báo cáo 
tình hình sử dụng biên chế trong năm và xây dựng kế hoạch biên chế năm sau. 
Đồng thời, Thành phố đã trình Bộ Nội vụ thẩm định kết quả thực hiện biên chế 
trong năm và kế hoạch thực hiện biên chế năm sau. Sau khi Bộ Nội vụ giao biên 
chế, UBND Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định tổng biên 
chế hành chính, sự nghiệp toàn Thành phố; quyết định giao biên chế trong các cơ 
quan, đơn vị theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phổ.

UBND Thành phố đã chỉ đạo giao Sở Nội vụ định kỳ hàng năm tổ chức kiểm 
tra, đánh giá tình hình, kết quả sử dụng biên chế của các cơ quan, đơn vị trên địa 
bàn Thành phố; tổng hợp những vấn đề phát sinh, đề xuất UBND Thành phố xem 
xét, chỉ đạo90. Thực hiện ý kiến chỉ đạo trên, hằng năm, Sở Nội vụ đều xây dựng 
Kẻ hoạch kiểm tra biên chế để tổng họp, báo cáo và xây dựng trình UBND Thành 
phố giao biên chế cho năm sau91. Ket quả đã kiểm tra 135 lượt cơ quan, đơn vị.

89 Theo đó, Sở Giao thông vận tải không còn gặp khó khăn trong quàn lý và điều hành như trước đây: Thanh tra 
Sờ Giao thông vận tả i không có thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm  trong lĩnh vực cấp, thoát nước, cây xanh, 
chiếu sáng công cộng theo quy định, trong khi Thanh tra Sở X ây dựng theo quy định có thẩm  quyền xử phạt nhưng 
Sở Xây dựng không được UBND Thành phố giao quản lý nhà nước lĩnh vực này. Do đó, Thanh tra Sờ Xây dựng 
không tiến hành xử  phạt các hành vi vi phạm  trong lĩnh vực này. M ặt khác, ở Trung ương, Bộ Xây dựng quàn lý 
nhà nước về các lĩnh vực này nên không chỉ đạo trực tiếp cho Sở Giao thông vận tải. Vì vậy, Sở Giao thông vận 
tải không nhận được chỉ đạo từ Bộ Xây dựng nhưng phải báo cáo các công việc cho Bộ Xây dựng
90 Công văn số 5196/UBND-VX ngày 01 tháng 10 năm 2013 của U BND Thành phố.
91 Kế hoạch số 1654/KH-SNV ngày 31 tháng 10 năm  2012; Kế hoạch số 1720/KH-SNV ngày 29 tháng 10 năm 
2013; Kế hoạch số 73/KH-SNV ngày 10 tháng 11 năm 2014; Kế hoạch số 1454/KH-SNV ngày 24 tháng 4 năm 
2015; Kế hoạch số 3418/KH-SNV ngày 27 tháng 9 năm 2016; Kẹ hoạch số 1478/KH-SNV ngày ] 8 tháng 4 năm 
2017; Kế hoạch số 3431/KH-SNV ngày 12 tháng 9 năm 2018; Kế hoạch số 2497/KH-SNV ngày 03 tháng 7 năm 
2019.
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Tình hình, quản lý biên chế giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015, Thành phố 
tăng biên chế nhưng giai đoạn từ năm 2015 đến nay thực hiện nghiêm túc Nghị 
quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị, giữ ổn định bộ 
máy, không tăng biên chê kê cả khi thành lập mới và lân lượt giảm biên chê hàng 
năm, cụ thê:

Giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015: tăng 2.745 biên chế qua các năm
do biến động thành lập mới các tổ chức bộ máy tại các cơ quan trên địa bàn Thành
phố92.

Giai đoạn từ năm 2015 đến nay: thực hiện các giải pháp sắp xếp tổ chức 
bộ máy đê giảm biên chê, tự cân đôi biên chê khi thành lập tô chức mới không 
làm tăng biên chế93. Từ đó, Thành phố giao biên chế nám 2020 là 10.405 (không 
tính Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP), giảm 1.928 biên chê 
so với biên chế Thành phố giao năm 2015 là 12.333 biên chế.

Căn cứ biên chế được giao hàng năm, Thành phổ có báo cáo, giải trình so 
chênh lệch và có kiến nghị Bộ Nội vụ điều chỉnh tăng theo số biên chế đang sử 
dụng nhưng Bộ Nội vụ không tăng theo đề nghị của Thành phố94 là chưa đáp ứng 
yêu cầu thực tế của Thành phố. Đối với số lượng người làm việc (biên chế sự 
nghiệp), từ năm 2018, Bộ Nội vụ đã giao số lượng người làm việc và Thành phố 
sử dụng đúng số lượng người làm việc được giao.

- về tinh giản biên chế:

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và các văn bản có liên quan95; Thành 
ủy và UBND Thành phố đã tiến hành tổ chức các buổi Hội nghị quán triệt và có

92 N ăm  2011: Thành lập Phòng Tô chức Phi Chính phủ và Công tác thanh niên tại Sở N ội vụ tăng 07 biên chê. 
N ăm  2012: Thành lập Ban Dàn tộc tăng 27 biên chế. N ăm  2013: Thành lập Phòng Hợp tác Công tư thuộc Sờ Kế 
hoạch và Đầu tư tăng 09 biên chế.
- Thành lập Thanh tra xây dựng tại các quận - huyện và Thanh tra xây dựng phường, xã, thị trấn theo Quyết định 
số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, Thành phố đã giao 1.815 biên chế công chức 
cho lực lượng Thanh tra xây dựng tại các quận - huyện, phường, xã, th ị trấn đến thời điểm 2015 (Chuyển 1.006 
biên chế công chức từ quận - huyện về Sở X ây dựng theo N ghị định số 26 /2 0 13/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm  2013 
của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành xây dựng; G iữ lại 809 biên chế công chức cho Đội 
Quản lý trật tự  đô thị trực thuộc Phòng Quản lý đô thị tại 24 quận - huyện để làm chức năng về trật tự lòng lề 
đường, nơi công cộng trên địa bàn quận - huyện, về vệ sinh môi trường trên địa bàn quận - huyện; tuần tra, phát 
hiện và thông báo kịp thời đến Đội Thanh tra Xây dựng địa bàn thuộc Sở Xây dựng).
- Giao bổ sung 327 biên chế cho Chi cục Quản lý thị trường nhằm tăng cường công tác kiểm  soát, bổ sung 39 biên 
chế cho Sờ N ội vụ nhằm  đáp ứng yêu cầu công việc. Tổ chức, sắp xếp lại tổ chức bộ m áy của Sở N ông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, chuyển viên chức tại các Chi cục thành công chức; tăng 629 biên chế công chức. Thành lập 
Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (năm 2014): tăng 50 biên chế công chức.
93 ’Thành lập thí điêm Ban Quàn lý An toàn thực phâm  Thành phô (năm  2016), Tô chức lại Hội đông nhân dân
các quận - huyện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm  2015.
94 Công văn số 4332/U BN D -VX  ngày 30 tháng 8 năm 2011 về lập kế hoạch công chức hành chính năm  2012; 
Công văn số 4032/U BN D -VX  ngày 06 tháng 8 năm  2013 về lập kế hoạch công chức hành chính năm  2014 và 
Công văn số 128/UBND-VX-M  ngày 06 tháng 3 năm  2014, báo cáo Bộ N ội vụ về điều chỉnh biên chế hành chính 
của Thành phố năm 2015.
95 Kế hoạch của Chính phù về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ /TW  được ban hành kèm theo Quyết định số 
2218/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 
tháng 11 năm  2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV- 
BTC ngày 14 tháng 4 năm  2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn m ột số điều của N ghị định số 
108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giàn biên chế
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văn bản chỉ đạo triến khai thực hiện những nhiệm vụ, Đe án tinh giản biên chế96. 
Thành phổ đã phê duyệt Đe án tinh giản biên chế của các đơn vị giai đoạn 2015 - 
2021, xác định tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế. 
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích đấy 
mạnh chuyến đôi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm và xã hội hóa, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc 
trả lương từ nguồn thu sự nghiệp.

ƯBND Thành phố đã trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua Nghị 
quyết sổ 25/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ sáu về chế độ hỗ trợ thêm đối với 
cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo Nghị quyết số 39-NQ/TWcủa Bộ Chính 
trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Khi Chính phủ ban hành Nghị 
định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018, UBND Thành phố đã ban 
hành Quyết định thành lập Tổ thẩm định để trình UBND Thành phố phê duyệt 
danh sách tinh giản biên chế theo quy định và giao Sở Nội vụ có văn bản hướng 
dẫn thực hiện. Ngày 27 tháng 02 năm 2019, Sở Nội vụ đã có Hướng dẫn số 
2432/HD-SNV về thực hiện Nghị định số 113/2018/NĐ-CP.

Đến nay, UBND Thành phố đã ban hành Đe án tinh giản biên chế của Thành 
phố và phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, 
Thành phố đã giải quyết được 771 trường hợp tinh giản biên chế từ khi thực hiện 
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đến nay97 và 52 trường hợp cán bộ có tự nguyện 
xin nghỉ hưu trước tuổi do không đủ điều kiện về tuối tái cử, tái bố nhiệm theo 
quy định tại Nghị định 26/2015/NĐ-CP98 của Chính phủ.

- Tình hình triên khai thực hiện quy chê làm việc của Thành phô

+ Giai đoạn trước ngày 01 tháng 6 năm 2016
Thực hiện Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND năm 2003, Nghị định 

số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ ban hành Quy 
chế làm việc của Chính phủ; Quyết định số 53/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 
năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thành phố đã ban hành Quyết định số 
55/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2011 quy định quy chế làm việc của 
UBND Thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016. Quy chế làm việc của UBND Thành 
phố trong nhiệm kỳ 2011 - 2016 quy định rõ ràng vị trí, vai trò, chức trách, nhiệm

96Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 206-KH/TU ngày 17 tháng 9 năm  2015 về thực hiện nghiêm  túc Nghị quyết 
số 39-NQ/TW  của Bộ Chính trị. UBND Thành phố đã ban hành các văn bản như sau:
- Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 29 tháng 6 năm  2015 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 
108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;
- Kế hoạch số 3874/KH-UBND ngày 08 tháng 7 năm  2015 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Nghị 
định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm  2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;
- Công vãn số 6767/UBND-VX ngày 04 tháng 11 năm 2015 của UBND Thành phố về thực hiện Kế hoạch số 206- 
KH/TU ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Thành ủy về tinh giản biên chế và cơ câu lại đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức và Công văn số 659/UBND-VX ngày 24 tháng 02 năm  2016 về thực hiện chủ trương tinh giản biên chê.
97 Đến tháng 01/3/2020
98 Nghị dịnh số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đôi với 
cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm  giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan 
của Đảng Cộng sản Việt Nam, N hà nước, tổ chức chính trị - xã hội.
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vụ UBND Thành phố chỉ đạo, lãnh đạo, thực hiện trong nhiệm kỳ và phân công 
cụ thế các lĩnh vực theo dõi, chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 
Thành phố. UBND Thành phố luôn chủ động điều chỉnh, cập nhật các công tác 
chỉ đạo, điều hành khi có thay đổi nhân sự và các công tác trọng tâm.

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội, ủ y  ban Thường vụ Quốc hội", Thành 
phố đã ban hành Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2010 
của ƯBND Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế làm việc (mẫu) của 
UBND quận - huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân. Theo 
đó, 24/24 ƯBND quận - huyện căn cứ quy chế làm việc “mẫu” nghiêm túc triển 
khai, xây dựng quy chế làm việc đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm do 
UBND Thành phố chỉ đạo; phù hợp với nhiệm vụ phát triến kinh tể - văn hóa - xã 
hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương và quy định rõ nhiệm vụ cụ thế của Chủ 
tịch, Phó Chủ tịch UBND quận - huyện. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo điều 
hành nếu có thay đổi về nhân sự thì UBND quận - huyện liên tục cập nhật, điều 
chỉnh, bố sung để đảm bảo công tác chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ, công tác 
được liên tục.

+ Giai đoạn từ ngày 01 tháng 6 năm 2016 đến nay

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 thay thế 
Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ƯBND năm 2003, theo đó tái lập lại Hội đồng 
nhân dân cấp quận, huyện, phường, xã. Luật Tố chức chính quyền địa phương 
không giao Chính phủ ban hành quy chế làm việc mẫu của UBND các cấp. Do 
đó, ƯBND Thành phố căn cứ các nhiệm vụ được quy định tại Luật Tố chức chính 
quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Tiếp công 
dân và các văn bản pháp luật có liên quan đế ban hành quy chế làm việc của 
UBND Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND 
ngày 23 tháng 12 năm 2016. Quy chế quy định: về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, 
lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc và quan hệ công tác của UBND thành 
phố; nhiệm vụ của các thành viên ƯBND thành phố, các cơ quan chuyên môn, 
đơn vị thuộc UBND Thành phố và các tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác với 
UBND Thành phố. UBND Thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
theo quy định của pháp luật, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ; bảo đảm sự lãnh đạo của Thành ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân 
dân Thành phố, của Nhân dân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn được giao; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường pháp chế xã 
hội chủ nghĩa, ngăn ngừa và chống lãng phí, thiếu trách nhiệm, quan liêu, cửa 
quyền; chống tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức trong bộ máy chính 
quyền các cấp. Trong phân công giải quyết công việc, mỗi việc chỉ được giao cho 
một cơ quan, đơn vị, một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính, xuyên suốt.

99 Nghị quyết số 26/2008/NQ-QH12 ngày 15 tháng 1 i năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm 
không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; N ghị quyết số 724/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 16 tháng 
01 năm 2009 của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điếm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và Nghị 
quyết số 725/2009/NQ-ƯBTVQH12 ngày 16 tháng 0] năm 2009 của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội khóa X II điều 
chỉnh nhiệm  vụ, quyền hạn của H ội đồng nhân dân, UBN D  tinh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định 
nhiệm vụ, quyền hạn, tố chức bộ máy của UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân
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Giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, 
đúng trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật. Bảo đảm phát huy năng 
lực, sở trường và trách nhiệm của cán bộ, công chức; đề cao sự phối hợp công tác, 
trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Bảo đảm dân chủ, rõ ràng, 
minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động.

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, không giao Chính phủ ban hành 
quy chế làm việc mẫu của UBND các cấp, do đó, 24/24 UBND quận - huyện chủ 
động xây dựng quy chế làm việc đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, phát trien 
kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại địa 
phương và quy định rõ nhiệm vụ cụ thể của Chủ tịch, Phó Chủ tịch ƯBND quận
- huyện.

3.1.2. Đảnh giá mô hình tố chức và chát lượng hoạt động của chính quyên 
địa phương

- Tổ chức bộ máy của các cơ quan thuộc UBND Thành phố gồm 20 cơ quan 
chuyên môn thuộc ƯBND Thành phố; 24 quận - huyện (19 quận, 5 huyện); 322 
phường, xã, thị trấn; trong đó có 12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận - 
huyện.

- Mô hình tổ chức của chính quyền Thành phố luôn thực hiện đúng theo quy 
định của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ƯBND năm 2003, Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương năm 2015 với yêu cầu đề ra là tinh gọn bộ máy, nâng cao 
hiệu quả hoạt động; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan 
chuyên môn theo hướng tinh gọn, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, tránh chồng 
chéo, trùng lắp chức năng góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước 
theo ngành, lĩnh vực theo quy định. Thực hiện Luật Tố chức chính quyền địa 
phương và cơ chế ủy quyền tại Nghị quyết số 54/2017/QH14, Chủ tịch ƯBND 
Thành phố đã ủy quyền cho Thủ trưởng các sở - ban, ngành, Chủ tịch ƯBND các 
quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND Thành 
pho tại Quyết định so 4712/QĐ-ƯBND'00 va Quyết định số 4713/QĐ-UBND101’ 
góp phần tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy vai trò, thế 
mạnh của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao, giảm khâu trung gian, rút 
ngắn thời gian giải quyết TTHC, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong 
quá trình thực hiện các TTHC với cơ quan, đơn vị nhà nước.

- Từ năm 2016, Thành phố đã tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 3 
cấp, để tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị tại 
địa phương, Thành phố triên khai thực hiện áp dụng mô hình Bí thư đồng thời 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, huyện tại 16/24 quận, huyện và Bí thư đồng 
thời Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, xã, thị trấn tại 166/322 phường, xã, thị 
trấn.
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100 Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 về ủy quyền cho các sờ - ban, ngành, UBND các 
quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Thành phố;
101 Quyết định số 4713/Q Đ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 về ủy quyền cho Thủ trường các sở - ban, ngành, 
Chủ tịch UBND các quận - huyện thực hiện m ột số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND Thành phố.
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MÔ hình Bí thư đồng thời Chủ tịch Hội đồng nhân đã phát huy được vai trò 
lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của chính quyền tại 
cơ sở. Tạo sự thuận lợi trong việc xây dựng, triển khai, thực hiện các Nghị quyết 
của Hội đông nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trân luôn kịp thời, phù họp 
với thực tê của địa phương nên có tính khả thi cao. Xây dựng các kê hoạch giám 
sát cụ thế đối với các ngành, lĩnh vực quan trọng tạo nên thắng lợi trong thực hiện 
Nghị quyêt Hội đông nhân dân hàng năm. Bên cạnh đó, mô hình cũng kịp thời 
giải quyết các vướng mắc khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện; thông qua 
các hoạt động tiếp xúc cử tri nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân tại 
địa phương đê định hướng, chỉ đạo các cơ quan ở địa phương nhanh chóng tháo 
gỡ và trả lời kiến nghị của cử tri. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Thường trực 
Đảng ủy có quan hệ mật thiết với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, 
thường xuyên quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời trong thực hiện Nghị quyết. Theo 
đánh giá trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, việc áp dụng mô hình Bí thư đồng 
thời Chủ tịch Hội đồng nhân dân nhìn chung đã có những kết quả tích cực, từng 
bước được nâng lên. Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp, vai trò của đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp đã phát huy được vai trò là người đại biểu của Nhân dân, 
thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, thể hiện 
rõ nét vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho 
ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

- Mô hình Bí thư đồng thời Chủ tịch UBND quận - huyện, phường, xã, thị 
trấn đã được Thành phố triển khai từ năm 2009 khi thực hiện thí điểm không tổ 
chức Hội đồng nhân dân quận - huyện, phường. Sau khi Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương có hiệu lực từ tháng 9 năm 2015 đã tái lập Hội đồng nhân dân quận - 
huyện, phường, xã, thị trấn thì mô hình này được giảm dần trong các năm qua. 
Nhất thể hóa chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời ỉà Chủ tịch UBND, đòi hỏi người 
cán bộ vừa thông hiểu công tác đảng lại thành thạo công tác quản lý nhà nước, là 
một sự thuận lợi trong quá trình định hướng phát triến kinh tế - xã hội và thực 
hiện nhiệm vụ tại địa phương.

3.1.3. về phân cấp quản lỷ

- Việc đề xuất đẩy mạnh phân cấp đối với các ngành, lĩnh vực thuộc phạm 
vi quản lý của Thành phố

Thành phố tích cực đề xuất Trung ương đẩy mạnh phân cấp cho Thành phổ 
thực hiện các nhiệm vụ để phù hợp với tình hình thực tế của một đô thị đặc biệt 
và phát huy vai trò chủ động của mình trong quá trình phát triên kinh tế - xã hội 
của đất nước. Ngay khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21 
tháng 3 năm 2016 về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương, Thành phố đã ban hành Quyết định số 
5531/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2016 về Ke hoạch triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2016 và Công văn số 5926/ƯBND- 
v x  ngày 21 tháng 10 năm 2016 gửi các Bộ ngành Trung ương các kiến nghị phân 
cấp của Thành phố đế các Bộ ngành Trung ương xem xét trong quá trình triến 
khai Nghị quyết sổ 21/NQ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ. Tại Báo
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cáo số 31/BC-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2019, UBND Thành phố tiếp tục kiến 
nghị Trung ương phân cấp cho Thành phố một số nội dung về tài chính, đâu tư, 
khoa học và công nghệ, lao động - thương binh và xã hội, công thương...

Ngoài việc được Chính phủ, Bộ, ngành phân cấp theo chức năng, nhiệm vụ 
như các tỉnh, thành phố khác, Thành phố Hồ Chí Minh đã được Quôc hội ban 
hành Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017, tạo điều kiện cho 
Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển và thể hiện vai trò kinh tế đầu tàu của 
cả nước; Nghị định số 48/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
Quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đổi với Thành 
phố Hồ Chí Minh bãi bỏ Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 
2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối 
với Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị định số 61/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 
năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18 
tháng 5 năm 2004 của Chính phủ.

- Việc thực hiện các quy định phân cấp tại địa phương

Việc thực hiện phân cấp của Thành phổ Hồ Chí Minh trên một số lĩnh vực 
giữa Chính phủ, Bộ, ngành trong thời gian qua đã có nhiều chuyến biến nhằm 
phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi cấp trong bộ máy chính 
quyền địa phương, vừa tăng cường quyền hạn, trách nhiệm và tính tích cực, chủ 
động cho cơ sở, vừa bảo đảm sự quản lý tập trung, thống nhất và thông suốt của 
chính quyền Thành phố, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính để nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố, nhằm phục vụ nhân 
dân tốt hơn, phát triến Thành phố trở thành nơi đáng sống, văn minh, hiện đại, 
nghĩa tình. UBND Thành phố tuân thủ đúng quy định các nội dung đã được Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương phân cấp trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ. Đe phù hợp với tình hình thực tế, Thành phố đã đề xuất tiếp 
tục phân cấp cho Thành phố thực hiện một số nội dung nhằm phát huy thế mạnh 
của Thành phố và tạo điều kiện rút ngắn thời gian thực hiện quy trình, thủ tục khi 
không báo cáo xin ý kiến từ Trung ương.

Thực hiện Luật Tô chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 
và Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội, Thành phổ đã thông qua và triển 
khai thực hiện Đe án ủy quyền cho các sở - ban, ngành, UBND các quận - huyện102 
và ủy quyền cho thủ trưởng các sở - ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận - 
huyện103 thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Thành phố, Chủ tịch 
UBND Thành phố. Các quy định phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước trên địa 
bàn Thành phố thời gian qua đã xác định khá rõ nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý 
của các cấp; tuân thủ các quy định phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước của Trung 
ương, phù hợp thực tiễn quản lý của Thành phố; góp phần huy động cao nhất mọi 
nguồn lực đế thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương, đồng thời góp phần hoàn thành nhiệm vụ quản lý nhà nước chung 
của Thành phố. Ket quả phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước của Thành phố

102 Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018.
103 Quyết định số 4713/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018.



được thực hiện khá hiệu quả và cũng là một trong các giải pháp quan trọng góp 
phần đấy mạnh CCHC, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố.

- Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ đổi với các nhiệm vụ thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước

ƯBND các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
trên nhiều lĩnh vực theo tinh thần Nghị quyết số 2 1/NQ-CP và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương. Trong quá trình thực hiện, có sự kiểm tra để giải quyết kịp thời 
các khó khăn, vướng mắc và đề xuất với cấp trên các nội dung phân cấp cho phù 
hợp với điêu kiện, thê mạnh đê Thành phô ngày càng phát triển xứng đáng là đầu 
tàu của cả nước. Ngoài ra, Thành phố luôn bám sát các giải pháp mà Nghị quyết 
số 2 1/NQ-CP đã nêu nhằm cụ thể hóa vào tình hình thực tiễn của Thành phố, nhất 
là việc đấy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, hoạt 
động quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công thông qua việc Thành phố đang 
xây dựng Đe án đô thị thông minh; thực hiện tốt CCHC để rút ngắn thời gian giải 
quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Hàng năm, Sở Nội vụ xây dựng Ke hoạch kiểm tra công tác tổ chức bộ máy, 
biên chê, trong đó có kiểm tra về công tác phân cấp tại một số cơ quan, đơn vị để 
nắm bắt tình hình thực hiện các nội dung được phân cấp. Ngoài ra, các đơn vị 
cũng báo cáo việc thực hiện cải cách to chức bộ máy, trong đó có việc thực hiện 
nội dung được phân cấp theo kế hoạch kiếm tra công tác CCHC hàng năm.

- Xử lý các vấn đề về phân cấp được phát hiện sau khi tiến hành kiểm tra

Nhìn chung, việc thực hiện các nội dung phân cấp được các đơn vị thực hiện 
thuận lợi, tương đối tốt, chưa phát hiện nhiều vấn đề sau khi kiểm tra. Tuy nhiên, 
khi phát hiện vấn đề qua kiểm tra, Sở Nội vụ đều đề nghị đơn vị xử lý.

3.1.4. về kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, 
đơn vị thuộc Thành phổ

Hàng năm, Sở Nội vụ xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra công tác tổ 
chức bộ máy, biên chế đế đánh giá tình hình tố chức và hoạt động của các cơ quan, 
đơn vị. Ket quả đã kiểm tra 135 lượt đơn vị, trong đó giai đoạn năm 2011 - 2015 
là 59 lượt (chủ yếu là kiểm tra biên chế); năm giai đoạn 2016-2019, kiểm tra 76 
lượt (về tố chức bộ máy, biên chế), tăng 16 lượt đơn vị.

Việc kiểm tra được thực hiện thông qua kiểm tra trực tiếp hoặc kiểm tra qua 
báo cáo do đơn vị gửi. Qua kiếm tra, đã đề nghị các đơn vị chấm dứt việc ký hợp 
đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện xét tuyến viên chức đối với 
những trường hợp đang ký hợp đồng theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm việc 
nghỉ 02 tuyển 01 theo đúng quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 
4 năm 2015 của Bộ Chính trị. Tiếp tục rà soát, kiện toàn và sắp xếp bộ máy tinh 
gọn, theo đúng quy định và đẩy mạnh việc sắp xếp, tăng cường việc thực hiện tự 
chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban 
Châp hành Trung ương; thực hiện nhiều giải pháp đe đấy mạnh tinh giản biên chế 
có hiệu quả hơn.



3.1.5. Cải cách và triên khai trên diện rộng cơ chê tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công

Việc đẩy mạnh cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp 
dịch vụ công được Thành phố quan tâm và thực hiện có hiệu quả góp phần tăng 
tính chủ động của các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, công 
tác chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm và xã hội hóa, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc 
trả lương từ nguồn thu sự nghiệp được thực hiện chủ yếu ở ngành Y tế. Đen nay, 
Thành phố đã chuyển 52 đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên với việc giảm 
sổ lượng người làm việc là 25.704 người, trong đó có 41 đơn vị sự nghiệp công 
lập Khối Y tế tự chủ chi thường xuyên, giảm giao số lượng người làm việc 23.714 
người (gồm: Bệnh viện cấp Thành phố 19.569 người; Ban Quản lý Đầu tư xây 
dựng các công trình thuộc Sở Y tế 37 người và Bệnh viện quận - huyện 3.979 
người).

3.1.6. Việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ 
Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết 
số 653/2019/NQ-ƯBTỴQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của ủ y  ban Thường vụ 
Quốc hội và Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ 
ban hành Ke hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 
trong giai đoạn 2019 - 2021, Thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện việc sắp 
xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt chuấn 50% cả 02 tiêu chuân 
về diện tích và dân số trên địa bàn Thành phố, cụ thế như sau:

- Thành phổ đã ban hành Ke hoạch và thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc 
triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2021104. Thành phố đã tham mưu Ban 
Cán sự Đảng UBND Thành phố trình và Ban Thường vụ Thành ủy Thông báo kết 
luận số 4699-TB/TU ngày 02 tháng 10 năm 2019 thống nhất với Phương án số 
227/PA-BCSĐ ngày 14 tháng 8 năm 2019 về tổng thể sắp xếp các đơn vị hành 
chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2021. Trong 
đó, lưu ý “Việc tri en khai thực hiện Phương án sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 nên 
thực hiện sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

- Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, ƯBND Thành phố trình 
Bộ Nội vụ Phương án số 4075/PA-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2019 về sắp xếp 
các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai 
đoạn 2019 - 2021 và đã được Bộ Nội vụ cho ý kiến tại Công văn số 4930/BNV- 
CQĐP ngày 10 tháng 10 năm 2019. Thành phố đã làm việc với Bộ Nội vụ và đề 
nghị gia hạn thời hạn trình Đe án, Ban Thường vụ Thành ủy đang cho ý kiến đế 
trình Bộ Chính trị xin gia hạn thời gian trình Đe án sắp xếp 19 đơn vị hành chính 
phường sau Đại hội đảng bộ quận - huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thành phố đang 
xây dựng Đe án chi tiết đế thực hiện lấy ý kiến cử tri, trình Hội đồng nhân dân

104 Quyết định số 2175/QĐ-UBND ngày 25/5/2019; Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 02/7/2019
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các cấp thông qua (hoàn thành sau Đại hội đảng bộ quận - huyện nhiệm kỳ 2020
- 2025), trước khi trình cấp có thấm quyền xem xét.

3.2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhăn
- Còn 04/20 sở chưa thể ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động mới theo 

Nghị định số 24/2014/NĐ-CP do chờ Nghị định thay thế Nghị định số 
24/2014/NĐ-CP theo ý kiến của các Bộ ngành Trung ương có liên quan. Từ đó, 
chưa tiếp tục sắp xếp được tổ chức, bộ máy tinh gọn hơn. Việc sắp xếp các cơ 
quan hành chính khác còn chưa tinh gọn, hiện vẫn đang sắp xếp vì có một số cơ 
quan phải xin ý kiến Trung ương hoặc gắn với việc sắp xếp theo việc sắp xếp cơ 
quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố nhưng hiện nay đã tạm dừng, chờ Nghị 
định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP.

” Việc sắp xếp giảm 10% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 
2015 theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương còn chậm, 
do tăng dân số cơ học nên thường xuyên phải thành lập mới trường học đê đáp 
ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra.

- Tuy có nhiều cố gắng trong việc giảm biên chế nhưng Thành phố vẫn vượt 
nhiều biên chế so với số biên chế được giao vì nhiều năm liền Thành phố không 
được tăng biên chế so với yêu cầu nhiệm vụ và tốc độ tăng dân số của Thành phố.

- Việc thực hiện tinh giản biên chế tỷ lệ còn thấp vì khi các cơ quan, đơn vị 
đề xuất danh sách hầu hết không thuộc đối tượng quy định. Các cơ quan, đơn vị 
có nhiều nồ lực nhưng Thành phố gặp nhiều khó khăn vì phần lớn cán bộ, công 
chức, viên chức có trình độ, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và ngày 
càng chuân hóa.

4. Xây dựng và nâng cao chất lưọng đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức

4.1. Kết quả chủ yếu đã đạt được

4.1.1. Kết quả triển khai và thực hiện các nội dung về cải cách chế độ công 
vụ, công chức

Thực hiện Đe án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thành phố đã ban hành Quỵết định số 2107/QĐ- 
UBND ngày 23 tháng 4 năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo về Đẩy mạnh cải cách 
chế độ công vụ, công chức trên địa bàn Thành phố; Quyết định số 3523/ỌĐ- 
UBND ngày 01 tháng 7 năm 2013 ban hành kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ 
công vụ, công chức của Thành phố giai đoạn từ nay đến năm 2015 và hàng năm 
đều ban hành Ke hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức (năm 2013,
2014, 2015).

- về cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm
Triển khai thực hiện công tác xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công 

chức, viên chức tại Thành phố, Thành phố đã ban hành Quỵết định số 3924/QĐ- 
UBND ngày 19 tháng 7 năm 2013 thành lập Tổ công tác triển khai việc xâỵ dựng 
Đe án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức Thành phố. Tố công
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tác đã ban hành Ke hoạch số 1238/KH-TCT ngày 09 tháng 8 năm 2013 triển khai 
thực hiện công tác xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức. 
Trên cơ sở Ke hoạch của Tố công tác, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố 
triển khai xây dựng kế hoạch và tố chức thực hiện công tác xác định vị trí, việc 
làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức tại đơn vị mình.

Sau khi Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 2077/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 
năm 2015 phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tố chức hành 
chính của Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay, tất cả các quận - huyện và cơ quan 
chuyên môn, cơ quan hành chính khối sở - ban, ngành; đơn vị sự nghiệp công lập 
cơ bản đã hoàn tất xây dựng vị trí việc làm. Tuy nhiên, việc xây dựng Đe án vị trí 
việc làm, cơ cấu ngạch công chức cũng gặp một số khó khăn, lúng túng do một 
số cơ quan hành chính chưa được phê duyệt danh mục vị trí việc làm (tại Quyết 
định số 2077/QĐ-BNV) hoặc do tổ chức bộ máy chưa ổn định, đang sắp xếp, tinh 
gọn theo quy định gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Việc thực hiện đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức của 
tỉnh: Việc tuyển dụng; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức theo 
nguyên tắc cạnh tranh; thực hiện thi tuyến cạnh tranh đế bố nhiệm vào các chức 
danh lãnh đạo, quản lý; chính sách thu hút người tài vào bộ máy hành chính; đoi 
mới công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

- Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức

+ v ề  tuyến dụng công chức
Căn cứ trên Đề án vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt và số lượng 

biên chế được giao là cơ sở xây dựng kế hoạch tuyến dụng công chức tại Thành 
phố. Công tác tuyển dụng công chức tại Thành phố được thực hiện đúng quy định 
pháp luật; đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan. Nội 
dung thi tuyển công chức được xây dựng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần 
tuyến. Qua đó, thí sinh có cơ sở chủ động đăng ký dự tuyến vào vị trí phù hợp với 
năng lực và chuyên ngành được đào tạo, đồng thời các sở - ban, ngành và UBND 
quận - huyện có cơ hội chọn lọc được những người có phẩm chất, trình độ và năng 
lực đáp ứng yêu cầu tuyển dụng. Trong giai đoạn 2016 - 2020, UBND Thành phố 
đã xây dựng kế hoạch và to chức tuyến dụng được 715 công chức105.

+ v ề  tuyển dụng viên chức: Công tác xét tuyển viên chức được phân cấp 
giao thẩm quyền tuyến dụng cho các sở - ban, ngành và UBND quận - huyện, qua 
đó phát huy tính chủ động, kịp thời giải quyết nhu cầu cấp bách về nhân lực (nhất 
là đối với ngành Giáo dục và Y tế) phục vụ Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội 
trên các địa bàn trọng điếm, tập trung dân cư. Thành phố đã kịp thời triến khai các

105 Năm 2016, UBND Thành phố tổ chức kỳ thi tuyền công chức Thành phố với 422/1.658 thí sinh trúng tuyển. Năm 2017 và
2018, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quà 
và chù trương tinh giản biên chế, UBND Thành phố tạm dừng tổ chức thi tuyển để rà soát tình hình sử dụng biên chế và xây 
dựng các đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Năm 2019, Thành phố đã tổ chức Kỳ thi tuyển công chửc từ cấp huyện trở lên, kết 
quả tuyển dụng được 293/2.382 thí sinh đủ điều kiện dự thỉ.
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văn bản quy định và hướng dẫn của Trung ương để công tác tuyển dụng viên chức 
được đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

+ v ề  nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức:

Định kỳ hàng năm, Thành phổ chủ động tổ chức các kỳ thi nâng ngạch và 
thăng hạng cho cán bộ, công chức, viên chức theo đề án được các Bộ - ngành phê 
duyệt và tô chức các kỳ thi thăng hạng viên chức theo thẩm quyền106 đồng thời cử 
công chức, viên chức tham dự các kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng do các Bộ - 
ngành Trung ương tổ chức107.

Nhăm đôi mới hình thức và nâng cao chất lượng kỳ thi tuyển công chức của 
Thành phô, kê từ năm 2015, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin, tố chức thi trên máy tính đối với môn Ngoại ngữ, Tin học và Kiến thức 
chuyên ngành (trắc nghiệm). Việc tổ chức thi tuyển như trên đã tạo hiệu quả hết 
sức tích cực, góp phần giảm thiếu tiêu cực, phân loại thí sinh chính xác cũng như 
đánh giá đúng chất lượng, năng lực sử dụng công nghệ thông tin của người dự 
tuyến; góp phần tiết kiệm thời gian, kinh phí và rút ngắn thời gian công bố kết 
quả trúng tuyển, bước đầu nhận được phản ảnh tích cực của dư luận.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã được tăng cường, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức 
các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Ke hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 
viên chức Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 (lý luận chính trị; kiến thức quản lý 
nhà nước kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện, cấp phòng; ngoại ngữ, tin 
học...), phấn đấu đạt được chỉ tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức. Định kỳ hàng năm, Thành phố ban hành Ke hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức, viên chức của Thành phố theo quy định của Thủ tướng Chính phủ 
và Bộ Nội vụ. Các chương trình, khóa học cũng được nghiên cứu, đổi mới nội 
dung, phương pháp giảng dạy; cập nhật kiến thức mới về các chủ đề thực tiễn. Tỷ 
lệ hoàn thành kế hoạch hàng năm từ 85 - 91%, tỷ lệ chưa hoàn thành chủ yếu là 
do khách quan.

+ v ề  đào tạo bồi dưỡng trong nước: Tính đến hết 2019, Thành phổ đã tổ 
chức đào tạo, bồi dưỡng cho 80.775 lượt, cán bộ, công chức và 281.795 lượt viên 
chức (phụ lục đính kèm). Công tác đào tạo, bồi dưỡng được triển khai sâu rộng 
đến từng địa phương, đơn vị. Một số các sở - ban, ngành, quận - huyện đã chủ 
động thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, 
đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

+ v ề  Đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài: Thành phố tiếp tục lãnh đạo thực 
hiện đấy mạnh đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài về kiến thức quản lý chuyên sâu 
cho từng ngành, lĩnh vực. Tính đến hết 2019, đã cử 1.549 lượt cán bộ, công chức 
và 2.946 lượt viên chức tham gia các khóa học do Thành phố tổ chức. Ngoài các

106 Năm 2016, tổ chức Kỳ thi thăng hạng viên chức chuyên ngành y tế từ hạng rv  lên hạng III, kết quả có 1.201/1.363 thí sinh đạt yêu 
cầu. Năm 2017, tổ chức Kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên, với 192/261 thí sinh đạt kết quả; Năm
2019, tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính, kết quà 160/285 thí sinh đạt và tổ chức thăng 
hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính, kết quả 26/ thí sinh đạt.
107 Thi nâng ngạch Kiểm soát viên thị trường lên ngạch Kiểm soát viên chính thị trường, thi thăng hạng CDNN Giảng viên 
(hạng III) lên Giàng viên chính (hạng II); Huấn luyện viên chính (hạng II) và Huấn luyện viên cao cấp (hạng I), Phóng viên 
hạng II; Lưu trữ viên lên Lưu trữ viên chính; Bác sĩ cao cấp (hạng I)...
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chương trình bồi dưỡng do ngân sách Thành phố tài trợ, các cơ quan, đơn vị còn 
phối hợp với các cơ sở đào tạo, các to chức, cá nhân trong và ngoài nước đê thông 
báo, cử nhân sự tham gia khóa học, chương trình học bông của nước ngoài 
(Chương trình học bổng phát triển ADS của Chính phủ úc, Chương trình học 
bổng ITEC của Án Độ; Chương trình học bổng JICA của Nhật Bản...).

+ Thành phố đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tô chức đào tạo đôi 
mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy. Trong đó, chú trọng cập nhật 
nội dung, kiến thức mới về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, lấy người 
học làm trung tâm, tăng thời lượng thực hành, thảo luận các chủ đề sát với thực 
tiễn công tác chuyên môn và các vấn đề kinh tế - xã hội của Thành phô. Sau môi 
khóa học, đều tổ chức lấy ý kiến góp ý của học viên về công tác tô chức lớp học 
cũng như nội dung giảng dạy. Qua đó, kịp thời phối hợp cùng các cơ sở đào tạo 
để nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, cập nhật kiến thức mới 
phù hợp yêu cầu thực tiễn.

+ Thực hiện thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, 
quản lý

Để nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý, thực hiện chủ trương, giải pháp 
đổi mới công tác quản lý cán bộ, nhằm bảo đảm công tác lựa chọn cán bộ được 
thực hiện công khai, dân chủ, Thành phổ đã ban hành Quyết định số 447/QĐ- 
UBND ngày 23 tháng 01 năm 2014 phê duyệt Đe án thi tuyển chức danh lãnh đạo, 
quản lý cấp phòng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tại 
Thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm 2015, Thành phố thực hiện chủ trương tuyển 
chọn tất cả các vị trí lãnh đạo cấp Phòng và tương đương tại các cơ quan hành 
chính phải được quyết định thông qua thi tuyển, Hiện nay, việc xây dựng Đe án 
thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị108 được giao cho 
Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì tham mưu xây dựng đê áp dụng thực hiện chung 
cho khối Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tố quốc và các đoàn thế chính trị - xã hội 
Thành phố. Ban Tổ chức Thành ủy đã hoàn thiện dự thảo Đe án theo chỉ đạo của 
Thường trực Thành ủy về tiếp tục nghiên cứu Nghị quyết số 26 - NQ/TW ngày
19 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương 7 Khóa XII về “tập trung 
xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực 
và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và đang trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét 
quyết định để tổ chức thực hiện. Tính đến nay, Thành phố đâ tô chức thi tuyến 
lãnh đạo cấp phòng tại Sở Tư pháp và Ban Dân vận Thành ủy.

- Chính sách thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Từ năm 2014, Thành phố đã thực hiện thí điểm một số chính sách thu hút 

chuyên gia khoa học công nghệ109. Trien khai các đề án thực hiện Nghị quyêt sô 
54/2017/QH14 của Quốc hội, Thành phố đã trình Hội đồng nhân dân Thành phố

108 Theo Thông báo số 202-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Ban Chấp hành Trung ương về việc thông báo kết luận của Bộ 
chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sờ, cấp phòng”
109 Quyết định số 462/Q Đ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách 
thu hút và sử dụng đội ngũ trí thức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí M inh; Quyết định số 5715/QĐ-UBND ngày 21 
tháng 11 năm 2014 về ban hành quy chế thực hiện thí điểm m ột số chính sách thu hút chuyên gia khoa học công 
nghệ
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Đe án về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và Đề 
án về chính sách thu hút người có tài năng đặc biệt đối với các lĩnh vực Thành 
phố Hồ Chí Minh có nhu cầu giai đoạn 2018 - 2022. Ngày 07 tháng 12 năm 2018, 
Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND về 
mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh 
vực Thành phố có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018 - 2022110. Ngày 04 tháng 7 năm 
2019, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ban hành 
Quy định về chính sách thu hút và phát triến đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và 
người có tài năng đặc biệt đối với các lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu 
cầu giai đoạn 2019 - 2022,111 đồng thời ban hành các Quyết định thành lập và ban 
hành Quy chế tố chức và hoạt động của các Hội đồng thu hút để thực hiện chính 
sách nêu trên112.

Thành phố tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân lực 
trình độ cao cho Thành phố như: Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; Chương 
trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi và Chương trình tạo 
nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân (do Sở Nội vụ phối hợp 
với Ban Tô chức Thành ủy thực hiện). Theo đó, các học viên chương trình sau khi 
được tuyến chọn, đào tạo sẽ được cơ quan, đơn vị cử tham dự các kỳ thi tuyển 
công chức Thành phố hoặc xét tuyến viên chức theo quy định. Thành phố cũng 
ban hành Đe án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kỳ sư, chuyên gia vận hành công trình 
hạ tầng giao thông và kỹ thuật đô thị của Thành phố giai đoạn 2018 - 2020113 để 
chuân bị tốt về nguồn nhân lực chất lượng cao cho các công trình dự án trọng 
điểm.

Việc xây dựng chính sách thu hút nêu trên đã tạo động lực mới trong phát 
triên các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, công nghệ cao trong bối cảnh hội nhập sâu 
rộng, kỷ nguyên tri thức, góp phần đưa Thành phố thành nơi thu hút, hội tụ nhân 
tài.

- Việc áp dụng công nghệ thông tin, các mô hình, phương pháp, công nghệ 
hiện đại trong quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Kê từ năm 2015, Thành phố đã áp dụng công nghệ thông tin trong công tác 
quản lý thông qua việc xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên 
chức (viết tắt là phần mềm). Từng sở - ban, ngành Thành phố và UBND quận -

110 thay thế Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân, dân Thành phố về mức thu nhập 
chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018 - 2022
111 Thay thế Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 về ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát 
triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đối với các lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu giai đoạn 2018 -  2022. Theo 
chính sách thu hút mới của Thành phố, chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt được ký hợp đồng 
theo nhiệm vụ, công trình cụ thể; được hưởng trợ cấp ban đầu tối đa lên đến 100.000.000 đồng. Chuyên gia, nhà 
khoa học được hưởng tiền lương hàng tháng theo Bảng lương chuyên gia; người có tài năng đặc biệt được hường 
mức trợ câp hàng tháng từ  30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng 
đặc biệt khi hoàn thành nhiệm vụ được giao (có công trình, sản phẩm  khoa học hoặc thành tích đặc biệt) thì được 
hưởng mức thù lao khuyến khích nghiên cứu với tỉ lệ 1% giá trị/kinh phí ngân sách chi cho công trình, sản phẩm 
khoa học (người có tài năng đặc biệt được thưởng theo công trạng, thành tích với mức tối đa 1.000.000.000 
đồng/người). N goài ra chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt còn được hưởng chính sách hỗ trợ 
nhà ở tối đa 7.000.000 đồng/tháng và các chính sách ưu đãi khác.
112 Quyệt định số 4567/QĐ-UBND và Quyết định số 4568/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 của UBND Thành phố
113 Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND Thành phố
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huyện được cấp tài khoản và mật khẩu để kịp thời cập nhật, quản lý hồ sơ của cán 
bộ, công chức, viên chức thuộc thấm quyền quản lý.

Qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, đã góp phần giúp công tác tổng hợp 
được chính xác và nhanh chóng hơn, hồ sơ, dữ liệu của cán bộ, công chức, viên 
chức có thể được trích xuất nhanh chóng khi cần; công tác lưu trữ được hiệu quả 
hơn và trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ được nhanh chóng hơn. Hiện nay, bước 
đầu Thành phố đã ứng dụng thực hiện thủ tục nâng lương thường xuyên, nâng 
lương trước niên hạn thông qua phần mềm quản lý hồ sơ hành chính và không 
còn giải quyết thông qua hình thức tiếp nhận hồ sơ giấy.

- Công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

Thực hiện Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 06 năm 2015 của 
Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, hàng năm Thành 
phố đều ban hành văn bản hướng dẫn một số nội dung về đánh giá và phân loại 
cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp trên địa bàn Thành 
phố để các đơn vị có cơ sở thống nhất thực hiện tốt công tác đánh giá theo quy 
định mới. Sau đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan đơn 
vị rà soát, tiến hành lập thủ tục giải quyết thôi việc đối với những trường hợp 
không hoàn thành nhiệm vụ liên tục 02 năm liền, đồng thời nhắc nhở, phê bình, 
chấn chỉnh số công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về 
năng lực để số công chức, viên chức này phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ vào 
năm sau và những năm tiếp theo.

Ngàỵ 16 tháng 3 năm 2018, Hội đồng nhân dân Thành phố đã thông qua 
Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND về ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm 
cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tô chức chính 
trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý. Theo đó, cán bộ, 
công chức, viên chức sẽ được hưởng thu nhập tăng thêm trên cơ sở kết quả đánh 
giá, phân loại hàng quý từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Đổi mới công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Đe công tác đánh giá có hiệu quả, thực chất, khách quan, minh bạch, Thành 
phố đã triển khai nghiên cứu các mô hình đánh giá của một số tỉnh thành, địa 
phương trong cả nước và tham khảo các phương pháp đánh giá do các tô chức 
nước ngoài tư vấn đế xây dựng quy chế đánh giá, phân loại cho Thành phố. Thành 
phố đã ban hành Quy định về đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công 
việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị 
sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố114. Việc xây dựng hệ thống tiêu chí có 
tính định lượng, khách quan và chính xác và cơ chế đánh giá công khai, minh 
bạch nhằm triển khai thực hiện hỗ trợ thu nhập có hiệu quả, đúng người, đúng đổi 
tượng trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, 
viên chức và có tham khảo kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh

114 Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND Thành phố.
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cũng đã ban hành Hướng dẫn số 09-HD/BTCTU ngày 11 tháng 12 năm 2018 về đánh giá, xếp 
loại hàng quý đổi với cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan đàng, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Đàng bộ Thành phô 
Hồ Chí Minh.
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nghiệp. Ngày 03 tháng 9 năm 2019, Thành phố đã ban hành Quyết định số 
3728/QĐ-UBND sửa đổi, bố sung một số điều của Quy định đánh giá, phân loại 
hàng quý nhằm hoàn thiện hệ thống tiêu chí phù hợp với điều kiện, đặc thù của 
từng cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, 
công chức, viên chức

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực 
hiện nhiệm vụ, công vụ và giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, Thành phố 
đã ban hành Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2013 về tăng 
cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp, tiên 
hành kiểm tra việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh 
nghiệp tại 04 sở - ban, ngành, 05 UBND quận - huyện và 02 doanh nghiệp nhà 
nước trực thuộc Thành phố. Ngoài ra, các sở - ban, ngành, ƯBND quận - huyện 
cũng chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra việc quản lý cán bộ, công chức, viên 
chức tại cơ quan, đơn vị mình. Qua đó, góp phần thực hiện tốt việc đấy mạnh cải 
cách chế độ công vụ, công chức, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 
2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, Thành phố 
cũng đã kịp thời có văn bản chỉ đạo thực hiện chấn chỉnh thái độ ứng xử của cán 
bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ1 '5. Theo đó, các sở - ban, ngành, 
UBND quận - huyện phải thường xuyên đôn đốc, quán triệt và tăng cường kiểm 
tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là phong cách, thái độ làm 
việc phải nghiêm túc, chuẩn mực; phải lịch sự, tôn trọng và hỗ trợ kịp thời người 
dân và doanh nghiệp đến làm thủ tục tại cơ quan, đơn vị.

Từ năm 2016, Thành phố đã triển khai thực hiện Quy định về Quy tắc ứng xử 
của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nội vụ 
đã tiến hành thanh tra tại 64 đơn vị116; kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử và 
các hoạt động công vụ tại 30 đơn vị. Qua thanh tra, kiếm tra chưa phát hiện sai 
phạm có dấu hiệu phạm tội tham nhũng, chủ yếu kết luận các nội dung liên quan 
hoạt động quản lý điều hành về công tác tổ chức nhân sự của các đơn vị (công tác 
quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, kỷ luật...); các kiến nghị trong kết luận thanh tra 
đều được Lãnh đạo cấp ủy đảng cũng như chính quyền các đơn vị đều nghiêm 
chỉnh chấp hành Kết luận thanh tra, các đơn vị có sai phạm kiến nghị chấn chỉnh, 
kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác nhân sự và tố chức bộ mảy nhà nước 
nhằm giúp đơn vị hoàn thiện các mặt công tác đi vào nề nếp và đúng với quy định 
của pháp luật.

4.1.2. về công chức cấp xã

- Cơ cấn, sổ lượng

115 Công vãn số 3212/UBND-VX ngày 02 tháng 8 năm 2019 của UBND Thành phố.
116 N ăm  2011: 01; N ăm  2012: 04, Năm  2013: 10; N ăm  2014: 07, Năm  2015: 10; N ăm  2016: 8 đơn vị; N ăm  2017:
8 đơn vị; N ăm  2018: 7 đơn v ị ; N ăm  2019: 7 đơn vị, 03 tháng đầu năm  2020: 02
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Từ năm 2011 đến nay, việc bố trí các chức danh chuyên môn của UBND cấp 
xã theo quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 
và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 và Nghị định số 
34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ, hiện tại sô lượng cán 
bộ, công chức cấp xã được giao theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP là 3.164 người. 
Trong đó:

+ Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cấp II: 13 người (0,4%), cấp III: 3.151 người 
(99,6%);

+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Sơ cấp: 27 người 0.85%), trung cấp: 376 
người (11,88%), cao đẳng: 149 người (4,70%), đại học trở lên: 2.612 (82,55%);

+ Trình độ quản lý nhà nước: Sơ cấp: 877 người (27,7%); cán sự: 97 người 
(3,06%); chuyên viên: 1.217 người (38,46%); chuyên viên chính trở lên: 08 người 
(0,25%); trung cấp: 829 người (26,20%), đại học trở lên: 136 người (4,29%).

+ Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp: 870 người (27,49%), trung cấp: 2.224 
người (70,29%), cao cấp: 56 người (1,76%), đại học trở lên: 14 người (0,44%),

Việc bố trí số lượng và chức danh công chức cấp xã trong từng giai đoạn 
được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đủ sô lượng có cơ câu phù hợp theo đơn vị 
hành chính, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt tiêu chuân quy định, đảm bảo 
hiệu quả hoạt động của phường - xã, thị trấn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 
tại địa phương. Công tác tuyển dụng, bô trí các chức danh công chức câp xã được 
thực hiện nghiêm túc theo tiêu chuân nghiệp vụ quy định, đã từng bước chuân hóa 
đội ngũ công chức câp xã trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đông 
thời góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu lực của bộ máy chính quyên cơ sở. Phân 
lớn công chức cấp xã hiện nay đã qua đào tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, 
tiếp cận nhanh với công nghệ thông tin, được trẻ hóa, nhiệt tình, có trách nhiệm 
trong thực thi công vụ, bước đầu đáp ứng được yêu câu.

- về chất lượng: Với mục tiêu xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức, hàng năm Thành phô đêu ban hành kê hoạch đào tạo, 
bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức nói chung và công chức cấp xã nói 
riêng, qua đó chất lượng đội ngũ công chức cấp xã từng bước được nâng lên, cơ 
bản đảm bảo trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác đúng theo Nghị định sô 
112/2011/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 
11 năm 2019 của Bộ Nội vụ; công chức được bổ trí theo đúng với trình độ chuyên 
môn, chuyên ngành được đào tạo đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, gương 
mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành 
quản lý xã hội của chính quyền cấp xã. Các chính sách đối với công chức phường 
được đảm bảo theo quy định, bên cạnh các chính sách như: phụ cấp công vụ, chê 
độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Thành phô còn thực hiện chính sách trợ câp 
khuyến khích cho công chức có bằng Đại học làm việc tại câp xã.

4.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhăn
- Cơ chế, chính sách khuyến khích chưa đủ thu hút, tuyển dụng được nguồn 

lực bác sĩ về công tác tại Trung tâm Y tế một số huyện; mặt khác, số y sĩ được cử
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đào tạo bác sĩ, sau khi hoàn thành khóa học có nguyện vọng chuyên công tác về 
bệnh viện hoặc hoạt động hành nghề tư nhân.

- Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của một bộ 
phận cán bộ, công chức, viên chức chưa thực sự chuyến biến rõ nét; vẫn còn tình 
trạng cản bộ, công chức, viên chức thực hiện chưa nghiêm Quy tắc ứng xử, bị người 
dân, báo chí phản ánh. Tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với thái độ 
phục vụ và chất lượng giải quyết hồ sơ, TTHC của các cơ quan, đơn vị có tăng lên 
nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng của Thành phổ.

- Công tác kiểm tra, giám sát đã được thực hiện kịp thời nhưng mức độ và hiệu 
quả chưa đồng đều ở tất cả các cấp, các ngành, lĩnh vực. Một số địa phương, cơ quan, 
đơn vị chưa tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt công tác kiểm tra, giám sát công 
vụ theo thẩm quyền.

- Công tác triển khai và xây dựng Kế hoạch đào tạo ở một số sở - ban, ngành, 
quận - huyện còn chậm, kế hoạch còn chung chung, chưa thế hiện số liệu, chỉ tiêu 
cụ thể; một số đơn vị chưa xây dựng kế hoạch dài hạn một cách bao quát, đầy đủ 
và đồng bộ; việc chuẩn hóa, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ đương nhiệm, 
cán bộ, công chức trẻ trong nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý 
trong nhiệm kỳ tới của một số đơn vị chưa có sự đầu tư và tập trung nên hiệu quả 
đào tạo, bồi dưỡng chưa cao; bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn 
kết chặt chẽ với chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc 
trong bộ máy nhà nước của Thành phố.

- Việc thực hiện tinh giản biên chế và luân chuyển công chức tại một số đơn 
vị chưa thật sự hiệu quả, còn mang tính hình thức, do người đứng đầu chưa thật 
sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện, vẫn còn tâm lý ngại khó, ngại thay đôi nên 
đưa ra nhiều lý do để giữ lại người có năng lực nhưng đồng thời không mạnh dạn 
tinh giản những cán bộ, công chức làm việc không hiệu quả. v ẫn  còn tình trạng 
nhận xét, đánh giá hàng tháng, hàng năm còn mang tính cả nể, chưa đánh giá 
đúng, đầy đủ việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức.

- Đối với chất lượng và cơ cấu, số lượng đội ngũ công chức cấp xã, bên cạnh 
những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, cụ thế:

+ Một số công chức cấp xã được đào tạo và bố trí đúng chuyên môn nhưng 
không phát huy được sở trường, thiếu năng động, chủ động giải quyết công việc; 
năng lực và kỹ năng hành chính, kỹ năng vận dụng các kiến thức đã được đào tạo, 
bồi dưỡng của một số cán bộ, công chức vào công việc cụ thế còn yếu. Một số 
công chức ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao, vi phạm nội quy, quy chế làm việc 
hoặc có biểu hiện sách nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết công việc với người dân 
và tổ chức. Một số công chức cấp xã chưa có ý thức phấn đấu, chưa tích cực học 
tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực giải quyết công việc, 
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

+ Cơ cấu, số lượng công chức cấp xã được bố trí theo Nghị định 
92/2009/NĐ-CP ngàỵ 22 tháng 10 năm 2009 cùa Chính phủ, tuy nhiên trong thực 
tế có độ chênh và thiếu cân đối khi bố trí đồng bộ, thống nhất như quy định hiện 
nay, nguyên do một số phường - xã, thị trấn có quy mô dân số, diện tích và yếu tố
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đặc thù có sự khác biệt không đồng đều dẫn đến khối lượng công việc tại các 
phường - xã, thị trấn khác nhau; do vậy, cần có số lượng công chức phù hợp đảm 
bảo với nhu cầu công việc thực tiễn của từng địa phương. Trung ương chưa có cơ 
chế phù hợp đế thu hút nguồn nhân lực có chất lượng về công tác tại chính quyên 
cấp xã.

5. Cải cách tài chính công
5.1. Ket quả chủ yếu đạt được
5.1.1. Tinh hình triển khai các chính sách cải cách về thu nhập, tiền lương, 

tiền công và các chính sách an sinh xã hội.

- về tiền lương, tiền công và thu nhập
+ Trong khu vực hành chính, sự nghiệp: Căn cứ quy định về ban hành mức 

lương cơ sở và xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh 
mức lương cơ sở theo lộ trình tăng lương, Thành phố có văn bản triến khai và 
hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xác định nhu cầu, báo cáo nguồn kinh phí và đê 
xuất bổ sung nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp để thực hiện trong trường 
hợp nguồn tại đơn vị không đảm bảo nhu cầu chi.

+ Trong khu vực doanh nghiệp nhà nước: Trên cơ sở mức lương tối thiêu 
vùng do Chính phủ ban hành, doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo quy 
định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP để làm cơ sở thỏa thuận lương và trả lương 
cho người lao động.

Ngoài ra, trên cơ sở Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm 
cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; ngày 16 tháng 3 
năm 2018, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 03/2018/NQ- 
HĐND về Quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức 
thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và 
đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý (được sửa đoi theo Nghị quyêt 
số 17/2019/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2019); việc triển khai thực hiện chi 
thu nhập tăng thêm mục đích tạo điều kiện chăm lo an sinh xã hội, tạo động lực 
làm việc, tích cực sáng tạo, đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của 
từng địa phương, từng đơn vị; góp phần động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức nâng cao năng suất phục vụ và hiệu quả công việc.117

- Các chính sách an sinh xã hội
+ Thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội: Thành ủy và UBND Thành phố đã chỉ 

đạo xuyên suốt các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tố quốc và các đoàn thê quán 
triệt sâu sắc và nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT, 
bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); tăng cường công tác thông tin truyên thông và

117 Năm  2018, tăng thu nhập là 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ. N ăm  2019, tăng thu nhập là 1,2 
lần so với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ. N ăm  2020, hệ sổ điều chinh tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc 
thù tại từng đơn vị tối đa là 1,2 lần so với tiền lương ngạch, bậc, chức vụ. Từ năm 2021 đến hết thời gian thí điêm 
theo Nghị quyết số 54 /2017/Q H 14, hệ số thu nhập tăng thêm đảm bảo không thâp hơn 1,2 và không vượt quá 1,8 
lần so với tiền lương ngạch, bậc, chức vụ.
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công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; tổ chức thực hiện đồng bộ, 
hiệu quả các chế độ, chính sách bảo hiểm theo đúng quy định pháp luật. Qua đó, 
nhận thức của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn 
viên, hội viên trong công tác BHXH được nâng cao, xem đây là trách nhiệm, nghĩa 
vụ và quyền lợi trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội và thực hiện mục 
tiêu công bằng xã hội; trong đó, ủ y  ban nhân các cấp, sở - ban, ngành thành phố 
và cơ quan BHXH trên cơ sở nhiệm vụ, chuyên môn được giao tập trung xây 
dựng, tham mưu các kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn về phát triển đối tượng 
tham gia BHXH tại Thành phố. Nhờ đó, tình hình thực hiện triển khai chính sách 
BHXH tại Thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tình hình số người lao động tham gia BHXH bắt buộc tại Thành phố tăng 
nhanh mỗi năm, góp phần thúc đấy và đảm bảo Thành phố dự kiến đến năm 2020 
có tỷ lệ lực lượng trong độ tuổi lao động tham gia BHXH bắt buộc và BHTN đạt, 
vượt so với chỉ tiêu theo Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 
ương khóa XI đề ra. Cụ thể, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN 
tại Thành phố từ năm 2011 - 2019 đạt được như sau:

(1) Số lượng người lao động trong độ tuổi lao động tham gia BHXH tại 
Thành phố năm 2011 là 1.717.940/3.908.851118 người, chiếm tỷ lệ 43,95%; năm 
2019 là 2.484.125/4.651.808119 người, chiếm tỷ lệ 53,4% (vượt 3,4% so với chỉ 
tiêu tại Nghị Quyết số 21-NQ/TW của Trung ương là 50%);

(2) Số lượng người lao động trong độ tuổi lao động tham gia BHTN tại Thành 
phố năm 2011 là: 1.578.286/3.908.851 người, chiếm tỷ lệ 40,37%; năm 2019 là: 
2.430.133/4.651.808 người, chiếm tỷ lệ 52,54% (vượt 15,54% so với chỉ tiêu Nghị 
Quyết số 21 của Trung ương là 35%).

+ Thực hiện ưu đãi người có công: Đến nay, Thành phố có trên 277.000 
người có công và thân nhân hưởng chế độ theo Pháp lệnh ưu đãi người có công 
với cách mạng, trong đó có 43.375 người có công và thân nhân đang hưởng trợ 
cấp hàng tháng, với tống kinh phí chi trả hàng tháng gần 73 tỷ đồng.

Năm 2016, ƯBND Thành phố đã trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban 
hành Nghị quyết số 126/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 về chế độ 
hồ trợ đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. Theo đó, từ năm 2017 sẽ hỗ trợ hàng tháng từ ngân sách Thành phố 
cho 7 nhóm đối tượng gồm thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 
81% trở lên có vết thương hoặc bệnh tật đặc biệt nặng; thương binh, bệnh binh suy 
giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên có hoàn cảnh khó khăn; thân nhãn hưởng 
trợ cấp tuất hai liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn; thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp tuất 
nuôi dưỡng có hoàn cảnh khó khăn; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng 
tuât nuôi dưỡng có hoàn cảnh khó khăn với mức 2.000.000 đông/người/1 tháng.

118 Trích Niên giám thống kê thành phố
119 Theo niêm  giám Thống kê của Cục Thống kê thành phố, lực lượng lao động trong độ tuổi lao động (đủ 15 tuổi 
trở lên) tại thành phố là 4.516.318 người (sơ bộ năm  2018); dự kiến năm  2019 thành phố có tổng số lực lượng lao 
động ừ ong độ tuổi lao động là 4.651.808 người
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Bên cạnh đó, Thành phố đã thực hiện chế độ đối với người có công và thân 
nhân theo các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cụ thê: (1) Quyết 
định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 
về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước: 
đến nay đã giải quyết được 9.849 trường họp với tống kinh phí 44,73 tỷ đồng, cấp 
thẻ Bảo hiểm y tế cho 1.710 trường hợp, chế độ mai táng phí đối với 137 trường 
họp từ trần. (2) Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của 
Thủ tướng Chính phủ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa 
phương: giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho 624 trường hợp. (3) Quyết định 
số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế 
độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm 
vụ quốc tế ở Campuchia, giúp ban Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất 
ngũ, thôi việc: đến nay đã giải quyết được 2.363 trường họp diện dân - chính - 
đảng, cấp 31.894 thẻ bảo hiểm y tế (bao gồm cả đối tượng dân chính đảng và quân 
đội), chê độ mai táng phí đôi với 1.198 trường hợp từ trân. (4) Nghị định sô 
150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh: cấp 2.209 thẻ Bảo 
hiếm y tế cho cựu chiến binh.

- Các chể độ ưu đãi khác, bao gồm:

+ v ề  giáo dục đào tạo: Giải quyết cho học sinh, sinh viên là con của đối 
tượng chính sách được hưởng chế độ ưu đãi miễn giảm học phí theo đúng quy 
định. Đến nay, người có công với cách mạng và con đẻ của họ đều được miên 
100% học phí khi đi học tại các cơ sở giáo dục đào tạo công lập hoặc được hồ trợ 
học phí tại các trường ngoài công lập và được trợ cấp hàng tháng khi đang học tại 
các cơ sở đào tạo, được ưu tiên giải quyết việc làm khi ra trường.

+ v ề  nhà ở: Từ tháng 12 năm 2018, Thành phố đã nâng mức kinh phí vận 
động xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương trên địa bàn Thành phố như sau: (1) Nhà 
tình nghĩa: Từ mức 60 triệu đông/căn lên mức 80 triệu đông/căn (riêng huyện Cân 
Giờ và huyện Nhà Bè là 90 triệu đồng/căn); (2) Nhà tình thương: Từ mức 40 triệu 
đồng/căn lên mức 60 triệu đồng/căn (riêng huyện cần Giờ và huyện Nhà Bè là 70 
triệu đồng/căn).

+ v ề  công tác nghĩa trang và quy tập mộ liệt sĩ: Thường xuyên sửa chữa, tôn 
tạo hệ thống nghĩa trang liệt sĩ Thành phố; tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài 
cốt liệt sĩ đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ.

+ v ề  trang bị phương tiện, dụng cụ chỉnh hình: Năm 2016, UBND Thành 
phố đã trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết số 126/2016/NQ- 
HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 về chế độ hô trợ đôi với người có công với 
cách mạng và thân nhân trên địa bàn Thành phổ Hồ Chí Minh. Theo đó, từ năm
2017 sẽ hỗ trợ thêm kinh phí trang bị phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 
cho người có công với cách mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2014 cua Bộ Lao động -
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Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, đảm bảo dụng cụ khi được trang cấp sẽ 
thuận tiện, chất lượng, dễ sử dụng.

+ về bảo hiểm y tế: Tất cả người có công và thân nhân của họ đều được Nhà 
nước cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của Pháp ỉệnh, được ưu tiên khám chừa 
bệnh miễn phí tại các cơ sở y tế.

Ngoài ra, để chủ động trong việc chăm lo cho diện chính sách, hàng năm vào 
ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, Tết Nguyên đán, Thành phố luôn dành một khoản 
kinh phí nhất định để thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ và 
người có công.

5.1.2. Thực hiện đổi mới cơ chế, chính sách tài chính đối với doanh nghiệp 
nhà nước của tỉnh

Thành phố đã kiến nghị Chính phủ về xây dựng Đe án sử dụng nguồn vốn từ 
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp khác để thực hiện 
các dự án đầu tư công quan trọng, cấp bách; đồng thời báo cáo Bộ Tài chính về 
tình hình thu, nộp Quỹ Hồ trợ sắp xếp doanh nghiệp và kiến nghị không nộp số 
dư Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ thuộc Thành phổ từ ngày 
14 tháng 01 năm 2018 trở về trước về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh 
nghiệp theo ý kiến của Bộ Tài chính; trình Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập 
Ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với sổ thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà 
nước do ƯBND Thành phố quản lý và sổ thu từ thoái vốn nhà nước tại các tổ chức 
kinh tế do UBND Thành phố làm đại diện chủ sở hữu, Thành phố được sử dụng 
nguồn thu này để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội theo quy định tại 
Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội.

Thành phố đã hồ trợ các Tổng công ty doanh nghiệp nhà nước xây dựng đề 
án khung phát triển ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2013 - 2017; Xây 
dựng hệ thống công bố thông tin của các danh nghiệp nhà nước Thành phố tại địa 
chỉ http://dnmi.hochiminhcity.gov.vn và thí điểm hỗ trợ các doanh nghiệp nhà 
nước thực hiện báo cáo tháng/quý qua mạng.

5.1.3. Đỏi mới cơ chế sử dụng kỉnh phỉ nhà nước và cơ chế xây dựng, triển 
khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ở Thành phô

- Thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính 
phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quỵết số 20-NQ/TWì20 xác 
định một số nhiệm vụ chủ yếu liên quan đến công tác “tiếp tục hoàn thiện thế chế 
để đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức hoạt động khoa học và công 
nghệ”, Thành phố đã ban hành Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 14 tháng 2 
năm 2015 về ban hành Ke hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết sổ 
46/NQ-CP của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ phục vụ công nghiệp 
hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

120 Nghị quyết số 20-NQ /TW  ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát 
triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

http://dnmi.hochiminhcity.gov.vn
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và hội nhập quốc tế; trong đó, xác định và triển khai đầy đủ các nhiệm vụ về đổi 
mới cơ chế tài chính với kêt quả đạt được như sau:

+ Đổi mới cơ chế xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách đối với hoạt động 
khoa học và công nghệ và phân bố ngân sách nhà nước của Thành phố cho hoạt 
động khoa học và công nghệ, trong giai đoạn 2011-2020 ước khoảng 19.561 tỷ 
đồng, chiếm 2,37% trên tống chi ngân sách của Thành phố, đạt yêu cầu đặt ra tại 
Nghị quyết số 20-NQ/TW và đạt mức quy định của Luật Khoa học và Công nghệ 
năm 2013.

+ Thành phố đã ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học 
và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh121 và Quyết định sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quy chế Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công 
nghệ trên địa bàn Thành phố122. Các Quyết định này đã khắc phục được một số 
hạn chế trong các văn bản quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ 
trên địa bàn Thành phố trước đây cũng như góp phần đẩy mạnh cải cách TTHC, 
phân cấp mạnh và nâng cao trách nhiệm của cơ sở; phù hợp với tình hình thực tế 
trong quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ. Tiếp tục triển khai cơ 
chế đồng đầu tư thông qua các chương trình nghiên cứu khoa học trọng điêm của 
Thành phố123 để thu hút mọi nguồn lực xã hội tham gia đầu tư cho hoạt động 
nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và thúc đẩy hình thành mối liên kết 
chặt chẽ giữa khu vực nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp.

+ Ban hành Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2017 
về tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí 
Minh (Quỹ), chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5 năm 2018, hiện Quỹ bắt đầu 
triển khai một số nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy phát triến hoạt động khoa học và 
công nghệ của Thành phố.

Thành phố đã phê duyệt phân loại Phương án tự chủ của 13/13 tố chức khoa 
học và công nghệ công lập do Thành phố quản lý124. Qua đó, giúp các tô chức chủ 
động trong việc thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, năng 
lực của từng tổ chức; về cơ bản, các nhiệm vụ đều được triến khai bảo đảm chất 
lượng và nghiệm thu đủng tiến độ.

5.1.4. Tăng cường đầu tư, huy động toàn xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa, tăng 
cường các biện pháp khuyến khích đâu tư theo hình thức công - tư (PPP) đôi với 
việc cung cấp dịch vụ công trong y  tê, giáo dục - đào tạo, văn hóa, thê thao, các 
công trình dự án cơ sở hạ tâng

121 Quyết định số 48 /2 0 16/QĐ-ƯBND ngày 24/11/2016
122 Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 07/ 11/2018
123 Triển khai m ột số hoạt động trọng điểm như: (1) 05 chương trình nghiên cứu KH& CN trọng điêm theo Quyêt 
định số 2953/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm  2016 của UBND Thành phố về phê duyệt Chương trình nghiên cứu 
khoa học, phát triển công nghệ và nâng cao tiềm  lực KH&CN Thành phố Hồ Chí M inh giai đoạn 2016 -  2020; (2) 
Dự án KH& CN thí điểm hỗ trợ thương m ại hoá các sản phẩm  từ công nghệ cao trong hoạt động nghiên cứu triên 
khai tại Khu Công nghệ cao giai đoạn 2017-2018; (3) Quy chế phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ,...
124 Tổ chức tự  đàm bảo chi thường xuyên và chi đâu tư  là 03; tô chức tự đảm bảo chi thường xuyên  là 03; tô chức 
tự bảo đám một phần chi thường xuyên là 03; tổ chức do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên là 04
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Đe huy động vốn đầu tư từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cũng 
như hồ trợ việc góp vốn thành lập các doanh nghiệp phát triến hạ tầng kinh tế xã 
hội, năm 2010, Thành phố đã ban hành Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 02 
tháng 02 năm 2010 về việc thành lập Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành 
phổ Hồ Chí Minh (HFIC). Đen nay, HFIC đã thể hiện là nhà huy động vốn và đầu 
tư tiên phong, thu hút các nhà đầu tư khác cùng tham gia thực hiện những dự án 
hạ tầng quan trọng, các dự án kinh tế thiết yếu của Thành phố; bảo toàn và phát 
trien hiệu quả vốn nhà nước chuyến giao.

Tiếp nối các hiệu quả mang lại từ Chương trình kích cầu của những giai đoạn 
trước đây, nhằm triển khai Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 2 năm 
2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triến một số ngành công nghiệp 
hồ trợ và các Nghị quyết của Chính phủ về chính sách an sinh xã hội, ốn định kinh 
tế vĩ mô...Thành phố đã ban hành quy định về thực hiện Chương trình kích cầu 
đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh125, với mục đích tiếp tục hỗ trợ các ngành, 
lĩnh vực theo định hướng phát triển, Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố 
tập trung vào các lĩnh vực như công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao; y tế, giáo dục
- đào tạo, dạy nghề, văn hóa và thể thao, hạ tầng và môi trường. Thông qua chương 
trình, nhiều dự án đầu tư đối mới, áp dụng khoa học công nghệ được hỗ trợ và 
đưa vào triển khai thực hiện mang lại hiệu quả cao, nhất là trong lĩnh vực công 
nghiệp hỗ trợ, y tế - giáo dục. Chương trình kích cầu đầu tư Thành phố đã phát 
huy hiệu quả, giúp doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong việc đầu tư, tạo điều kiện 
cho doanh nghiệp đầu tư đổi mới trang thiết bị hiện đại; thúc đấy xã hội hỏa trong 
nhiều lĩnh vực. Thông qua chương trình kích cầu đầu tư, Thành phố đã có nhiều 
dự án đầu tư đối mới, áp dụng khoa học công nghệ được đưa vào triến khai thực 
hiện mang lại hiệu quả cao, có giá trị gia tăng cao, cải tiến công nghệ, trình độ 
quản lý và tạo thêm nhiều việc làm. Trong các lĩnh vực y tế, giáo dục nhờ đối mới 
máy móc, thiết bị tiên tiến cùng kết cấu hạ tầng hiện đại đã ngày càng đáp ứng tốt 
hơn nhu cầu học tập và khám, chữa bệnh của người dân Thành phố.126

- Kết quả đạt được thông qua hình thức huy động xã hội hóa đầu tư: Tính 
đến nay, trên địa bàn Thành phố có 24 dự án đâ hoàn thành các thủ tục đầu tư và 
đang trien khai thực hiện, 136 dự án đang thực hiện theo hình thức ppp và tiếp 
tục kêu gọi đầu tư 293 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp trên tất cả 
các lĩnh vực giao thông, môi trường, y tế, văn hóa, giáo dục.. .Ket quả như sau:

+ Trong lĩnh vực giáo dục: Đen nay, số lượng trường ngoài công lập đạt 626 
trường, chiếm 32,53% tổng số trường trên địa bàn Thành phố (1.924 trường).127 
Thành phố có 26 dự án thực hiện chính sách ưu đãi của Chương trình kích cầu, 
với tổng mức đầu tư là 3.637,303 tỷ đồng, số vốn được hồ trợ lãi vay là 1.344,168

125 Quyết định số 50 /2015/QĐ-UBND ngậy 30/10/2015
126 Thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá chương trình kích cầu đầu tư  của thành phố nhằm lắng nghe 
ý kiến từ doanh nghiệp, tổ chức cũng nhu' các sờ, ban, ngành để khắc phục những nhược điểm của Quyết định số 
50 /2015/QĐ-ỤBND ngày 30/10/2015
127 Trong đó, số trường mầm non ngoài công lập là 511 trường (chiếm 54,42%  tổng số trường m ầm  non), số trường 
THPT ngoài công lập đạt 31 trường (chiếm 24,8%  tổng số trường THPT), số trường Tiểu học và THCS ngoài công 
lập lần lượt đạt 21 và 1 trường (chiếm 4,36%  và 0,38%  tổng số trường Tiểu học và THCS), số trường theo các cấp 
lóp kết hợp ngoài công lập đạt 62 trường (chiếm 52,1%  số trường theo các cấp lớp kết hợp).
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tỷ đồng. Song song với việc xã hội hóa đầu tư xây dựng trường học ngoài công 
lập, Thành phố còn tiến hành các hình thức xã hội hóa khác nhằm hoàn thiện cơ 
sớ vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

+ Trong lĩnh vực y tế: Thành phố đã có chủ trương, giao các sở - ban, ngành, 
quận - huyện hướng dẫn chủ đầu tư nghiên cứu đề xuất 10 dự án ppp đầu tư xây 
dựng cơ sở bệnh viện, khám trị bệnh với tổng mức đầu tư là 9.120 tỷ đồng, gồm 
07 dự án BT và 03 dự án BTL; đang lập danh mục và tiếp tục nghiên cứu đế kêu 
gọi đầu tư 07 dự án khác. Hiện nay, đã có 25 dự án thực hiện theo chính sách ưu 
đãi của chương trình kích cầu đầu tư Thành phố với tong mức đầu tư là 3.520,616 
tỷ đồng, số vốn được hỗ trợ lãi suất là 1.697,420 tỷ đồng.

+ Trong lĩnh vực văn hóa và thể thao: Có 01 dự án đầu tư theo hình thức 
BOT trong lĩnh vực văn hóa đã hoàn tất. ký kết hợp đồng; đang triển khai thực 
hiện 12 dự án với tổng mức đầu tư là 21.854 tỷ đồng, gồm 07 dự án BT và 05 dự 
án BOT. Cơ sở vật chất cho hoạt động thế dục thể thao được các nguồn lực xã hội 
đầu tư, Thành phố có khoảng 2.000 cơ sở tập luyện các môn thể thao thuộc tư 
nhân quản lý.

+ Trong lĩnh vực cấp thoát nước, môi trường: Có 02 dự án đầu tư theo hình 
thức BT đã hoàn tất ký kết Họp đồng dự án với tổng mức đầu tư là 12.469 tỷ đồng. 
Thành phố đã phê duyệt cho 36 dự án cấp thoát nước tham gia Chương trình kích 
cầu đầu tư của Thành phố với tổng mức đầu tư là 3.809,887 tỷ đồng, trong đó số 
vốn vay được ngân sách hồ trợ lãi vay là 1.878,255 tỷ đồng. Công tác thu gom, 
vận chuyển rác trong khu dân cư đã xã hội hóa giao cho dân lập thực hiện trên địa 
bàn khu dân cư, khu phố và các cơ sở sản xuất kinh doanh.

5.1.5 Thực hiện đổi mới cơ chế tài chỉnh đối với cơ quan hành chính và đom 
vị sự nghiệp công lập

- về thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí 
quản lỷ hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước

Qua quá trình triển khai thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
của các cơ quan hành chính trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành 
chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 và Nghị 
định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 đã thể hiện hiệu quả trong 
việc cải cách bộ máy hành chính nhà nước. Cụ thế, việc khoán biên chế và kinh 
phí quản lý hành chính đã tạo điều kiện cho cơ quan hành chính nhà nước chủ 
động trong việc tô chức sắp xếp bộ máy, sử dụng cán bộ công chức phù hợp với 
chuyên môn đào tạo và năng lực thực tế, phù hợp với yêu cầu của vị trí công tác; 
xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công, thực hiện tiết kiệm 
biên chế và chi phí quản lý nhưng vẫn đảm bảo khối lượng công việc được giao, 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước góp phần tăng cường thực 
hành tiết kiệm chống lãng phí; tăng cường công tác quản lý, chống thất thoát, tiêu 
cực trong đơn vị; đồng thời phân phối sử dụng nguồn tài chính hiệu quả, đảm bảo 
tăng thu nhập cho cán bộ, công chức từ nguồn kinh phí tiết kiệm.
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Hiện nay, Thành phố có 773/773 đơn vị thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ 
quan nhà nước, đồng thời các đơn vị nêu trên đã xây dựng quy chế chi tiêu nội 
bộ, quy chế quản lý tài sản công để chủ động sử dụng kinh phí tự chủ được giao, 
quản lý sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả; qua đó đã 
góp phân nâng cao thu nhập, tạo sự an tâm công tác cho cán bộ, công chức.

- về thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh

Thành phố đă chú trọng triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP về cơ chế 
hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Đen nay, Thành 
phô có gân 1.900 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ tài chính theo quy 
định của Chính phủ tại các Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 
2006; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016; Nghị định số 
54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016; 100% các đơn vị sự nghiệp công lập 
thực hiện tự chủ tài chính đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý 
tài sản công. Quy chế chi tiêu được xây dựng trên nguyên tắc dân chủ, có sự bàn 
bạc thông nhất trong Lãnh đạo, tố chức Công đoàn và cán bộ viên chức thông qua 
hội nghị cán bộ viên chức.

Thủ trưởng đơn vị được phân cấp trách nhiệm, quyền hạn trong việc quyết 
định vê biên chế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn tài chính được giao 
cũng như tình hình sử dụng tài chính của đơn vị; qua đó đã tạo quyền chủ động 
cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chịu trách nhiệm trong quản lý biên chế, tài 
chính, khuyến khích các đơn vị tăng cường khai thác nguồn thu và các hoạt động 
dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ đế tăng thêm nguồn thu, tăng thu nhập cho 
người lao động; phát huy quyền làm chủ tập thế cùa cán bộ công chức trong đơn 
vị, phát huy tinh thần tự giác trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Thực hiện cơ chế tự chủ, một sổ đơn vị đã mở rộng, cải tiến kỹ thuật, đa dạng 
hóa các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện 
liên doanh, liên kết nhằm hiện đại hóa trang thiết bị đế đáp ứng yêu cầu chuyên 
môn và nâng cao chất lượng phục vụ; đồng thời chủ động sắp xếp, bố trí lao động 
hợp lý, thực hiện công khai dân chủ trong công tác quản lý và chi tiêu tài chính, 
thực hiện tiết kiệm chi hoạt động thường xuyên như tiết kiệm văn phòng phấm, 
nhiên liệu, điện nước...bằng việc tuyên truyền, vận động cán bộ viên chức thực 
hiện tiết kiệm chống lãng phí, kết hợp với các hình thức như khoán, quản lý theo 
định mức; sử dụng tài sản công đúng quy định, trên tinh thần tiết kiệm; tăng cường 
công tác kiếm tra, giám sát đối với chỉ tiêu công tác thực hành tiết kiệm đã đề ra.

5.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
- Vê chỉnh sách tiền lương:

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, chi phí sinh hoạt khá cao nên với mức lương 
tối thiếu thấp, chỉ dựa vào cơ chế nâng ngạch bậc và chu kỳ tăng lương theo quy 
định của Chính phủ áp dụng chung cho cả nước như hiện nay, chưa thế đảm bảo 
được cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức. Do đó, chưa tạo được động lực



để thu hút nhiều lao động có năng lực, cũng như chưa khuyến khích cán bộ, công 
chức, viên chức phấn đấu đạt hiệu quả cao trong công việc.

Thực trạng nêu trên là do chính sách tiền lương hiện nay vẫn còn nhiều bất 
cập, hạn chế; chưa phù hợp với vị trí việc làm, chức danh và chức vụ; còn mang 
nặng tính bình quân; chưa phát huy được quyền, trách nhiệm người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị trong việc đánh giá và trả lương, thưởng, gắn với năng suất lao động, 
chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- về chỉnh sách an sinh xã hội:

Công tác tuyên truyền chính sách chưa đầy đủ, chưa rộng khắp; việc xác lập 
thủ tục xác nhận người có công ở một số nơi chưa đảm bảo quy trình, công tác 
quản lý đối tượng chưa chặt chẽ, nhiều trường hợp thực hiện chế độ chưa kịp thời, 
còn để xảy ra trường hợp trùng hưởng, hưởng chế độ không đúng quy định dẫn 
đến phát sinh đơn thư khiếu nại, vướng mắc; hồ sơ sai sót chuyển trả bo sung còn 
nhiều; việc xác lập hồ sơ xác nhận người có công trong chiến tranh nhưng không 
còn giấy tờ theo quy định còn chậm, khó thực hiện...

Những tồn tại, hạn chế trên do nhiều nguyên nhân, trong đó công tác chỉ đạo 
điều hành công việc một số nơi chưa sát, công tác kiểm tra giám sát chưa được 
tăng cường thường xuyên; một số văn bản sửa đổi, bố sung chưa được kịp thời; 
đội ngũ cán bộ làm công tác thương binh và xã hội ở xã, phường, thị trấn nhiều 
nơi thiếu ổn định, năng lực chuyên môn cán bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội ở cơ sở còn hạn chế...

-  về cơ chế huy động nguồn lực xã hội từ Chương trình kích cầu của Thành
phổ:

Các VBQPPL hiện hành chưa có quy định cụ thế cơ quan, đơn vị có trách 
nhiệm xác định ngày kết thúc hỗ trợ lãi vay, để làm cơ sở chế tài các đơn vị tham 
gia Chương trình kích cầu đầu tư khi không thực hiện quyết toán theo quy định 
tại Khoản 2 Điều 10 Quyết định số 50/2015/QĐ-ƯBND cũng như chưa quy định 
thủ tục thanh quyết toán rõ ràng nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thanh, 
quyết toán vốn hỗ trợ cho các dự án.

Tình hình giải ngân của một số dự án còn thấp do nhu cầu vốn không đảm 
bảo như kế hoạch phân khai.

Các tô chức tín dụng hồ trợ cho các dự án đăng ký tham gia Chương trình 
kích cầu đầu tư chưa thấm định hết nội dung theo quy định như tính khả thi của 
dự án, khả năng tài chính, kê hoạch trả nợ.

-  về cơ chế tự chủ tài chính của các cơ quan hành chính, đcm vị sự nghiệp

Các cơ quan hành chính có nguồn kinh phí tiết kiệm thấp vì hầu như không 
có nguồn thu khác ngoài dự toán do ngân sách nhà nước cấp; bên cạnh đó, theo 
quy định các đơn vị phải tiết kiệm 10% hoạt động thường xuyên làm nguồn cải 
cách tiền lương.

Việc chi thu nhập tăng thêm chưa thật sự tạo động lực để khuyến khích đổi 
với cán bộ công chức, đặc biệt là lao động trẻ có năng lực do phương thức chi
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tăng thu nhập từ nguồn kinh phí tiết kiệm chưa được quy định cụ thể nên phần lớn 
các đơn vị chi thu nhập tăng thêm dựa vào mức lương ngạch, bậc, chức vụ.

Cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chưa 
thống nhất, chưa đồng bộ do việc ban hành, sửa đối, bổ sung các VBQPPL còn 
chậm (Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ban hành quy định khung về cơ chế tự chủ 
của các đơn vị sự nghiệp công lập; các ngành, lĩnh vực phải tham mưu Chính phủ 
ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ trong từng lĩnh vực cụ thể; tuy nhiên, 
đến nay chỉ mới có 02/07 lĩnh vực có quy định cơ chế tự chủ của lĩnh vực mình.. 
các Bộ ngành không có văn bản hướng dẫn cụ thế khi ban hành cơ chế chính sách 
mới dẫn đến lúng túng trong công tác thực hiện (Cơ chế hoạt động tài chính của 
Quỹ phát triến khoa học và công nghệ Thành phố chưa được Bộ Khoa học và 
Công nghệ và Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể...).

6. v ề  hiên đai hóa hành chính• •

6.1. Kết quả chủ yếu đạt được

6.1.1. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin

a) Việc ban hành và tô chức thực hiện các chương trình, kế hoạch img dụng 
cóng nghệ thông tin.

Trong giai đoạn 2011 - 2020, Thành phố đã xây dựng và ban hành nhiều cơ 
chế, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy xây dựng Chính quyền điện tử như: 
“Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2011 - 
2015”128; phê duyệt Quy hoạch Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh đến 
năm 2025, Ke hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong họat động cơ quan nhà 
nước giai đoạn 2016 - 2020l29; phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành 
phố Hồ Chí Minh130; Đề án “Xây dimg Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị 
thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”131. Đồng thời, Thành 
phố ban hành các quy chế để quản lý các hệ thống phần mềm đang vận hành phục 
vụ quản lý nhà nước như: “Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản 
và hô sơ công việc qua mạng tại Thành phô Hô Chí Minh”132; “Quy chế về quản 
lý, sử dụng hệ thống thư điện tử Thành phố Hồ Chí Minh”133; Quy chế tích hợp, 
quản lý, vận hành, khai thác Kho dừ liệu dùng chung của Thành phố134,...

Hàng năm, thành phố đều ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 
trong cơ quan nhà nước làm cơ sở cho các đơn vị triển khai thực hiện. Ngoài ra, 
Thành phố còn ban hành Kế hoạch số 8132/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 
2015 của ƯBND Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 
tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

b) Ket quả đạt được trong ứng dụng công nghệ thông tin

128 Quyết định số 27 /2 0 12/QĐ-UBND ngày 28/6/2012 của UBND thành phố
129 Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 15/52015; Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 9/5/2016
130 Quyết định số 4250/QĐ-Ư BND ngày 28/9/2018
131 Quyết định số 6179/QĐ-UBND ngày 23/11/2017
132 Quyệt định số 4556/QĐ-UBND ngày 24/8/2017
133 Quyết định số 41 /2011/QĐ-UBND ngày 17/6/2011
134 Quyết định 5086/QĐ-UBND ngày 28/11/ 2019



- Xây dựng và ừ-iên khai chính quyền điện tử, cơ sở dữ liệu (CSDL) và triển 
khai ímg dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan nhà nước

Thành phố đã công bố Kiến trúc chính quyền điện tử thành phố, tiếp tục thúc 
đây xây dựng và triến khai chính quyền điện tử từ thành phố đến cơ sở, tổ chức 
cập nhật kiến trúc chính quyền điện tử Thành phố theo Quyết định số 2323/QĐ- 
BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban 
hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0.

Tổ chức triển khai xây dựng hạ tầng mạng CNTT và tăng cường an toàn 
thông tin cho hệ thống này nhằm phục vụ hoạt động hiệu quả của các cơ quan nhà 
nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thường xuyên tố chức giám sát và cảnh 
báo các cơ quan nhà nước Thành phố về việc máy tính có dấu hiệu bị nhiễm mã 
độc. Thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng nhằm hồ trợ các đơn vị 
trên địa bàn thành phố trong công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

Triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu thành phố (LGSP) có các dịch 
vụ dùng chung để chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn 
vị tại thành phố; LGSP đóng vai trò phục vụ kết nối các hệ thống thông tin trong 
nội bộ của thành phố với các hệ thống bên ngoài; mô hình kết nối của LGSP theo 
Kiến trúc chính quyền điện tử Thành phố phù hợp Khung kiến trúc Chính phủ 
điện tử Việt Nam. Thành phố đang thực hiện kết nối phần mềm tác nghiệp của 
các đơn vị: sở - ban, ngành, quận - huyện với LGSP để hình thành cơ sở dừ liệu 
dùng chung của Thành phố. Đồng thời phối hợp Cục Tin học hóa kết nối chính 
thức LGSP với trục NGSP các dịch vụ: Danh mục điện tử dùng chung, Lý lịch Tư 
pháp, Hộ tịch điện tử, đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới
6 tuôi. Phôi hợp với Bưu điện Thành phô tích hợp hệ thông định danh xác thực 
POST ĨD của Bưu điện lên LGSP.

Thành phố đă triển khai tập trung các ứng dụng các sở - ban, ngành, quận - 
huyện tại Trung tâm dữ liệu thành phố và tăng cường an toàn an ninh thông tin 
cho hệ thống này. Hạ tầng trung tâm dừ liệu thành phố được xây dựng trên nền 
tảng hạ tầng điện toán đám mây hiện đại, được đầu tư đầy đủ hệ thống và chính 
sách bảo vệ giám sát an ninh hiện đại, đảm bảo nguồn nhân lực chuyên trách vê 
an toàn thông tin giám sát vận hành liên tục cơ sở dữ liệu (CSDL) của Thành phố. 
Hình thành Trung tâm điều hành hệ thống mạng băng thông rộng thành phố 
(NOC) và Trung tâm giám sát an ninh mạng (SOC): hệ thống có bộ phận kỹ thuật 
chuyên trách về NOC và soc với trang bị các thiết bị chuyên dùng nhằm đảm 
bảo an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước Thành phố, kịp thời khắc phục 
các sự cố mất an ninh thông tin. Các hệ thống đường truyền chuyên dụng 
(Metronet thành phố) được đảm bảo và hoạt động thông suốt.

Xây dựng Kho dừ liệu dùng chung của Thành phố (giai đoạn 1) và đưa vào 
hoạt động tại Công viên phần mềm Quang Trung trên cơ sở tích họp các dữ liệu 
hiện có của các sở - ban, ngành135... Theo đó, đã triên khai ứng dụng phục vụ công
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135 N hư CSDL văn bàn điện tử, CSDL một cửa điện tử, CSDK khiếu nại tố cáo, CSDL đường dây nóng, CSDL 
đăng ký doanh nghiệp, CSDL đầu tư nước ngoài, CSDL dự án đầu tư công, CSDL cơ sở giáo dục, CSDL địa chính, 
CSDL cơ sở khám chữa bệnh, CSDL chứng chỉ hành nghê y, CSDL dịch vụ giáo d ụ c ,...



tác chỉ đạo điều hành của Thường trực ƯBND Thành phố, bước đầu thực hiện 
trích xuất, khai thác Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố phục vụ cho công tác 
điều hành của Thành phố. Nhằm tạo hành lang pháp lý cho Kho dữ liệu dùng 
chung của Thành phố, ƯBND Thành phô đã ban hành các quy định liên quan đê 
triển khai thực hiện.136

Cổng dừ liệu của Thành phố https://data.hochiminhcity.gov.vn là nơi khai 
thác tập trung Kho dữ liệu dùng chung của Thành phô, phục vụ cho nhu câu kêt 
nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu của các cơ quan nhà nước Thành phố. Cong dữ liệu 
cung cấp các thông tin như các bộ dữ liệu được chia sẻ; mô tả cấu trúc dừ liệu; 
các hướng dẫn kỹ thuật để khai thác dữ liệu; các phương thức, giải pháp kỹ thuật 
để khai thác, sử dụng dữ liệu.

về dữ liệu mở, Thành phố đã triển khai thử nghiệm cổng thông tin dữ liệu 
mở tại địa chỉ https://opendata.hochiminhcity.gov.vn, đã cung cấp dữ liệu mở về: 
cơ sở khám chữa bệnh; chứng chỉ hành nghề y; cơ sở giáo dục; dịch vụ giáo dục; 
dự án đầu tư nước ngoài; dự án đầu tư công.

Thành phổ đã triển khai Hệ thống tích họp và chia sẻ dữ liệu (Data 
Integration Platform - DIP) và Hệ thống tích họp lưu trữ và chia sẻ dữ liệu phi cấu 
trúc (File Storage Platform - FSP) nhằm tích hợp tự động các CSDL từ các nguồn 
CSDL khác nhau về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố. Ngoài ra, Thành phố 
cũng đang tập trung đẩy mạnh triển khai CSDL người dân thành phố gồm: CSDL 
hộ tịch và CSDL dân cư nhằm hình thành CSDL người dân Thành phố và tích 
họp về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố.

- Đổi mới phương thức làm việc trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ CNTT, xây 
dimg chính quyên điện tử nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao năng lực, 
hiệu quả quản lỷ, điêu hành. Các giải pháp, ímg dụng tiêu biêu đã trỉên khai bao 
gồm:

+ Hệ thống phòng họp không giấy: giúp giảm tối đa việc sử dụng giấy trong 
các phiên họp, buổi họp của Thành phố, giúp quản lý đầy đủ thành phần, nội dung, 
chương trình, tài liệu, biên bản và kết iuận của từng phiên họp, buổi họp nhằm tiết 
kiệm thời gian họp và nâng cao chất lượng các phiên họp, buổi họp.

+ ứng  dụng Giao việc tức thời - nhắc việc thông minh: giúp lãnh đạo UBND 
Thành phố giao việc, kiểm tra công việc và nhắc việc trước khi đến hạn để đảm 
bảo tiến độ.

+ Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến: Thành phố đã triển khai hệ thống 
cho 101 đơn vị và bàn hành quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống 
hội nghị trực tuyến Thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống hội nghị trực tuyến được 
sử dụng thường xuyên đế tố chức các cuộc họp về công tác tuyên truyền, triển

136 Quyết định số 5086/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2019 về quy chế tích hợp, quản lý, vận hành, khai thác 
Kho dừ liệu dùng chung của Thành phố; Quyết định số 5186/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 về ban hành 
Danh m ục điện tử dùng chung; Quyết định số 5187/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm  2019 về ban hành Danh 
mục dữ liệu doanh nghiệp dùng chung; Q uyết định số 5188/QĐ-U BND ngày 09 tháng 12 năm  2019 về ban hành 
Danh mục dữ liệu người dân dùng chung, Quyết định 1123/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 về ban hành 
Danh mục dữ liệu không gian dùng chung của thành phổ.

https://data.hochiminhcity.gov.vn
https://opendata.hochiminhcity.gov.vn
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khai ứng dụng CNTT, các buổi tập huấn trực tuyến, hội nghị sơ kết, tổng kết chỉ 
đạo điều hành giữa Thành phố và các sở, ban, ngành, ƯBND các quận - huyện, 
phường xã, thị trấn.

+ Hệ thống Thư điện tử công vụ: Đã cấp hơn 24.600 hộp thư cho các đơn vị 
và CB, c c ,  v c  của các sở - ban, ngành, quận - huyện, phường, xã, thị trấn và các 
cơ quan báo chí, Tong công ty trên địa bàn Thành phố. Hệ thống thường xuyên 
được nâng cấp và được các cơ quan, CB, c c ,  v c  sử dụng thường xuyên và hiệu 
quả.

+ Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc: Đã thực hiện gửi và nhận 
văn bản điện tử trên phạm vi toàn thành phố, kết nối hơn 800 đơn vị, bao gồm các 
Sở, ban, ngành, quận - huyện, phường, xã, thị trấn, các tổng công ty và các đơn vị 
trực thuộc. Tính đến nay, đã có hơn 5,6 triệu văn bản điện tử được gửi và nhận 
qua Trục liên thông của thành phố. Thành phố đã hoàn thành việc cập nhật mã 
định danh cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phổ theo Quyết định số 
4028/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2018, kết nối dữ liệu trên Trục truyền dẫn 
số Quốc gia thể hiện đầy đủ các trạng thái trong việc gửi nhận văn bản điện tử 
theo Quyết định 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

+ Sử dụng chữ ký điện tử: Thực hiện trong trao đổi văn bản điện tử, thư mời 
họp, chấm dứt tình trạng sử dụng văn bản giấy theo chỉ đạo của UBND Thành 
phố, giúp thành phố tiết kiệm kinh phí hành chính đáng kê. Thành phô đang phôi 
hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ ứng dụng chữ ký sô đôi với việc gửi, nhận văn 
bản điện tử trên các thiết bị di động thông minh.

+ Thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của 
Chính phủ về chế độ báo cáo: Thành phố đã tô chức Hội nghị quán triệt chế độ 
báo cáo theo Nghị định 09/2019/NĐ-CP cho các sở - ban, ngành, ƯBND quận - 
huyện; hiện đang tiến hành rà soát, chuẩn hóa, ban hành quy định về chế độ báo 
cáo và công bố các danh mục báo cáo theo thẩm quyền phù hợp với yêu cầu quản 
lý nhà nước, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định sô 09/2019/NĐ- 
CP. Đồng thời cùng đơn vị tư vấn phối họp với các đơn vị có liên quan tiến hành 
xây dựng, triển khai vận hành Hệ thống báo cáo của Thành phô và thử nghiệm kêt 
nối tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ theo hướng dân và tiên độ 
của Văn phòng Chính phủ, đảm bảo đồng bộ kết nối, an toàn thông tin Hệ thống 
báo cáo từ cở sở đến trung ương.

- ứng dụng CNTTphục vụ người dân và doanh nghiệp
Ngoài việc thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành 

chính, Thành phố còn thực hiện ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh 
nghiệp như: (1) cổng thông tin điện tử Thành phô và các trang thành viên thường 
xuyên được nâng cấp đáp ứng kịp thời nhu cầu khai thác, tiếp cận thông tin của 
các tổ chức, cá nhân; (2) Triển khai thử nghiệm Công thông tin dữ liệu mở phục 
vụ người dân và doanh nghiệp; (3) Xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyên, 
triển khai giải pháp kỹ thuật thanh toán trực tuyên; (4) Triên khai hệ thông ISO 
điện tử, kết hợp với quản lý trang thông tin một cửa tại các sở - ban, ngành, ƯBND 
quận - huyện; (5) Triển khai hệ thống Một cửa điện tử nhằm cung cấp tình trạng



63

giải quyết hồ sơ hành chính và công khai tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn/trễ hạn tại địa 
chỉ: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn, kết họp với dịch vụ trả kêt quả tại 
nhà, thông qua dịch vụ bưu chính công ích; (6) Triển khai hệ thông một cửa điện 
tử quản lý hồ sơ đất đai tại địa chỉ truy cập http://motcuadatdai.tphcm.gov.vn, 
nhằm mục tiêu tăng cường công tác CCHC trong lĩnh vực đât đai; (7) Thiêt lập 
hệ thống đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị sự cố hạ tầng kỹ thuật 
của người dân với lãnh đạo Thành phố qua tổng đài 1022, thư điện tử, website và 
liên thông tổng đài 113 - 114 - 115 để giúp người dân thuận lợi hơn khi thực hiện 
các cuộc gọi khẩn cấp; (8) Xây dựng hệ thống công bố thông tin của các doanh 
nghiệp nhà nước Thành phố tại địa chỉ http://dnnn.hochiminhcity.gov.vn và hồ 
trợ các doanh nghiệp nhà nước thực hiện báo cáo tháng/quý qua mạng.

Bên cạnh các ứng dụng do Trung ương và Thành phố triên khai, các sở - ban, 
ngành, quận - huyện đã chủ động tự xây dựng các phần mềm137, ứng dụng trên 
nền tảng di động138 cũng như đẩy mạnh ứng dụng CNTT139 để phục vụ công tác 
xử lý các phản ánh về vi phạm, tình hình an ninh trật tự, hướng dẫn thực hiện 
TTHC, tra cứu kết quả thực hiện TTHC, tra cứu quy hoạch.

- Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dãn và doanh 
nghiệp; trỉên khai các hệ thống một cứa điện tử:

+ về công tác tuyên truyền và tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, mức độ 4.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố140, ƯBND các quận - huyện và sở
- ban, ngành đã tập trung tăng cường đẩy mạnh công tác cung cấp và giải quyết 
thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với các giải pháp: (1) Tiến 
hành đây mạnh công tác tuyên truyền, thành lập các Tố tình nguyện tư vấn về dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại các đơn vị. (2) Hội đồng nhân dân 
Thành phố ban hành Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm
2018 về giảm lệ phí thực hiện các TTHC áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 
3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết, định của Hội đồng nhân dân Thành phố.

+ về triển khai dịch vụ công trực tuyến

Đe triển khai hiệu quả công tác công tác cung cấp dịch vụ công trực tuyến, 
Thành phố đã ban hành các văn bản hướng dẫn liên quan đến việc triển khai dịch 
vụ công141, đê làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị triên khải được đồng bộ và thuận

137 Quận 7: Phần mềm cấp phép xây dựng, Phần m ềm  cấp số nhà; Quận 1: Phần m ềm  Tiếp nhận thủ tục tuyển sinh 
đầu cấp trực tuyến (M ầm  non, Tiểu học, Trung học cơ sở )...
138 Bình Thạnh trực tuyến, Hóc Môn trực tuyến, Quần 2 trực tuyến, Quận 9 trực tuyến.
139 Quận 10: Đặt lịch hẹn giải quyết TTHC giữa người dân và công chức phường thông qua ứng dụng Zalo, huyện 
Bình Chánh: xây dựng video hướng dẫn trình tự, cách thức đăng ký dịch vụ công trực tuyến đối với lĩnh vực hộ 
tịch, đăng tải trên cổng thông tin điện tử và Zalo Phòng Tư pháp.
140 Thông báo kết luận số 191/TB-VP ngày 21 tháng 3 năm 2017; Công văn số 4156/UBND-VX ngày 05 tháng 7 
năm 2017; Công văn số 10134/VP-VX ngày 03 tháng 8 năm 2017
141 Văn bản số 1381/STTTT-CNTT ngày 05 tháng 10 năm 2016 về hướng dẫn kỹ thuật thực hiện dịch vụ công 
mức độ 3, 4. Văn bản số 2597/STTTT-CNTT ngày 29 tháng 12 năm  2017 về triển khai Thông tư số 32 /2017/TT- 
BTTTT ngày 15 tháng 11 năm  2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử  hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan 
nhà nước.

https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn
http://motcuadatdai.tphcm.gov.vn
http://dnnn.hochiminhcity.gov.vn


lợi. Ngoài ra, Thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn142 thực hiện Quyết định 
số 4250/ỌĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018 của UBND Thành phố về phê 
duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 
4541/QĐ-ƯBND ngàỵ 15 tháng 10 năm 2018 về ban hành Kế hoạch triển khai 
thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ 
vê thực hiện cơ chê một cửa, một cửa liên thông trong giải quyêt TTHC trên địa 
bàn Thành phố.

Để triển khai hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Thành phố ban hành 
Quyết định số 4541/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2018 kèm Kế hoạch triển 
khai thực hiện trong giải quyết TTHC trên địa bàn Thành phố. Hiện nay, Thành 
phổ đã triển khai thử nghiệm hệ thống dịch vụ công với 4 thủ tục (Cấp giấy phép 
xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiếm y tế cho trẻ em dưới 6 tuối, Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, 
Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế) tại UBND 
huyện Củ Chi, Quận 9 và Quận Tân Phú và 09 phường, xã của đơn vị tại địa chỉ 
https://dvc.hochiminhcity.gov.vn/.

Một. số cơ quan đã chủ động ứng dụng phần mềm một cửa điện tử phù họp 
với đặc thù của từng lĩnh vực và địa phương để tăng tính hiệu quả trong phục vụ 
người dân và doanh nghiệp. Các phần mềm này được kết nối thông suốt giữa các 
đơn vị nội bộ, cơ quan ngành dọc trú đóng và với Hệ thống chung của Thành phố 
vả bước đầu đạt được kết quả khả năng. Cụ thế: ______ _______ ___________
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STT Chỉ tiêu Năm
2015

Năm
2016

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm 2020
(Tính đến 01/3)

1
Sô đơn vị xây dựng, sử 
dụng phần mềm một 
cửa điên tử

32 32 32 43 43

2
Tỷ lệ hô sơ giải quyêt 
qua hệ thống một cửa 
điên tử

70% 80% 80% 81% 85%

+ về kết quả triển khai, thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức 4

Thành phố đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, 
doanh nghiệp. Đen nay, tống số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là: 
668/1.776 TTHC, trong đó, mức độ 3 là 433/1.776 TTHC, mức độ 4 là 235/1.776 
TTHC

6.1.2 Tinh hình triển khai hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001:2008, ISO 9001: 2015 tại các cơ quan, đơn vị

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) 
theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan,

142 Văn bản số 100/STTTT-CNTT ngậy 11/01/2019 về hướng dẫn kỹ thuật triện khai c ổ n g  Dịch vụ công, Hệ thống 
thông tin M ột cửa điện tử; Văn bản số 624/STTTT-CNTT ngày 12/4/2019 về hướng dẫn kỹ thuật triền khai cổ n g  
Dịch vụ công, Hệ thống thông tin M ột cựa điện từ. Vãn bản số 1468/STTTT-CNTT ngày 07/8/20 [9 về hướng 
dẫn các tiêu chí kỹ thuật thực hiện kết nối liên thông các phần mềm nội nghiệp.

https://dvc.hochiminhcity.gov.vn/
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tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, hàng năm UBND Thành phố đều 
ban hành Ke hoạch triển khai triển khai ISO, trong đó có tập trung vào các nội 
dung thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn kiến thức về xây dựng, áp dụng, 
duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001 và kiêm tra việc 
thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001. Qua kiểm tra đã ghi nhận được những vấn đề tồn tại, hạn chế trong công 
tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, 
đồng thời đã hướng dẫn, đề ra giải pháp tháo gỡ vướng mắc, tạo động lực giúp 
cho các cơ quan nâng cao được hiệu lực và hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL. 
Đen nay đã đạt được một số kết quả sau:

- 100% sở- ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã đã thực hiện công bố 
HTQLCL phù họp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

- Tỷ lệ TTHC đã được ƯBND Thành phố công bố được công bố HTQLCL 
phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 của sở - ban, ngành, UBND quận
- huyện đạt tỷ lệ 97%; UBND phường - xã, thị trấn đạt 95%.

- 78% các Sở - ban, ngành, UBND quận - huyện hoàn tất việc chuyển đổi áp 
dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015143.

6.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhăn
- Việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước đang khó khăn, 

CSDL tại các cơ quan nhà nước hiện nay có rất nhiều nhưng để trích xuất thông 
tin, chia sẻ thông tin này như thế nào thì đang vấn đề mà thành phố đang khẩn 
trương xây dựng kho dữ liệu dùng chung để giải quyết vấn đề này, đòi hỏi phải 
có thời gian đế cập nhật CSDL tại các đơn vị.

- Hiện trạng hạ tầng CNTT của các phường - xã (nhất là các xã vùng xa) 
chưa được các quận - huyện quan tâm đúng mức. vấn  đề nhân lực và trình độ các 
cán bộ phường - xã trong việc sử dụng, duy trì các ứng dụng CNTT cũng đang 
gặp nhiều khó khăn.

- ứng dụng CNTT theo ngành dọc (do các cơ quan Trung ương triển khai) 
và tại địa phương (tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương) chưa có sự phối hợp 
một cách tổng thể.

III. ĐÁNH GIÁ CHƯNG VỀ CCHC NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN 
2011-2020

1. Những kết quả tích cực đã đạt được
- Hoạt động chỉ đạo điều hành về CCHC đã đi vào nề nếp và đạt được một 

số kết quả như: (1) Chủ tịch UBND thành phố đã đề nghị Hội đồng nhân dân 
Thành phố tổ chức kỳ họp bất thường về CCHC “Nâng cao sự hài lòng của người 
dân và tổ chức về dịch vụ hành chính công trên địa bàn Thành phổ”, Hội đồng 
nhân dân thành phố tán thành và thông qua báo cáo của UBND Thành phổ về kết 
quả thực hiện chương trình CCHC giai đoạn 2011 -2017 và nhiệm vụ trọng tâm

143 Lộ trình đến 30/6/2021 hoàn tất việc chuyển đổi áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với 
100% sở ban ngành và quận huyện.
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giai đoạn 2018-2020, ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 
năm 2018; (2) UBND thành phố và ƯBMTTQ VN Thành phố ký kết Chương 
trình phối hợp giám sát tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán 
bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân 
và khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đổi với cơ quan hành chính 
nhà nước các cấp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017 - 2020; (3) thành lập Tổ 
công tác về đầu tư do Chủ tịch UBND Thành phố làm Tổ trưởng; (4) Phát động 
phong trào thi đua về Chủ đề CCHC; (5) Khảo sát và nhân rộng các mô hình, giải 
pháp về công tác CCHC.. .Đặc biệt là triển khai thành công thực hiện thí điểm về 
cơ chế đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 54/NQ-QH14 của 
Quốc hội.

- Công tác cải cách TTHC gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự đột 
phá trong hoàn thiện CSDL, chuẩn hóa quy trình thủ tục, minh bạch, công khai 
thông tin TTHC. Cụ thể như: công bố, công khai TTHC; rà soát, đơn giản hóa 
TTHC; xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC tăng cường công tác phối hợp 
giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC; triến khai xây dựng cống Dịch 
vụ công thành phố, hệ thong thông tin một cửa điện tử gắn với đánh giá hài lòng 
việc giải quyết TTHC, kết nối, tích họp dịch vụ công trực tuyến với cổng dịch vụ 
công quốc gia, triển khai xây dựng phòng họp không giấy. Nhiều giải pháp, mô 
hình hiệu quả, sáng kiến rút ngắn thời gian giải quyết, đơn giản hóa thành phần 
hồ sơ, tiết kiệm chi phí tuân thủ TTHC trong nhiều lĩnh vực: đầu tư, đất đai, xây 
dựng, đăng ký kinh doanh... Cách thức thực hiện thủ tục được đa dạng hóa để 
người dân, doanh nghiệp lựa chọn: nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch 
vụ bưu chính công ích, qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đấy mạnh thực 
hiện cơ chế 1 cửa điện tử, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; liên thông 
điện tử trong nội bộ cơ quan, giữa các cơ quan trong thành phố, giữa các cơ quan 
của Thành phố với cơ quan ngành dọc được mở rộng; số lượng cơ quan, đơn vị 
áp dụng mô hình một cửa điện tử và số lượng TTHC được cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, 4 ngày càng được mở rộng144. CSDL về TTHC tập trung của 
Thành phố được xây dựng và đưa vào khai thác góp phần hiện đại hóa cải cách 
TTHC, tạo sự đồng bộ và thống nhất trong quản lý, giải quyết TTHC.

- Việc xây dựng các Đề án nâng cao hiệu quả công tác xây dựng VBQPPL 
đã góp phần tạo ra hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện các 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa 
bàn Thành phố. Việc cải cách TTHC và kiểm soát TTHC trên các lĩnh vực quản 
lý nhà nước được thực hiện thường xuyên, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo 
quy định.

- Việc kiện toàn bộ máy chính quyền, xây dựng và nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 
nhà nước. Hệ thống chính quyền cơ sở từng bước được củng cố và hoàn thiện, thê 
hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và báo đảm ôn định an ninh chính trị.

144 Quý I năm 2018, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 590 TTHC, mức độ 4 là 95 TTHC; năm 2015: 
dịch vụ công mức độ 3 là 426 TTHC và dịch vụ công mức độ 4 là 46 TTHC.
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- về cơ bản đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thành phố có số lượng, 
cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân, đáp 
ứng được yêu cầu phát triển Thành phố. 100% các cơ quan hành chính nhà nước 
có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm.

- Việc thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong các cơ 
quan hành chính nhà nước đã giúp các đơn vị, địa phương chủ động điều hành 
công việc, nhiệm vụ được giao, nâng cao ý thức tiết kiệm, chống lãng phí trong 
sử dụng kinh phí ngân sách, từng bước tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức, 
giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập đã tạo điều kiện 
cho đơn vị chủ động sử dụng nguồn kinh phí ngân sách giao, tích cực khai thác 
nguồn thu, đáp ứng nhiệm vụ chính trị cũng như cung cấp các loại hình dịch vụ 
theo nhu cầu của xã hội, nâng cao ý thức chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả.

- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ CCHC được UBND Thành 
phố tập trung chỉ đạo như một nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triên kinh 
tế - xã hội của Thành phố. Hàng năm, ngân sách thành phố đều bố trí đế thực hiện 
cho việc xây dựng và duy trì các ứng dụng CNTT của Thành phố. Các cơ quan, 
đơn vị đã chủ động triển khai hiệu quả các phần mềm ứng dụng chuyên ngành 
phục vụ công tác quản lý; triển khai phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc 
và triển khai thực hiện gửi thư mời qua tin nhắn, hộp thư điện tử giúp việc trao 
đổi văn bản được nhanh chóng, thuận lợi và tiết kiệm; triển khai hệ thống Một 
cửa điện tử tại đơn vị kết nối với hệ thống Một của điện tử thành phố; triển khai 
và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho cá nhân, tô chức; triến khai 
Hệ thống đánh giá sự hài lòng của Thành phố; phối hợp với Bưu điện Thành phố 
triển khai nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 
tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ.

- Thành phố quyết tâm triển khai Đe án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh 
thành Thành phố thông minh và ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử là một 
điểm nổi bật trong việc tham mưu triển khai ứng dụng CNTT tại Thành phố. Kiến 
trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh là một kế hoạch tổng thể giúp 
định hướng triển khai một cách thống nhất và đồng bộ ứng dụng công nghệ thông 
tin trong các cơ quan nhà nước của Thành phố, đáp ứng các mục tiêu chiến lược 
của Thành phố Hồ Chí Minh phát triển thành một đô thị thông minh, giải quyết 
căn cơ những hạn chế triển khai ứng dụng CNTT của Thành phố trong những năm 
qua như không đồng bộ, liên thông và chia sẻ kết nối dữ liệu.

- Mở rộng lĩnh vực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 
9001 từ phiên bản 2000 đến 2015 tại các sở - ban, ngành, quận - huyện đến phường
- xã, thị trấn đã cải tiến lề lối làm việc và giúp lãnh đạo đơn vị, địa phương kiếm 
soát được quy trình chất lượng, thời gian giải quyết công việc.

2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân
2.1. về cải cách thể chế
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- Tiến độ xây dựng, trình ban hành các VBQPPL của Hội đồng nhân dân, 
UBND Thành phố đối với một số văn bản còn chậm, chưa sát với kế hoạch đề ra; 
một số sở - ban, ngành chưa quan tâm, sâu sát đối với công tác theo dõi thi hành 
pháp luật, chưa chủ động rà soát, cập nhật quy định pháp luật của trung ương 
thuộc lĩnh vực chuyên ngành đế kịp thời, tham mưu xây dựng, sửa đôi, bô sung 
(nếu có) quy định pháp luật của Thành phố đế đồng bộ, thống nhất với các thay 
đối của quy định pháp luật trung ương.

- Việc nghiên cứu, đánh giá tác động chính sách trước khi tham mưu xây 
dựng chinh sách tuy bước đầu có bài bản nhưng các nội dung đánh giá tác động 
chưa đủ sâu, bao quát các mặt ảnh hưởng của chính sách đến kinh tế, xã hội (đặc 
biệt là đánh giá tác động đối với ngân sách Thành phố).

2.2. về  cải cách thủ tục hành chính
- Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn được kéo giảm hàng năm, nhưng do số lượng hồ sơ tiếp 

nhận rất lớn nên số lượng trễ hạn vẫn còn cao. vẫn còn tình trạng giải quyết trễ 
hạn nhưng chưa thực hiện thư xin lỗi kịp thời, chủ yếu là trong lĩnh vực đất đai.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính được các 
sở, ban, ngành, quận-huyện quan tâm xây dựng và triển khai thực hiện, trong đó, 
có nhiều sáng kiến, giải pháp trong giải quyết thủ tục hành chính được triến khai 
hiệu quả tại đon vị. Việc các đơn vị xây dựng và triến khai ứng dụng công nghệ 
thông tin thể hiện sự chủ động, đột phá của các đơn vị, tuy nhiên, dần đến tình 
trạng triển khai manh mún, không đồng bộ, tập trung, thong nhất. Với thực trạng 
cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin giữa các đơn vị là không đồng bộ, thống nhất 
nên đến nay, việc triển khai xây dựng hệ thống thông tin một cửa tập trung thống 
nhất theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ là rất khó khăn và tiến độ 
triển khai chậm. Do vậy, công tác kiếm soát việc giải quyết thủ tục hành chính 
trên địa bàn Thành phố chưa thể thực hiện một cách tập trung và thống nhất.

- Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên địa bàn Thành 
phố còn đạt tỷ lệ thấp so với chỉ tiêu. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại một số UBND quận - huyện còn đạt tỷ lệ 
thấp so với chỉ tiêu.

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử triển khai tại một số cơ quan, đơn vị 
không thống nhất, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến chưa được đồng 
bộ nên việc kiểm tra, giám sát việc giải quyết hồ sơ TTHC tại các cơ quan chủ 
yếu được thực hiện thông qua các báo cáo và các buổi kiếm tra mang tính chuyên 
đề, kiểm tra xác suất một lượng hồ sơ không nhiều; chưa có cơ chế tự kiếm tra từ 
xa đối với từng quy trình giải quyết hồ sơ TTHC. Bên cạnh đó, việc triển khai 
chưa đồng bộ tạo sự khó khăn trong triển khai kết nối, tích họp dịch vụ công trực 
tuyến với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Việc triển khai dịch vụ bưu chính công ích chưa thật sự hiệu quả tại một số 
cơ quan, số lượng hồ sơ đăng ký tham gia dịch vụ bưu chính công ích chưa như 
mong muốn và chưa đạt chỉ tiêu. Mặc dù các đơn vị tập trung công tác tuyên
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truyền, vận động người dân bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng nhirng phân 
lớn người dân không có nhu câu, đông thời, với tâm lý việc trả kêt quả hô sơ qua 
đường bưu điện có thể mất thêm nhiều thời gian hơn nêu địa chỉ người nhận không 
rõ ràng, đầy đủ; khoảng cách địa lý tương đối gân, đường sá đi lại thuận tiện, 
không mất nhiều thời gian; phát sinh chi phí chuyên phát qua đường bưu điện; 
tâm lý e ngại sợ mất giấy tờ gốc khi sử dụng dịch vụ; hệ thông bưu điện trên địa 
bàn còn hạn chế. Hầu hết các TTHC cấp xã phát sinh hồ sơ thường xuyên đêu 
được giải quyết trong ngày nên người dân không lựa đăng ký dịch vụ bưu chính 
công ích.

Bên cạnh đó, hiện nay, chưa có cơ chế kiểm soát việc tiếp nhận và yêu cầu 
người dân, tổ chức bổ sung hồ sơ khi thực hiện dịch vụ bưu chính công ích; đông 
thời, thời gian để bưu điện thực hiện chuyển hồ sơ giữa các cơ quan phối hợp 
trong giải quyết TTHC còn chậm (đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai) nên ảnh hưởng 
đến tiến độ chung giải quyết hồ sơ của các cơ quan giải quyêt TTHC.

2.3. về cải cách tồ chức bộ máy

- Trong giai đoạn này, Thành phố chủ động đề xuất thành lập các cơ quan 
đặc thù cho phù hợp với thực tế (Ban Dân tộc, Sở Du lịch, thí điếm thành lập Ban 
Quản lý An toàn thực phấm Thành phố), nên dẫn đến tăng số lượng cơ quan hành 
chính của Thành phố so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, việc Chính phủ chưa ban 
hành Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, nên công tác sắp xếp cơ 
quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, cũng như các tổ chức bên trong vẫn 
còn chậm.

Việc sắp xếp các cơ quan hành chính khác còn chưa tinh gọn, hiện vẫn đang 
săp xếp vì có một số cơ quan phải xin ý kiến Trung ương hoặc gắn với việc sắp 
xếp theo việc sắp xếp cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố nhưng hiện 
nay đã tạm dừng, chờ Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP.

- Xuất phát từ việc tăng dân số cơ học với một lượng lớn dân nhập cư về 
Thành phố sinh sống và làm việc nên Thành phố thường xuyên phải tăng trường, 
tăng lớp đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Từ đó, tỷ lệ giảm đơn vị sự 
nghiệp công lập chưa đạt và sử dụng số biên chế được giao vượt so với quy định.

- Việc thực hiện tinh giản biên chế tỷ lệ còn thấp vì khi các cơ quan, đơn vị 
đê xuât danh sách hầu hết không thuộc đối tượng quy định. Các cơ quan, đơn vị 
có nhiều nỗ lực nhưng Thành phố gặp nhiều khó khăn vì phần lớn cán bộ, công 
chức, viên chức có trình độ, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và ngày 
càng chuẩn hóa.

2.4. về xây dựng và nâng cao đội ngũ cản bộ, công chức, viên chức

- Mức lương còn hạn chế nên khó thu hút và giữ chân được cán bộ, công 
chức trẻ, giỏi làm việc lâu dài, nhất là các công chức, viên chức được đào tạo ở 
nước ngoài.

- Thái độ phục vụ của cán bộ công chức trong giải quyết công việc cho người 
dân và doanh nghiệp có nhiều tiến bộ hơn trước, nhưng cũng còn trường hợp cán



bộ, công chức chưa hướng dẫn tận tình, giải quyết hồ sơ hành chính trễ hạn, còn 
phiền hà người dân, doanh nghiệp. Trách nhiệm giải trình của các cơ quan, người 
đứng đầu đối với các kiến nghị chưa được quan tâm kịp thời và đúng mức.

- Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của một bộ 
phận cán bộ, công chức, viên chức chưa thực sự chuyển biến rõ nét; vẫn còn tình 
trạng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chưa nghiêm Quy tắc ứng xử, bị 
người dân, báo chí phản ánh. Tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối 
với thái độ phục vụ và chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC của các cơ quan, đơn vị 
có tăng lên nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng của Thành phố.

2.5. về cải cách tài chính công
- Các quy định của pháp luật hiện hành chưa thống nhất, chưa đồng bộ, chưa 

đầy đủ nên công tác cải cách tài chính công của các cơ quan hành chính và đơn vị 
sự nghiệp gặp khó khăn, lúng túng khi triển khai thực hiện.

- Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập nhiều nhưng tỷ lệ đơn vị sự nghiệp tự 
đảm bảo chi thường xuyên chiếm tỷ trọng nhỏ (khoảng 9%), điêu này đã tạo áp 
lực không nhỏ cho ngân sách.

- Công tác quản trị tại các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được năng động, 
chưa chủ động tìm và khai thác nguồn thu cho đơn vị, vẫn còn nhiều quan điêm 
dựa vào nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp.

2.6. về hiên đai hóa hành chỉnh
• •

- Các hệ thống thông tin, CSDL do Bộ - ngành triển khai tập trung chưa đáp 
ứng nhu cầu quản lý cụ thể của từng địa phương. Trong khi đó, việc tích hợp, chia 
sẻ dữ liệu giữa các Bộ - Ngành với địa phương còn gặp nhiêu khó khăn, do đó địa 
phương hoặc là sử dụng hệ thống của các Bộ - Ngành triên khai nhưng không có 
đủ thông tin phục vụ công tác quản lý hoặc là sử dụng cùng lúc 2 hệ thông song 
song (1 hệ thống do các Bộ - Ngành triển khai, 1 hệ thống do địa phương triển 
khai theo nhu cầu quản lý cụ thể của địa phương).

- Tiến độ triển khai các CSDL quốc gia chậm, trong khi các địa phương 
không được chủ động trong việc triển khai các nội dung thuộc phạm vi CSDL 
quốc gia, gây khó khăn trong công tác quản lý điêu hành của địa phương.

3. Những bài học kinh nghiệm trong triển khai CCHC
- Sự lãnh đạo đúng đắn của Thành ủy, sự chỉ đạo điều hành kiên quyết, kịp 

thời của UBND Thành phố được cụ thể hóa thành các Kế hoạch, Chương trình 
CCHC 10 năm, 5 năm và hàng năm, phân công cụ thê các ngành, các câp thực 
hiện công tác CCHC theo ngành, lĩnh vực, địa phương mà mình phụ trách, găn 
nhiệm vụ CCHC vào hoạt động thường xuyên tại cơ quan, đơn vị. Kịp thời sơ kêt, 
tổng kết định kỳ và đột xuất công tác CCHC.

- Nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan 
trọng của CCHC đối với công cuộc xây dựng và phát triên Thành phô. Từ đó, đây 
mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng công tác CCHC đôi với các ngành, 
các cấp và trong nhân dân.
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- Công tác chỉ đạo triển khai thống nhất CCHC từ Chính phủ tới chính quyền 
địa phương các cấp đóng vai trò quan trọng sự thành công của CCHC, do đó phải 
được duy trì và bảo đảm. CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn với quá 
trình tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tô chức, huy động 
sự tham gia của cả hệ thống chính trị theo các chương trình, kể hoạch đã được đê 
ra.

- Điều kiện quan trọng đảm bảo thành công của CCHC là quyết tâm chính 
trị và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu. Trên thực tế, bài học kinh nghiệm 
này chưa được áp dụng triệt để. Do đó, cần kịp thời cụ thế hóa chủ trương lấy kết 
quả thực hiện công tác CCHC là một trong những tiêu chí xác định mức độ hoàn 
thành nhiệm vụ của lãnh đạo các ngành, các cấp, làm một trong những cơ sở đê 
đánh giá, nhận xét và tiến hành điều động, bố trí cán bộ.

- Duy trì, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nhằm kịp thời phát hiện, 
chấn chỉnh những sai phạm, thiếu sót khi thực hiện nhiệm vụ. Kịp thời đề ra các 
biện pháp thay thế, khắc phục những mặt tồn tại, yếu kém, không đồng bộ trong 
quá trình thực hiện CCHC từ Thành phố đến quận, phường, qua ý kiến góp ý của 
người dân, doanh nghiệp nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và nâng cao 
chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Bảo đảm kịp thời kinh phí và nguồn nhân lực cho công tác CCHC, ứng 
dụng công nghệ thông tin hiện đại vào trong công tác tham mưu, quản lý, điều 
hành.

Phần thứ hai
ĐÈ XUẤT NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

GIAI ĐOẠN 2020 - 2030
•

Căn cứ vào kết quả tổng kết Chương trình tổng thể giai đoạn 2011 - 2020; từ 
yêu cầu CCHC và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Thành 
phô đê xuất mục tiêu và những nội dung, nhiệm vụ CCHC trọng tâm cần thiết 
phải triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2030, tập trung những nội dung 
sau:

1. v ề  cải cách thể chế
1.1. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác ban hành VBQPPL 

thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, ƯBND Thành phố đáp ứng yêu cầu 
của công tác cải cách thế chế, gắn với công tác kiểm soát TTHC, kiểm tra 
VBQPPL và theo dõi thi hành pháp luật.

1.2. Tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành trong việc 
tham mưu Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố ban hành VBQPPL theo thẩm 
quyên đôi với các nội dung quản lý chuyên ngành. Trong đó, chú trọng việc thực 
hiện đánh giá tác động chính sách (nếu có); đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, 
khả thi của các VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố.



1.3. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng thể chế nhàm triển khai có hiệu 
quả các nội dung, đề án thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội.

1.4. Đây mạnh công tác rà soát các VBQPPL do Trung ương và UBND 
Thành phô ban hành, nhằm sửa đôi, bô sung, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình 
Trung ương sửa đối, bổ sung những quy định không còn phù họp, chú trọng kiến 
nghị các giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng thể chế.

2. v ề  cải cách thủ tục hành chính
2.1. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan 
hành chính trong công tác cải cách TTHC; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30 tháng 
10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC.

2.2. Thực hiện nhiều hình thức kiếm tra, giám sát quá trình tiếp nhận, giải 
quyết TTHC nhằm bảo đảm việc kiểm tra, giám sát được thực hiện đầy đủ, hiệu 
quả, chính xác, khách quan, công khai, khoa học đối với từng hồ sơ giải quyết 
TTHC

2.3. Triển khai hệ thống cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử Thành phố tập trung gắn với đánh giá việc giải quyết TTHC theo quy định 
tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

2.4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đôi, bổ 
sung, bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp; rườm rà, gây phiền hà cho người dân, 
doanh nghiệp; triển khai nhân rộng các mô hình, sáng kiến, cách làm hay về cải 
cách TTHC đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả.

2.5. Thực hiện công khai, minh bạch TTHC bằng nhiều hình thức thiết thực 
và thích hợp; đổi mới cải tiến quy trình giải quyết các loại hồ sơ TTHC, mờ rộng 
thực hiện cơ chế liên thông với các sở - ban, ngành, quận - huyện trong giải quyết 
hồ sơ TTHC, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, doanh 
nghiệp.

2.6. Thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động, khuyến khích người 
dân, tổ chức tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; nâng số lượng 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên địa bàn; đảm bảo thực 
hiện đồng bộ về số lượng, loại dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại 
UBND quận - huyện.

2.7. Thực hiện nghiêm quy định về thư xin lỗi trong trường hợp hồ sơ trề 
hạn; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm 
quy định về xin lồi, cán bộ công chức viên chức thiếu ý thức phục vụ người dân, 
tổ chức khi đến giao dịch, có hành vi nhũng nhiễu, yêu cầu bố sung hồ sơ nhiêu 
lần không đúng quy định, giải quyết hồ sơ trễ hạn nhiều lần không có lý do chính 
đáng, xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

2.8. Xử lý kịp thời, dứt điếm phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh 
nghiệp; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc trong quy trình giải quyết TTHC.
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2.9. Triển khai hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ 
TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ.

3. v ề  tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
3.1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị 

quyết số 18-NQ/TW nhất là khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 
số 24/2014/NĐ-CP, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP.

3.2. Tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ quan hành chính khác thuộc ƯBND 
Thành phố ngày càng tinh gọn, phù hợp với quy định và hoạt động có hiệu quả.

3.3. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành 
Trung ương về giảm tỷ lệ 10% số lượng đơn vị sự nghiệp và 10% số lượng người 
làm việc. Phấn đấu chuyển 10% các đon vị sự nghiệp khác tự bảo đảm một phần 
chi phí hoạt động thường xuyên đủ điều kiện chuyến đối sang đơn vị sự nghiệp 
công lập tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên.

3.4. Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức đe giảm số biên chế cho phù hợp với số biên chế do Chính phủ 
giao; thực hiện tinh giản biên chế đạt tỷ lệ theo quy định.

3.5. Trình Chính phủ ban hành Nghị định thaỵ thế Nghị định số 93/2001/NĐ- 
CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh 
vực cho Thành phố Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp cho các cơ quan, 
đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Thành phố.

3.6. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính 
cấp huyện, cấp xã chưa đạt chuẩn 50% cả 02 tiêu chuẩn về diện tích và dân số 
trên địa bàn Thành phố

3.7. Hàng năm, tiến hành kiểm tra về công tác tổ chức, bộ máy tại một số cơ 
quan, đơn vị đế nhân rộng các cách làm hay và kịp thời chấn chỉnh những việc 
thực hiện chưa tốt.

4. v ề  xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức

4.1. Tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức về xây dựng đội ngũ cản bộ, 
công chức, viên chức

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục về đẩy 
mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền Thành 
phô. Bảo đảm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao nhận thức và thống nhất hành động 
vê nhiệm vụ CCHC; quyết định các mục tiêu, quan điểm, chủ trương và giải pháp 
lớn về CCHC nói chung và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói 
riêng.

- Việc xây dựng chương trình, kế hoạch CCHC phải hướng tới mục tiêu phục 
vụ người dân, doanh nghiệp và thông qua kết quả CCHC mà xem xét, đánh giá, 
sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.



4.2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác cản bộ, công chức, viên chức

- Tập trung lãnh đạo việc xây dựng các thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách 
phù hợp với thực tế và chủ trương, nghị quyết của Đảng. Thường xuyên rà soát 
ban hành, điều chỉnh các quy định liên quan đến văn hóa công vụ phù hợp thẩm 
quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức. UBND Thành phố chỉ đạo các cơ 
quan, đơn vị sửa đối, bố sung nội quy, quy chế làm việc phù hợp với hoạt động 
của từng địa phương, đon vị.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao 
nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức; tố chức thực hiện các quy định về 
văn hóa công vụ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

- Nghiên cứu, phát động phong trào thi đua thực hiện Văn hóa công vụ đến 
toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đưa nội dung thực hiện 
Văn hóa công vụ vào các tiêu chí bình xét thi đua của cơ quan, địa phương. Kịp 
thời biểu dương, khen thưởng những tập thể có thành tích tốt và những cá nhân 
gương mẫu trong thực hiện Văn hóa công vụ; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi 
phạm quy định hoặc thực hiện chưa tốt Văn hóa công vụ.

4.3. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức
- Tiếp tục nghiên cứu, tổ chức các kỳ thi tuyến, nâng ngạch công chức, thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo đúng kế hoạch và quy định pháp luật. 
Đồng thời, tiếp tục thẩm định và công nhận kết quả xét tuyển viên chức đối với 
các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh úng dụng 
công nghệ thông tin vào các khâu của kỳ thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả 
trong tuyển chọn, sàng lọc thí sinh.

- Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tập 
trung bồi dưỡng các kỹ năng chuyên sâu về quản lý nhà nước, kiến thức kỹ năng 
chuyên ngành theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp, đặc biệt tập trung 
bồi dưỡng về lý luận chính trị theo yêu cầu thực hiện các chỉ tiêu của Chương 
trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thành phố và việc đây mạnh thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII.

4.4. về cải cách công vụ công chức, đổi mới công tác quản lý cán bộ, công
chức

- Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong giai 
đoạn tới; tập trung các nhóm nhiệm vụ, giải pháp tông thể về đối mới công tác 
tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức; đổi mới công tác đánh giá cán bộ, 
công chức; phòng, chông tham nhũng, tiêu cực và triên khai thực hiện Nghị quyêt 
Hội nghị lần thứ tư Ban Chẩp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo, quản lý và 
từng cá nhân cán bộ, công chức, viên chức về vai trò và tầm quan trọng của công 
tác đánh giá, phân loại hàng quý để cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động hiểu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao
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hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, phục vụ tô chức và người dân 
ngày càng tốt hơn. Đây là một trong những bước đột phá của Thành phố về cải 
cách chế độ công vụ, công chức, gắn với triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế đặc 
thù theo Nghị quyết số 54/2017/QH14.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quy định về chính sách thu hút chuyên gia, 
nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với các lĩnh vực Thành phố Hồ 
Chí Minh có nhu cầu giai đoạn 2019 - 2022 đảm bảo hiệu quả, chất lượng và phù 
hợp với tình hình phát triến kinh tế - xã hội Thành phố.

- Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND Thành phố ban 
hành Quy định về chính sách thu hút tài năng đặc biệt (theo Nghị quyết số của 
Hội đồng nhân dân Thành phố).

4.5. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công 
vụ của cản bộ, công chức, viên chức

Xây dựng các kế hoạch định kỳ kiểm tra công vụ nhằm tổng kết, đánh giá 
kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, về tinh thần, thái độ và phòng chống tham 
nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức. Đặc biệt, tập trung kiếm tra việc triên khai 
thực hiện các nội dung về đấy mạnh công tác quản lý cán bộ, công chức, viên 
chức và CCHC tại cơ quan, đơn vị.

5. v ề  tài chính công
5.1. về cải cách tiền lương

Tiếp tục triển khai chính sách cải cách tiền lương theo lộ trình của Chính 
phủ; đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo quy định; tiếp tục 
triển khai thực hiện chi thu nhập bình quân tăng thêm cho CBCC, v c  theo Nghị 
quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội.

5.2. về an sinh xã hội
Tiếp tục thực hiện tốt Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 về ưu đãi người 

có công với cách mạng và Pháp lệnh số 05/2012/ƯBTVQH13 về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người có công và thân nhân theo 
qui định về trợ cấp, phụ cấp ưu đãi, nhà ở, bảo hiếm y tế, điều dưỡng, ưu đãi học 
sinh sinh viên. Tiếp tục nghiên cứu để tham mưu, đề xuất kịp thời đến UBND 
Thành phố, các Bộ - ngành để có những điều chỉnh, bổ sung thích hợp trong thực 
hiện chính sách ưu đãi đối với người có công.

Tiến hành rà soát lại hoàn cảnh, tình trạng gia đình của toàn bộ hộ nghèo và 
cận nghèo đe tiếp tục vận động hỗ trợ, đặc biệt là hộ không còn người trong tuổi 
lao động đế vận động hồ trợ tăng thêm thu nhập qua nhiều hình thức như vận động 
phụng dưỡng, đỡ đầu, hoặc hồ trợ cho vay vốn làm ăn, đào tạo nghề giải quyết 
việc làm đối với hộ còn người trong tuổi lao động.

5.3. về đầy mạnh xã hội hóa



Tăng cường huy động nguồn lực xã hội từ Chương trình kích cầu của Thành 
phố thông qua việc:

- Xây dựng Nghị quyết về Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố làm 
cơ sở thay thế Quỵết định số 50/2015/QĐ-ƯBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của 
UBND Thành phố để phù hợp với tình hình thực tế của các dự án và xu hướng 
phát triển kinh tế Thành phố; bổ sung đối tượng là các dự án khởi nghiệp; hoàn 
thiện Quy chế phối hợp và quy trình thực hiện đăng ký tham gia Chương trình 
kích cầu theo hướng hồ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể trong 
nước (100% vốn trong nước); bổ sung danh mục các dự án sử dụng vốn ngân sách 
có khả năng chuyến đổi sang các hình thức tham gia Chương trình kích cầu đâu 
tư, đặc biệt là các dự án có tổng mức đầu tư lớn và có khả năng mang lại nguôn 
thu.

- Sử dụng cơ chế hồ trợ của Chương trình kích cầu đầu tư thúc đấy việc xã 
hội hóa đầu tư một số lĩnh vực còn phụ thuộc nhiều vào vốn ngân sách.

- Cho phép nâng số vốn vay được hỗ trợ lãi suất đối với dự án tham gia 
Chương trình kích cầu đầu tư.

- Khuyến khích các đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện vận dụng cơ chế tài chính 
như doanh nghiệp (công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước năm 
giữ 100% vốn điều lệ) nhằm giảm số lượng cán bộ, viên chức nhận lương từ 
NSNN cấp và tăng sự đa dạng của các loại hình dịch vụ, phục vụ tốt hơn nhu câu 
của xã hội; chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực khoa học 
và công nghệ, lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện sang 
hoạt động theo mô hình công ty cô phân.

5.4. về thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và 
đơn vị sự nghiệp công lập

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách quản lý tài chính của các cơ quan hành chính, 
cải cách quản lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập đúng quy định và phù 
hợp với tình hình thực tế:

- Triển khai và thực hiện các quy định của Chính phủ về đổi mới cơ chế phân 
bổ ngân sách, tiến đến xóa bỏ chê độ câp kinh phí theo sô lượng biên chê, thay 
bằng cơ chế cấp ngân sách dựa trên yêu cầu nhiệm vụ và kết quả hoạt động, hướng 
vào kiếm soát đầu ra.

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc sử dụng hiệu quả, tiết kiệm 
nguồn kinh phí được giao tự chủ để tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống 
cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động.

- Nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị, tăng cường sự giám sát 
của cán bộ, công chức, viên chức trong việc sử dụng biên chế, kinh phí đế hoàn 
thành nhiệm vụ được giao; phát huy dân chủ và công khai, minh bạch trong chi 
ngân sách và sử dụng tài sản công; thực hành tiêt kiệm, chông lãng phí trong việc 
sử dụng ngân sách nhà nước.
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- Tăng tự chủ tài chính, tạo động lực để đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động 
tốt hơn, hiệu quả hơn; tăng động lực để người lao động nâng cao năng suất lao 
động, hiệu suất công tác; tạo động lực để người đứng đầu và bộ máy quản lý đơn 
vị sự nghiệp công lập năng động phát triển các dịch vụ mới, tìm đối tượng phục 
vụ mới, nâng cao chất lượng các dịch vụ đang cung ứng cho xã hội cũng như quản 
lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị tối ưu, đạt hiệu suất cao hơn trong việc 
tìm kiếm các nguồn lực để phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị theo chiều sâu, 
lấy hiệu quả hoạt động là tiêu chí chủ yếu, không ỷ lại vào NSNN.

6. v ề  hiện đại hóa hành chính
6.1. Tập trung thực hiện Nghị quyết 1 7/NQ-CP ngày 07 thảng 3 năm 2019 

của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triên Chỉnh phủ 
điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025

6.1.1. Hạ tầng kỹ thuật và an toàn an ninh thông tin

- Xây dựng và triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin một 
cách đồng bộ, thống nhất theo Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí 
Minh và Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam. Xây dựng và triển khai 
Đe án chuyến đối số của Thành phố, tập trung cho kế hoạch số hóa thông tin tại 
các đơn vị.

- Phát triển hệ thống Mạng băng thông rộng của Thành phố (Metronet) đảm 
bảo vận hành ôn định cho hệ thong phần mềm ứng dụng triển khai tập trung trên 
hệ thông Trung tâm dữ liệu của Thành phố, đáp ứng được yêu cầu tác nghiệp và 
liên thông kết nổi dữ liệu giữa các đơn vị. Hoàn thiện Trung tâm dừ liệu Thành 
phố ở mức nền tảng như một dịch vụ (PaaS). Triển khai Trung tâm dữ liệu dự 
phòng của Thành phố.

- Đấy mạnh việc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng tại các cơ quan nhà nước 
Thành phố nhằm bảo đảm tính pháp lý của văn bản trao đổi và an toàn, an ninh 
thông tin đe thực hiện trao đổi thông tin, giao dịch hành chính điện tử một cách 
có hiệu quả trong nội bộ từng cơ quan và giữa các cơ quan nhà nước; ứng dụng 
chữ ký số đối với việc gửi, nhận văn bản điện tử trên các thiết bị di động thông 
minh.

- Xây dựng Chương trình chuyển đối số của thành phố, tập trung cho kế 
hoạch số hóa thông tin tại các đơn vị.

6.1.2. ứng  dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan

- Tiếp tục mở rộng sử dụng hệ thống thư điện tử đến tất cả các cán bộ công 
chức của sở - ban, ngành, UBND các quận - huyện, phường, xã, thị trấn để trao 
đôi thông tin, giao dịch hành chính điện tử, phân đâu đảm bảo 100% cán bộ, công 
chức sử dụng thư điện tử Thành phố để thực hiện trao đổi thông tin, giao dịch 
hành chính điện tử.

- Mở rộng, bổ sung nền tảng tích hợp dữ liệu dùng chung, lưu trữ và chia sẻ 
dừ liệu; triển khai hệ thống xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên



tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến Thành 
phố.

- Tiếp tục hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Thành phố (LGSP) 
đảm bảo việc liên thông kết nối phần mềm Quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành 
của Thành phố đáp ứng yêu cầu tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng
7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các 
cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

- Rà soát, hoàn thiện phần mềm phục vụ chỉ đạo điều hành. Tập trung triển 
khai các phần mềm tác nghiệp chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết 
TTHC đối với những lĩnh vực cấp thiết, liên quan đến người dân và doanh nghiệp 
như đất đai - xây dựng, hộ tịch, đăng ký doanh nghiệp,

- Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung theo Ke hoạch xây dựng Kho dữ liệu 
dùng chung và phát triến Hệ sinh thái dữ liệu mở thuộc Đe án xây dựng Thành 
phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 
đến năm 2025.

6.1.3. ứ ng  dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

- Hoàn thiện, triển khai, vận hành cổng dịch vụ công Thành phổ và Hệ thống 
thông tin Một cửa điện tử gắn với đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, kêt 
nối Cổng dịch vụ công quốc gia, kết nối chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dừ liệu quốc 
gia; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo các yêu cầu quy định tại 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ và Đe án 
“Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử găn với đánh giá việc 
giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh” được Chủ tịch Uy ban 
nhân dân Thành phố phê duyệt.

- Hoàn thiện nền tảng tích họp, chia sẻ dữ liệu thành phổ (LGSP) có các dịch 
vụ dùng chung để chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn 
vị tại Thành phố; phục vụ kết nối các hệ thống thông tin trong nội bộ của Thành 
phố với các hệ thống bên ngoài; mô hình kết nối của LGSP theo Kiên trúc Chính 
quyền điện tử Thành phố phù hợp Khung kiên trúc Chính phủ điện tử Việt Nam. 
100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người 
dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Công Dịch vụ công quôc gia.

- Tiếp tục triển khai nhân rộng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 kết hợp 
với dịch vụ nhận và chuyển phát hồ sơ của Bưu điện Thành phố. Tỷ lệ hồ sơ giải 
quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tông sô hô sơ đạt từ 50% trở 
lên; 80% TTHC đáp ứng yêu cầu được triên khai dịch vụ công trực tuyên mức độ
3, 4; tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyên mức độ 3, 4 của 'Thành phô với 
Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đẩy mạnh tuyên truyền, phô biến, khuyến khích 
người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyên mức độ 3, mức độ 4.

- Tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh và nâng cấp mở rộng hệ thống đánh giá sự 
hài lòng của người dân, tổ chức tại các sở - ngành Thành phố, UBND các quận - 
huyện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của các đơn vị; thực hiện công khai 
mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyên, mức độ hài
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lòng của cá nhân và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt 95% trở 
lên vào năm 2025; tiếp tục triển khai, vận hành hiệu quả Hệ thống Một cửa điện 
tử quản lý hồ sơ đất đai.

6.2. Tiếp tục triển khai Đe án “Xảy dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở 
thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2025”

Tập trung triển khai thực hiện: xây dựng và vận hành Kho dữ liệu dùng chung 
và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở; Trung tâm điều hành đô thị thông minh 
Thành phố; Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội Thành phố; Trung 
tâm An toàn thông tin của Thành phố; triển khai xây dựng chính quyền điện tử 
trong thời kỳ chuyển đổi số, chuyển đổi dần chính quyền điện tử sang chính quyền 
số đế phù hợp với vai trò của chính quyền quản lý đô thị thông minh.

6.3. ứng dụng Hệ thống quản lỷ chất lượng tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam 
ISO 9001 vào hoạt động quản lỷ hành chính nhà nước

Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan duy trì, mở rộng và chuyến đối áp dụng 
HTQLCL TCVN ISO 9001:2015. Phấn đau đen hết năm 2020, 100% sở - ban, 
ngành, UBND quận - huyện và 70% UBND phường - xã, thị trấn hoàn tất việc 
chuyển đổi áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Đen năm 2025, 
100% sở - ban, ngành, UBND quận - huyện áp dụng và duy trì triển khai áp dụng 
HTQLCL TCVN ISO 9001:2015'

Phần thứ ba
NHỮNG KIÉN NGHỊ, ĐÈ XUẤT VÀ GIẢI PHÁP

I. CÁC KIÉN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Kiến nghị, đề xuất đối vói Chính phủ
1.1. Tiếp tục quan tâm đến thực tiễn quản lý của Thành phố, cho phép hoặc 

có quy định “wở” về tố chức bộ máy của Thành phố, thế hiện rõ nét qua Nghị 
quyết 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội, Nghị định số 
93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ cho đến các Thông 
tư liên tịch hướng dẫn về cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 
câp tỉnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Thành phố kiện toàn về tố chức bộ 
máy, biên chế, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước trên địa bàn cũng 
như trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh thí điểm phân cấp mạnh mẽ hơn cho Thành phố 
một so nhiệm vụ của các Bộ ngành, những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn 
quản lý của Thành phố mà pháp luật chưa quy định theo tinh thần Nghị quyết số 
16-NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm 2012 về phương hướng, nhiệm vụ phát triến 
thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

Cần quan tâm nghiên cứu phân cấp một số nội dung về xây dựng chính sách 
và ban hành văn bản pháp luật; về quản lý tài chính công; về tổ chức và hoạt động 
của bộ máy giúp việc; phân cấp về thấm quyền, biện pháp xử lý vi phạm hành
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chính, tăng cường thẩm quyền trong việc xử lý vi phạm hành chính phù hợp với 
đô thị, trong đó cần tăng cường thẩm quyền cho Chủ tịch ƯBND Thành phố (cùng 
cơ chế ủy quyền) trong việc xử phạt các hành vi vi phạm phát sinh chỉ xảy ra ở 
Thành phố. Thông qua đó, các văn bản của Thành phố ban hành vừa phù hợp vởi 
thực tiễn của Thành phố nhưng không gặp ‘'"vướng” về mặt pháp lý dẫn đến tình 
trạng “chưa phù hợp với quy định chung ”, giúp Thành phố có hành lang pháp lý 
thuận lợi, đảm bảo công cụ chỉ đạo, điều hành hiệu quả đối với sự phát triển kinh 
tế - xã hội.

1.2. Sớm nghiên cứu, xây dựng Luật về văn bản hành chính: hiện nay, chưa 
có hệ thong các VBQPPL quy định về các nguyên tắc trong việc áp dụng pháp 
luật hoặc có một Luật đế thế chế hóa các quy phạm chung về các nguyên tắc, trình 
tự, thủ tục trong việc xây dựng và áp dụng văn bản hành chính (văn bản hành 
chính cá biệt), trong đó, các vấn đề cần giải quyết như xác định thời điểm có hiệu 
lực của văn bản, thời điếm hết hiệu lực của văn bản; xử lý xung đột giữa các văn 
bản; vấn đề chuyến tiếp áp dụng văn bản cá biệt khi quy định pháp luật có thay 
đổi; việc thu hồi hủy bỏ, bãi bỏ văn bản cá biệt và việc xử lý các hệ quả pháp lý 
phát sinh....

1.3. Sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị 
định số 37/2014/NĐ-CP để tạo cơ sở pháp lý cho việc sắp xếp bộ máy ngày càng 
tinh gọn, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả.

1.4. Sớm thông qua Đề án thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng 
đô thị thuộc UBND quận - huyện; Đe án thí điểm tổ chức lại Ban Bồi thường, giải 
phóng mặt bằng thuộc UBND quận - huyện thành Trung tâm Phát triển quỹ đất 
trực thuộc UBND quận - huyện để Thành phố có cơ sở tổ chức triển khai thực 
hiện; Phê duyệt Đe án không tổ chức Hội đồng nhân dân quận và phường tại 
Thành phố Hồ Chí Minh.

1.5. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, 
văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu moi giao lưu và hội nhập quôc 
tế là đầu tàu động lực có sức thu hút và lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điếm 
phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng cả nước; với quy mô dân số hơn 09 triệu 
dân, đòi hỏi phải có bộ máy, nhân sự thực hiện nhiệm vụ chính trị và quản lý nhà 
nước theo yêu cầu. Hiện nay, khối lượng công việc đối với công chức hành chính 
đang bị quá tải: 01 công chức phục vụ khoảng 690 người dân (nêu không tính 
khách vãng lai) và 01 công chức phục vụ khoảng 1.117 người dân trên địa bàn 
Thành phố (nếu tính cả khách vãng lai). Do đó, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất 
Bộ Nội vụ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ 
giao biên chế công chức phù họp với nhu cầu và tình hình thực tế tại Thành phố 
Hồ Chí Minh.

1.6. Phân bổ tăng thêm số lượng cán bộ, công chức phường - xã phù hợp với 
tình hình thực tiễn tại địa phương (có thể dựa theo tình hình đặc điểm đặc thù của 
mỗi địa phương khác nhau như: địa phương có địa bàn dân cư phức tạp, địa 
phương có nhiều cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp với nhiều loại hình khác nhau, 
địa phương có nhiều khu chung cư, địa phương đang trong giai đoạn đô thị hóa...)
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1.7. Đẩy mạnh phân cấp cho chính quyền địa phương, đảm bảo cho chính 
quyền mỗi cấp tự chủ tự quản trong các lĩnh vực từ tô chức bộ máy, quản lý dân 
cư, bảo vệ môi trường để chính quyền địa phương chủ động nhiêu hơn trong công 
tác quản lý nhà nước và thực thi nhiệm vụ.

1.8. Việc thể chế hoá các chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật 
của Nhà nước đối với từng lĩnh vực sự nghiệp công còn chậm theo lộ trình đôi 
mới, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công, tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp, giảm áp lực tài chính cho ngân sách nhà 
nước. Hiện nay, Chính phủ chỉ mới ban hành Nghị định quy định cơ chê tự chủ 
của đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực khoa học công nghệ và cơ chê tự chủ 
đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Vì vậy, cần sớm ban hành 
Nghị định quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực 
giáo dục đào tạo; văn hoá thể thao; y tế .. .để triên khai thực hiện.

1.9. Đơn giản hóa thành phần, yêu cầu thực hiện thủ tục TTHC, đế tăng sổ 
lượng TTHC đủ điều kiện thực hiện mức độ 3, mức độ 4.

1.10. Chỉ đạo các Bộ - ngành khi triển khai, kết nối phần mềm với địa phương 
trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC, chuyển dữ liệu phải hướng dẫn cho địa phương 
để đảm bảo đồng bộ, tích họp với Hệ thống thông tin một cửa triển khai tại địa 
phương, tránh tình trạng cán bộ phải vừa thao tác trên Phần mềm do bộ ngành 
triển khai vừa thao tác trên Hệ thống thông tin một cửa tại địa phương.

1.11. Đề xuất ban hành văn bản hướng dẫn các nội dung sau: (1) Hướng dẫn 
đơn vị sự nghiệp công lập vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp; (2) Hướng 
dẫn, điều chỉnh cơ chế hoạt động tài chính của Quỹ phát triển khoa học và công 
nghệ Thành phổ.

1.12. Xây dựng chính sách về quy hoạch việc phát triển các đơn vị cung cấp 
dịch vụ sự nghiệp công nhằm tránh tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu hiệu quả, vừa 
tốn kém nguồn lực của xã hội đồng thời gây ra tình trạng cung nhiều, cầu ít, dễ 
dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh, làm giảm hiệu quả của dịch vụ công.

1.13. Quản lý chặt chẽ việc cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công có ảnh 
hưởng đến sức khỏe con người, môi trường, chất lượng sản phấm, hàng hóa và 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm.

1.14. Giao các Bộ - ngành hướng dẫn các tiêu chí, tiêu chuấn cho địa phương 
ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, định 
mức kinh tế - kỹ thuật trong từng lĩnh vực đế triển khai xây dựng giá dịch vụ sự 
nghiệp công làm cơ sở đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử 
dụng ngân sách nhà nước.

2. Kiến nghị, đề xuất đối với các Bộ, ngành Trung ương
2.1. Bộ Tư pháp

- Nghiên cứu, tổng kết việc thi hành Luật và các văn bản của Trung ương đế 
tháo gỡ những vướng mắc cho địa phương trong thực tiễn quản lý. Xây dựng và



hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật từ Trung ương đến địa phương có tính đến 
đặc thù của từng đơn vị, trong đó quan tâm hơn nữa đến thực tiền của Thành phổ 
Hô Chí Minh. Trong đó cần phân cấp cho một số đơn vị hành chính loại đặc biệt 
trong việc quyết định bộ máy giúp việc của mình; quan tâm cùng với các bộ, 
ngành tham mưu cho Chính phủ nghiên cứu phân cấp quản lý cho Thành phố một 
sô nội dung quản lý theo tinh thân của Nghị quyêt 16-NQ/TW của Bộ Chính trị, 
chú trọng phân cấp về xây dựng chính sách và ban hành VBQPPL để Thành phố 
xây dựng hành lang pháp lý thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành, phù họp 
với thực tiễn nhưng không trái với quy định chung.

- Sớm tham mưu Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bố sung Luật 
Ban hành VBQPPL năm 2015. Đây là tiền đề quan trọng trong công tác cải cách 
thế chế hành chính nhà nước, là văn bản pháp lý về trình tự, thủ tục cho mọi hoạt 
động nghiên cứu xây dựng ban hành thể chế chính sách.

- Hướng dẫn việc duy trì, kiện toàn và tăng cường hiệu quả của các tổ chức 
pháp chế, đặc biệt là các phòng, tố, bộ phận pháp chế tại các cơ quan chuyên môn 
thuộc Úy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- Tiếp tục quan tâm tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ bằng các hình 
thức phù hợp, trong đó cần thường xuyên tố chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng 
nghiệp vụ cho các địa phương về công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, 
hẹ thong hóa VBQPPL.

2.2. Văn phòng Chính phủ
- Đề nghị các bộ, ngành quy định rõ tổng thời gian giải quyết, thời gian giải 

quyết từng giai đoạn (thời gian hỏi ý kiến, thời gian phê duyệt...) của các TTHC 
trong các VBQPPL để làm cơ sở trong việc công bố, công khai TTHC, danh mục 
TTHC, hướng dẫn nộp, xử lý hồ sơ của người dân, tô chức và thống nhất chuấn 
quy định thời gian giải quyết TTHC là ngày làm việc.

- Đẻ tránh trường hợp TTHC gặp vướng mắc giữa các VBQPPL, đề nghị các 
bộ, ngành khi ban hành các quy định mới cần xây dựng lộ trình áp dụng và tô 
chức tập huấn các quy định mới một cách phù hợp để các cơ quan thực thi pháp 
luật có thời gian nghiên cứu, áp dụng, hạn chế tình trạng xin ý kiến hướng dẫn 
của các Bộ -ngành.

2.3. Bô Nôi vu• • •

- Chủ động tham mưu hoặc hướng dẫn, giải quyết những nội dung liên quan 
đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được kiến nghị với Chính phủ tại nội dung 
số 1, mục I, phần thứ ba của Báo cáo này.

- Đề nghị nghiên cứu, điều chỉnh báo cáo công tác CCHC cho phù hợp với 
các tiêu chí được quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi trong công tác thống kê, tống hợp.

- Đề nghị nghiên cứu sửa đối, bo sung hoặc thay thế đánh giá chỉ số CCHC 
đối với Bộ, ngành Trung ương, ủ y  ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung 
ương cho phù hợp và ổn định.
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- Hiện nay, các địa phương phải chịu áp lực nhiều “chỉ số” cùng lúc phải 
đánh giá trong năm. Đe nghị tham mưu Chính phủ xác định những “chỉ sô chính 
thức” nào thuộc cơ quan nhà nước và cần thực hiện đánh giá hàng năm, đê các địa 
phương chủ động và xác định được mục tiêu trong triến khai thực hiện.

3. Kiến nghị, đề xuất Thành ủy Thành phổ chỉ đạo
- Các tổ chức cơ sở Đảng, nhất là cấp ủy các sở - ban, ngành Thành phố quan 

tâm hơn nữa đến công tác CCHC, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm của cấp ủy Đảng. Qua kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, nơi nào cấp ủy Đảng 
quan tâm, chỉ đạo sát sao vê công tác CCHC, đơn vị đó sẽ thực hiện tôt các nhiệm 
vụ được giao, giải quyết tốt các công việc hành chính.

- Cấp ủy các sở - ban, ngành Thành phố, UBND quận - huyện tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC tại đon vị.

- Đẩy mạnh hơn nữa việc CCHC trong các hoạt động của Đàng và các cơ 
quan Đảng.

- Phê duyệt Đe án và ban hành hướng dẫn thí điểm và nhân rộng hình thức 
thi tuyến chức danh lãnh đạo, quản lý.

II. CÁC BIÊN PHÁP TĂNG CƯỜNG s ự  LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ 
KIÉM TRA, GIAM s á t  đ ó i  v ớ i  c á c  c ơ  q u a n  h à n h  c h í n h  n h à  
NƯỚC ĐẺ THựC HIỆN TÓT HƠN NỬA CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM v ụ  
CCHC NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN TỚI

1. Nhóm giải pháp về thể chế chính sách
1.1. Ban hành kịp thời các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tố chức của các cơ quan, đơn vị.

1.2. Tiếp tục ban hành các văn bản phân cấp, ủy quyền mạnh và mang tính 
đột phá cho các cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp với đặc điếm, thế mạnh của 
từng cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tạo tính chủ động, rút ngắn thời gian giải 
quyết công việc.

2. Nhóm giải pháp về nguồn lực
2.1. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin thông qua việc ứng dụng hệ 

thống phần mềm trong giải quyết công vụ góp phần rút ngắn thời gian, nâng cao 
hiệu quả và từng bước giảm nhân sự.

2.2. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bằng 
các hình thức phù hợp; đổi mới nội dung và phương thức đào tạo, bồi dường, chú 
trọng đào tạo theo ngạch, chức danh, vị trí việc làm. Thường xuyên cập nhật kiến 
thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đế không ngừng nâng cao chất 
lượng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố có trình độ chuyên môn, phẩm 
chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, không ngừng đối mới, sáng tạo, đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ theo thực tế đặt ra.

2.3. Tăng cường, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng việc 
nâng cao kỹ năng hành chính, kỹ năng xử lý và giải quyết vấn đề cho công chức



Cấp xã; bố trí, sắp xếp đội ngũ công chức cấp xã phù hợp với năng lực, chuyên 
ngành được đào tạo, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn. Tiếp 
tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp 
của công chức cấp xã.

2.4. Tuyến dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí 
việc làm. Thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức ngày càng đúng thực 
chất đe khen thưởng kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ và loại bỏ những người không có năng lực ra khỏi tổ chức bộ máy 
góp phần tinh giản đội ngũ, tạo điều kiện thay thế bằng những người có năng lực.

3. Nhóm giải pháp về tài chính
3.1. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách quản lý tài chính theo hướng tự chủ và tự 

chịu trách nhiệm cho các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập.

3.2. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa bằng nhiều hình thức nhằm thu hút các 
nguồn lực tài chính phù họp và công khai, minh bạch.

3.3. Bố trí tỷ lệ ngân sách phù họp cho công tác cải cách hành chính, đặc biệt 
là công tác nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, tô chức 
chính quyền các cấp.

4. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện
4.1. Kịp thời ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các VBQPPL về tổ chức 

bộ máy.
4.2. Rà soát, kiến nghị Trung ương sửa đổi, ban hành các VBQPPL đối với 

những vấn đề còn bất cập trong quá trình thực hiện cải cách tố chức bộ máy.

4.3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đánh giá việc sử dụng, quản lý 
biên chế tại các cơ quan, đơn vị; rà soát sắp xếp cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức để đưa khỏi bộ máy nhà nước những cán bộ công chức, viên chức 
không đủ tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ, phấm chất đạo đức, 
nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phô.

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác công tác CCHC nhà nước giai đoạn 
2011 - 2020 và đề xuất phương hướng nhiệm vụ CCHC nhà nước giai đoạn 2021
- 2030 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh./.

Nơi nhận:
- N h ư  trên ;
- Thường trực Thành ủy;
- T h ư ờ n g  trự c  H Đ N D  T h àn h  phố;
- TTƯB: CT, các PCT;
- Các sở - ban, ngành;
- U B N D  q u ậ n  - h u y ện ;
- Sở Nội vụ (2b);
- VPUB: CVP, PCVP/VX;
- Lưu: VT, (KSTT/ThL). ¿Ji.
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THÓNG
Phụ lục I

u  TẠI LĨNH Vực CHỈ ĐẠO, ĐIÈU HÀNH CCHC • • • 7
(số: /BC-UBND ngàyMtháng^-năm 2020

an nhăn dân Thành pho Hồ Chí Minh)

STT Chỉ tiêu

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Năm
2015

Năm
2016

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm 
2020 
(Tính 

đền 31/3)
1

Sô lượng văn bản chỉ đạo, điêu 
hành
- Văn bản của Tinh/Thành ủy 1 1 - - - 1
- Văn bản của UBND tỉnh, 
Chủ tich UBND tỉnh 18 20 36 21 21 6

2

Sô lượng các cơ quan, đon vị 
được kiểm tra CCHC (số liệu 
tính ừên thực tế thực hiện kiểm 
tra)

12 54 117 73 120 -

3 Tuyên truyên CCHC

-
Tô chức cuộc thi tìm hiêu 
CCHC (Có tổ chức = 1; 
Không tổ chức = 0)

1 1 1 1 1 -

- Sô lượng bản tin chuyên đê 
CCHC tren đài PT-TH tinh 100 80 119 500 101

- Sô lớp tập huân chuyên đê 
CCHC 2 - 1 1 11 -

-

Xây dựng chuyên mục CCHC 
trên Cổng TTĐT của tỉnh (Cỏ 
xây dựng = 1; Không xây 
dựng = 0)

1 1 1 1 1 1

- Hình thức tuyên truvên CCHC 
khác (nếu có). 1 1 1 1 1 1

4 Sổ lượng mô hình, sáng kiến 
CCHC được triển khai áp dụng

3 (chỉ 
thống kê 
mô hình 
được áp 

dụng 
phạm vi 
trên toàn 

Thành 
phố)

3 (chỉ 
thống 
kê mô 
hình 
được 

áp 
dụng 
phạm 
vi trên 
toàn 
TP)

42

262 (có 
05 mô 

hình áp 
dụng 

phạm vị 
TP)

251 (có 
05 mô 
hình áp 

dụng 
phạm vị 

TP)

-

5
Xây dựng, áp dụng bộ tiêu chí 
đánh giá CCHC các cơ quan, 
đơn vi
Bộ tiêu chí đánh giá sở, ngành 1 1 1 1 1 1
Bộ tiêu chí đánh giá UBND 
cấp huyện 1 1 1 1 1 1



2

STT Chỉ tiêu

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Năm
2015

Năm
2016

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm 
2020 
(Tính 

đền 31/3)

Bộ tiêu chí đánh giá UBND 
cấp xã

Nội dung này, Thành phô giao cho Chủ tịch UB1S 
huyện căn cứ vào tiêu chí, tiêu chí thành phần củ 

Thành phố để ban hành tiêu chí để đánh giá tại địa

D quận, 
a Đe án 
phương.

Bộ tiêu chi đánh giá cơ quan 
ngành dọc tại địa phương

Thành phô đánh giá đôi với cơ quan, đ( 
Thành phố (ngoài các cơ quan chuyên 
Ví dụ: BQL Khu chế xuất và Khu công 

Công nghệ cao, BQL An toàn t

m vị thuộc UBND 
môn theo NĐ 24). 
nghiệp; BQL Khu 
lực phẩm.

6 Đo lường sự hài lòng của 
người dân, tổ chức

- Sô lượng dịch vụ đã khảo sát - 9 - 46 2 (**) -
- Sô lượng mâu đã khảo sát - 9266 - 14833 1229 -
- Mức độ hài lòng chung - -(*) - 82.33% -(*) -

Ghi
chú

(*) Mức độ hài lòng được tính theo từng lĩnh vực
(**) Trong năm 2019, Chỉ khảo sát 02 lĩnh vực y tế, giáo dục. Khảo sát mức độ hài lòng đối với 
sự phục vụ của cơ quan hành chính năm 2019 do ủy ban Mặt trận Tô quốc Việt Nam Thành 
phố thực hiện và công bố



Phụ lục II
CÁC NHIỆM VỤ TẠI LĨNH vục CẢI CÁCH THẾ CHẾ CỦA THÀNH PHỐ • • • •

(Kèm theo Báo cáo so: /iotf /BC-UBND ngàycĩtháng^năm 2020 
của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chỉ Minh)

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

STT Nhiệm vụ/tiêu chí Năm
2015

Năm
2016

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020
(Tính 

đền 01/3)
Tổng số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) chủ trì soạn thảo 
đã được ban hành 48 306 283 204 125 7

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương 0 12 28 29 18 1

1 Quyết định của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh 24 64 66 48 40 6
Chia theo tên 
loại VBQPPL

Nghị quyết của Hội đồng nhân cấp huyện 0 8 2 0 4 -

Quyết định của ủy ban nhân dân cấp huyện 10 34 104 119 49 -

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã 0 173 5 0 11 -

Quyết định của ủy ban nhân dân cấp xã 14 15 28 8 3 -

2 Số VBQPPL được đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc 
ban hành mới sau rà soát

387 753 202 47 320 118

3 Số VBQPPL đã được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ 
quan có thẩm  quyền xử lý sau rà soát

192 753 202 47 242 0

4 Số VBQPPL đã kiểm tra theo thẩm quyền 24 12 95 111 56 05

5 Số VBQPL trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền 4 6 5 0 0 0

6 Số VBQPPL trái pháp luât về nôi dung, thẩm quyền đã đươc xử 
lý

4 6 5 0 0 0

7 Văn bản không phải là VBQPPL nhưng có chứa quy phạm pháp 
luật

1 1 0 0 2 0



Phụ lục III 
CÁC CHỈ TIÊU TẠI LĨNH vực 
c HÀNH CHÍNH CỦA THÀNH PHỐ

sổ: Aot^/BC-UBND ngàyƠỊthảngĩ^năm 2020 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

STT Chỉ tiêu

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ưotig

Năm
2015

Năm
2016

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020
(Tính 

đền 01/3)

1. Tổng số TTHC của 
tỉnh 45 1003 1476 1741 1796 1786

- Sổ lượng TTHC 
cấp tỉnh 29 800 1219 1433 1479 1474

- Số lượng TTHC 
cấp huyện 8 125 156 188 202 199

- Số l ượng TTHC 
cấp xã 7 78 108 120 115 113

-
Sổ TTHC do tỉnh 
ban hành (được 
giao trong Luật)

- - - - - -

2.

Sổ TTHC được 
đơn giản hóa sau 
rà soát (theo thẩm 
quyền của tỉnh, 
như: giảm thời 
gian giải quyết...)

-
Rà soát và kiến nghị phương án đơn giản hóa 
44 TTHC và 03 nhóm TTHC thuộc thẩm 
quyền của Trung ương

3.

Số lượng thủ tục 
hành chính được 
công khai đầy đủ, 
đúng quy định trên 
Cổng/ Trang 
Thông tin điện tử

2.138 1.003 1.480 1.741 1.776 1.776

4.
Thực hiện cơ chế 
một cửa, một cửa 
liên thông

-
Sổ lượng TTHC 
thực hiện được giải 
quyết tại Trung tâm

1158
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STT Chỉ tiêu

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Năm
2015

Năm
2016

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020
(Tính 

đền 01/3)
phục vụ hành chính 
công cấp tỉnh hoặc 
Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kế 
quả câp sở, 
ngành

-

Số lượng TTHC 
thực hiện việc tiếp 
nhận, trả kết quả 
tại Bộ phận Một 
cửa cấp huyện

201

-

Sổ lượng TTHC 
thực hiện việc tiếp 
nhận, trả kết quả 
tại Bộ phận Một 
cửa cấp xã

106

-

Sổ lượng TTHC 
được giải quyet 
theo cơ chế một 
cửa liên thông 
cùng cấp

451

-

Sổ lượng TTHC 
hoặc nhóm TTHC 
được giải quyết 
theo hình thức liên 
thông giữa các 
cấp chính quyền

371

- Sổ TTHC đã thực 
hiện 4 tại cho 273

5. Ket quả giải quyết 
hồ sơ TTHC

-

Tỷ lệ hồ sơ TTHC 
cấp tỉnh giải quyết 
đủng hẹn (đã tiếp 
nhận/đã trả đúng 
hẹn)

99.82%

(9.161.864/

9.146.049)

99,81%

(7.485.466/

7.471.824)

98,47%

(2.337.937/

2.302.172)

(97,52%)
(2.537.809/

2.474.918)

99,93%
(3.384.277/

3.328.055)

98,55%
842 .000/

830.526
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STT Chỉ tiêu

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Năm
2015

Năm
2016

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020
(Tính 

đền 01/3)

-

Ty lệ hồ sơ  TTHC  
cấp huyện giải 
quyết đúng hẹn 
(đã tiếp nhận/đã  
trả đúng hẹn)

98,16%
(2.549.936/

2.503.233)

99,56%
(2.468.000/

2.457.284)

99,19%
(1.801.326/

1.786.796)

99,78%
(2.383.079/

2.377.936)

99,92%
(2.383.207/
2.381.322)

99,92%;
359.426/
359.150

-

Tỷ lệ hồ sơ  TTHC  
cấp xã  g iả i quyết 
đúng hẹn (đã tiếp 
nhận/đã trả đúng  
hẹn)

99,98%
(18.137.438/

18.135.541)

99,99%
(11.087.492/

11.086.694)

99,97%
(9.098.060/
9,096.144)

99,99%
(9.464.674/

9,464.643)

100%;
1.435.739

6. Tiếp nhận và xử lý 
PAKN về TTHC

-

Số  lượng P A K N  đã  
tiếp nhận trong  
năm

79 141 75 58 50 32

-

Sổ  ỉ ượng P Ả K N  đã  
giả i quyết trong  
năm

141 56 36 45 27

-

SỔ lượng P A K N  
được xử  lý và đã  
công khai kết quả 
trả lời trên Công 
TTĐ T

141 56 36 45 27



Phụ lục IV
VÀ SO SÁNH SÓ LƯỢNG TỔ CHỨC THƯỎC TỈNH, THÀNH PHÓ TRựC THUỘC TRUNG ƯƠNG

(Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019)
'ĩeo Báo cáo sổ: /íoị^ /BC-UBND ngàyCStháng^Tnăm 2020 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

*
thành phố

Giai đoạn Số cơ quan chuyên 
môn thuộc UBND 

cấp tỉnh

Sô Chi cục thuộc Sử Sô phòng, văn phòng, 
thanh tra thuộc sỏ’

Sô đơn vị sự nghiệp 
thuộc UBND cấp 

tỉnh

Ghi chú

Giai đoạn 2001-2010 
(T ín h  đền 12 /2010)

18 15 180 350

G ia i đ oạn  2 0 1 1 -2 0 2 0  
(T ín h  đền  12 /2019)

20 12 175 333

II. Sô lương, CO’ câu  tô  ch ứ c  t ĨUÔC Uy ban nhân dân câp huyện
Tỉnh, 

thành phố
Giai đoạn Sô UBND cấp 

huyện
Sô phòng chuyên 
môn thuộc UBND 

cấp huyện

Sô văn phòng, thanh tra 
thuộc UBND cấp huyện

Sô đon vị sự nghiệp 
thuộc UBND cấp 

huyện

Ghi chú

Giai đoạn  2001-2010 
(Tính đến 12/2010) 24 12 2 1381

G ia i đ oạn  2011-2020 
(Tính đến 12/2019) 24 12 2 1478

• o ________*__ •-----o ---- ư.
Sự nghiệp G D-ĐT Sự nghiệp y  tê Sự nghiệp VH,TDTT Sự nghiệp khác

Tỉnh, 
thành phố

Giai đoạn
Thuộc 
UBND 
cấp tỉnh

Thuôc
CQ

chuyên
môn
cấp
tỉnh

Thuộc
UBND

cấp
huyện

Thuộc
UBND

cấp
tỉnh

Thuôc
CQ

chuyên
môn
cấp
tỉnh

Thuộc
UBND

cấp
huyện

Thuộc
UBND

cấp
tỉnh

Thuôc
CQ

chuyên
môn
cấp
tỉnh

Thuộc
UBND

cấp
huyện

Thuộc 
UBND 

cấp tinh

Thuôc 
CQ 

chuyên 
môn cấp 

tỉnh

Thuộc
UBND

cấp
huyện

Giai đoạn 2001-2010 
(T ín h  đến 12 /2010 ) 2 133 1174 0 44 46 0 32 47 9 130 114

G iai đ oạn  2 0 1 1 -2 0 2 0  
(Tính đến 12/2019) 2 138 1295 0 42 39 0 29 44 10 112 100



T H Ó N Ị ổ ỉiặỊTIÊU TẠI LINH v ụ t  XÂY DựNG VÀ NÂNG 
CAO C ỉU X ^ ềỆ ỉỹdù l NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

số: /¿¿'p /BC-UBND ngày oíthángĩpnăm 2020 
CTĩấLỈv ban nhân dãn Thành phô Hô Chí Minh)

STT Chỉ tiêu

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ưong

Năm
2015

Năm
2016

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020
(Tính
đến

31/3)

1. Tổng số biên chế cán bộ, 
công chức

- Tổng sổ được giao1 12.333 11.606 11.745 11.210 10.558 10.405

- Tổng so có mặt 11.136 11.214 11.027 10.377 9.411 9.399

2. Tổng số biên chế viên chức

- Tổng số được giao2 122.887 118.545 122.093 103.437 98.312 99.691

- Tổng sổ có mặt3 108.009 108.263 109.158 106.477 103.625 109.194

3.
Số công chức được tuyển 
dụng theo hình thức thi cạnh 
tranh

1093 422 - - 293 -

4.

Số công chức được bổ 
nhiệm vào các chức danh 
lãnh đạo, quản lý thông qua 
thi tuyển cạnh tranh

- - - - - -

5.
Số lượng cán bộ, công 
chức được tinh giản biên 
chế

14 121 142 235 143 110

6.
Số lượng công chức được 
bổi dưỡng, tập huấn hàng 
năm

21.324 26.704 14.566 17.349 17.913 -

7. Số lượng viên chức được bổi 
dưỡng, tập huấn hàng năm 73.153 77.062 58.084 53.944 63.907 -

8. Số lượng các lóp đào tạo, bồi 
dưỡng 1.181 1.297 908 891 1.023

1 Không tính HĐ số 68/2000/NĐ-CP
2 Không tính Hội và năm 2019,2020 không tính HĐ số 68/2000/NĐ-CP
3 Đon vị sự nghiệp tự chủ và chưa tự chủ



Phụ lục VI 
ÁC CHỈ TIÊU TẠI LĨNH vực 

ÁCH TÀI CHÍNH CÔNG
■ M *  /BC-UBND ngàyũỉtháng^năm 2020

STT Chỉ tiêu

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Năm
2015

Năm
2016

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm 
2020 
(Tính 

đền 01/3)

1 Số cơ quan hành chính 
thực hiện cơ chế tự chủ 763 772 772 775 773 773

2
Số đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc UBND cấp tỉnh 
thực hiện cơ chế tự chủ

8 8 8 7 8 8

-

So lượng đơn vị sự 
nghiệp công tự bảo đảm 
chi thường xuyên và chi 
đầu tư

-
So lieợng đơn vị sự 
nghiệp công tự bảo đảm 
chỉ thường xuyên

2 2 2 2 4 4

-

Số lượng đơn vị sự 
nghiệp công tự bảo đảm 
một phần chi thường 
xuyên

5 5 5 4 4 4

-

So lượng đơn vị sự 
nghiệp công do Nhà nước 
bảo đảm chi thường 
xuyên

1 1 1 1 0 0

3

Số đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc cơ quan chuyên 
môn của ƯBND cấp tỉnh 
thực hiện cơ chế tự  chủ

353 359 349 329 318 318

-

Sổ lượng đơn vị sự 
nghiệp công tự bảo đảm 
chi thường xuyên và chi 
đầu tư

8 9 9 9

-
Số lượng đơn vị sự 
nghiệp công tự bảo đảm 
chi thường xuyên

57 56 49 73 68 68
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STT C hỉ tiêu

Các tỉnh, thành phố trực thuộc T rung ương

Năm
2015

Năm
2016

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm 
2020 
(Tính 

đền 01/3)

-

So lượng đơn vị sự  
nghiệp công tự bảo đảm 
một phần chi thường 
xuyên

237 244 239 194 186 186

4

Số đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc UBND cấp 
huyện thực hiện cơ chế tự 
chủ

1.495 1.509 1.536 1.535 1.544 1.544

-

Sổ lượng đơn vị sự 
nghiệp công tự bảo đảm 
chỉ thường xuyên và chỉ 
đầu tư

8 8

-
Sổ lượng đơn vị sự 
nghiệp công tự bảo đảm 
chi thường xuyên

114 114 115 125 122 122

-

Số lượng đơn vị sự  
nghiệp công tự bảo đảm 
một phần chi thường 
xuyên

1.238 1.273 1.310 1.311 1.329 1.329

5

Số tổ chức khoa học và 
công nghệ công lập thực 
hiện cơ chế tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm theo 
Nghị định số 
54/2016/NĐ-CP

9 8 7 13 13 13



ST T Chỉ tiêu

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ưong

Năm
2015

Năm
2016

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020

(Tính 
đến 01/3)

1
T ỷ lệ văn bản hành chính 
được trao đổi dưới dạng 
điện tử

- 100% 100% 100% 100% 100%

2
Số đơn v ị kết nối Trục 
liên thông VBQG - 7 1 0 7 7 0 8 0 5 8 3 0 8 3 2

3
Số lượng văn bản nhận 
trên Trục liên thông 
VBQG

- 1511 2 8 3 3 2541 14715 2 4 0 6

4
Số lượng văn bản gửi trên 
Trục liên thông VBQG - 1 5 7 9 3 3 8 6 4 9 9 8 12507 1581

5 Sổ lượng chữ ký số - - - - 546 -

6 Tỷ lệ công chức có hộp 
thư điện tử 16.826 17.733 21.683 23.000 24.600 24.661

7

Số cơ quan chuyên môn 
cấp tỉnh, đơn vị hành 
chính cấp huyện triển 
khai ứng dụng phần mềm 
quản lý văn bản 4

43 43 43 43 43 43

8

Số cơ chuyên môn cấp 
tỉnh, đơn vị hành chính 
cấp huyện sử dụng mạng 
nội bộ (mạng LAN) để 
trao đổi công việc

43 43 43 43 43 43

9 Số cơ quan chuyên môn 
cấp tỉnh, đơn vị hành chính 43 43 43 43 43 43

4 *Ghi chú: số  cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện: 19 Sở và 24 Quận - Huyện
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STT Chỉ tiêu

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Năm
2015

Năm
2016

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020
(Tính 

đền 01/3)

câp huyện có Công/Trang 
Thông tin điện tử

10
Số dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 
4

472 472 552 807 856 856

11
Tỷ lệ dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 
4 có phát sinh hồ sơ

4% 32% 41% 56% 56%

12
Số đơn vị xây dựng, sử 
dụng phần mềm một cửa 
điện tử

32 32 32 43 43

13 Tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua 
hệ thống một cửa điện tử 70% 80% 80% 81% 85%

14

Số cơ quan chuyên môn 
cấp tỉnh, đơn vị hành 
chính cấp huyện có bản 
Công bố ISO

38 44 40 47 47 47



ĐÁNH GIÁ
CH

(Kèm theo
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hụ lục VIII
IẸN CÁC MỤC TIÊU CẢI CÁCH HÀNH 
CỦA THÀNH PHỐ 2011-2020

/BC-U BN D  ngàyOỊtháng<fnăm 2020

của ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh)

STT Các m uc tiêu  cải cách 
•

Đ ánh giá kêt 
quả đ ạ t đirọc 
(Đạt/không 

đạt)

1.

Thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức được cải 
cách cơ bản theo hướng gọn nhẹ, đơn giản; mồi năm đều có tỷ 
lệ giảm chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi giải quyết 
thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước

Đạt

2.
Thủ tục hành chính được cải cách cơ bản, mức độ hài lòng của 
nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức trên 
80% vào năm 2020

Đạt

3.
Sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị để không còn sự chồng 
chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyên 
han

Đạt

4.
Chuyển giao những côns việc mà cơ quan hành chính nhà 
nước không nên làm hoặc làm hiệu quả thấp cho xã hội, các tô 
chức xã hội, tổ chức phi chính phủ đảm nhận

Không đạt 
(D o  phải phụ  
thuộc vào thể 
chế của Trung 

ương)

5. Sự hài lòng của cá nhân, tô chức đôi với sự phục vụ của cơ 
quan hành chính nhà nước đạt mức trên 80% vào năm 2020

Đạt

6.
Sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp 
công cung cấp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 
80% vào năm 2020

Đạt

7.

Đội ngũ công chức, viên chức có sô lượng, cơ câu họp lý, đủ 
trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và 
phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước; 100% các cơ quan, 
đơn vị có cơ cấu công chức theo vị trí việc làm;

Đạt

8.

Đen năm 2020: 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đối 
giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới 
dạng điện tử; cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử 
dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; bảo đảm dừ liệu 
điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong các cơ quan; hầu 
hết các giao dịch của các cơ quan hành chính nhà nước được 
thực hiện trên môi trường điện tử, mọi lúc, mọi nơi, dựa trên 
các ứng dụng truyền thông đa phương tiện; hầu hết các dịch 
vụ công được cung cấp trực tuyến trên M ạng thông tin điện tử 
hành chính ở mức độ 3 và 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ 
người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều 
phương tiện khác nhau

Đạt

9.
Các trang tin, cổng thông tin điện tử hoàn thành việc kết nối 
với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, hình thành đầy đủ 
Mạng thông tin điện tử hành chính trên Internet

Đạt
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STT Các m ục tiêu cải cách
Đánh giá kêt 

quả đạt được 
(ĐạưKhông 

đạt)

10.

20% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống 
thông tin Chính quyền điện tử được xác thực định danh điện 
tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của 
các cơ quan

Không đạt

11.
Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tống số hồ sơ giải quyét 
thủ tục hành chính của từng bộ, ngành, địa phương đạt từ 20% 
trở lên;

Đạt

Tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyên mức độ 3, 4 của các 
bộ, ngành, địa phương với cổng Dịch vụ công quốc gia; Không đạt

100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông 
qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử Không đạt

12. Tôi thiêu 30% dịch vụ công trực tuyên thực hiện ở mức độ 4; Không đạt
50% Công Dịch vụ công câp tỉnh cung câp giao diện cho các 
thiết bị di động;
100% dịch vụ công được hô trợ giải đáp thăc măc cho người 
dân, doanh nghiệp; Đạt

50% cơ quan nhà nước công khai mức độ hài lòng của người 
dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Không đạt

100% Công Thông tin điện tử công khai thông tin đây đủ theo 
quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 
năm 2011 của Chính phủ;

Đạt

20% dịch vụ công trực tuyên sử dụng chữ ký sô trên nên tảng 
di động đế thực hiện thủ tục hành chính; Không đạt

50% dịch vụ công trực tuyên xử lý băng hô sơ điện tử; Đat
20% thông tin của người dân được tự động nhập vào biêu mâu 
trực tuyến; Không đạt

50% dịch vụ công trực tuyên sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dừ liệu 
quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp. Không đạt

13.

100% phân mêm quản lý văn bản và điêu hành của các bộ, 
ngành được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản 
quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử; 90% văn bản trao 
đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định 
của pháp luật) dưới dạng điện tử; tối thiểu 80% hồ sơ công việc 
tại cấp bộ, cấp tỉnh, 60% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 30% 
hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng 
(không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).

Đạt

14. Tôi thiêu 30% báo cáo định kỳ (không bao gôm nội dung mật) 
được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Không đạt

15.
Rút ngăn từ 30% - 50% thời gian họp, giảm tôi đa việc sử dụng 
tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử 
lý công việc, văn phòng điện tử.

Đạt

16. 100% cơ quan kêt nôi vào Mạng truyên sô liệu chuyên dùng 
của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Đạt
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