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CẢI�CÁCH�
HÀNH CHÍNH

1. 2.

Quyết định
136/2001/QĐ-TTg

C�i cách th� ch�

C�i cách TCBMHC

Đ�i�m�i,�nâng�cao�ch�t�l��ng�
đ�i�ngũ�CBCC

C�i�cách�tài�chính�công

Nghị quyết 30c/NQ-CP

C�i cách th� ch�

C�i cách th� t�c hành chính

C�i�cách�TCBMHC

Xây�d�ng�và�nâng�cao�ch�t�
l��ng�đ�i�ngũ�CBCCVC

C�i cách tài chính công

Hi�n đ�i hóa hành chính



Ngh� quy�t 38/CP ngày 04/5/1994

Quy�t đ�nh 136/2001/QĐ-TTg
ngày 17/9/2001

Ngh� quy�t 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011

Quy�t đ�nh 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016



KẾT�QUẢ�
CẢI�CÁCH�HÌNH�

�Đ�t�nhi�u�k�t�qu�
RẤT�TÍCH�CỰC



�V�n�còn t�n�t�i nh�ng
b�t c�p, h�n�ch� c�n ph�i

ti�p t�c kh�c ph�c

“Thời gian làm việc theo quy định của
Nhà nước: Tuần làm việc 40 giờ (5
ngày). Ngoài ra, khi có yêu cầu, cán bộ,
công chức và những người hoạt động
không chuyên trách cấp xã phải chấp
hành sự phân công làm thêm ngày thứ
bảy hoặc ngoài giờ”
Nguồn: Quyết�định�số�39/2012/QĐ-UBND ngày

11/9/2012�của�UBND�tỉnh�Bình�Dương



Đi�u�2.�H��s��đăng�ký�d��tuy�n�công�ch�c
H� s� đăng ký d� tuy�n công ch�c bao g�m:
1. Đ�n đăng ký d� tuy�n công ch�c theo m�u t�i ph�
l�c s� 1 ban hành kèm theo Thông t� này;
2. B�n s� y�u lý l�ch t� thu�t có xác nh�n c�a c� quan
có th�m quy�n trong th�i h�n 30 ngày, tính đ�n ngày
n�p h� s� d� tuy�n;
3. B�n sao gi�y khai sinh;
4. B�n ch�p các văn b�ng, ch�ng ch� và k�t qu� h�c t�p
theo yêu c�u c�a v� trí d� tuy�n;
5. Gi�y ch�ng nh�n s�c kh�e do c� quan y t� có th�m
quy�n c�p trong th�i h�n 30 ngày, tính đ�n ngày n�p
h� s� d� tuy�n;
6. Gi�y ch�ng nh�n thu�c đ�i t��ng �u tiên trong
tuy�n d�ng công ch�c (n�u có) đ��c c� quan có th�m
quy�n ch�ng th�c.

Thông tư 13/2010/TT-BNV

Đi�u 2. H� s� đăng ký d� tuy�n viên ch�c

H� s� đăng ký d� tuy�n viên ch�c bao g�m:

1. Đ�n đăng ký d� tuy�n viên ch�c theo m�u s� 1 ban hành kèm
theo Thông t� này;

2. B�n S� y�u lý l�ch t� thu�t có xác nh�n c�a c� quan có th�m
quy�n trong th�i h�n 06 tháng, tính đ�n ngày n�p h� s� d� tuy�n;

3. B�n sao các văn b�ng, ch�ng ch� và k�t qu� h�c t�p theo yêu c�u
c�a v� trí d� tuy�n, đ��c c� quan có th�m quy�n ch�ng th�c.
Tr��ng h�p có văn b�ng do c� s� đào t�o n��c ngoài c�p ph�i
đ��c công ch�ng d�ch thu�t sang ti�ng Vi�t;

4. Gi�y ch�ng nh�n s�c kh�e còn giá tr� s� d�ng do c� quan y t� đ�
đi�u ki�n đ��c khám s�c kh�e ch�ng nh�n theo quy đ�nh t�i Thông
t� s� 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 c�a B� Y t� v�
vi�c h��ng d�n khám s�c kh�e;

5. Gi�y ch�ng nh�n thu�c đ�i t��ng �u tiên trong tuy�n d�ng viên
ch�c (n�u có) đ��c c� quan, t� ch�c có th�m quy�n ch�ng th�c.

Thông tư 15/2012/TT-BNV







“Cán�bộ�phường�vô�cớ�từ�chối�cấp�chứng�tử”
ở�P.�Tân Phước Khánh, Tân Uyên

Nguồn: Báo Thanh Niên



Nhập hộ khẩu

“3. Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ
quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà
nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định
thời hạn và có chỗ ở hợp pháp”

(Kho�n 3 Đi�u 20 Lu�t C� trú )

�Kho�n 3 Đi�u 7 Thông t� 35/2014/TT-BCA



Thông báo 07/TB-UBND�ngày 12/01/2018
UBND��t�nh Ninh Thu�n



“CHÚNG�TÔI�TH�Y�TH��
LÀ�Đ��C!”

�Cái đó bao gi� ch� làm th�

�Làm th� là đúng quy trình/quy đ�nh

�Cái đó quy đ�nh th�

�Cái đó có văn b�n quy đ�nh không?



CĂN�CỨ�VĂN�BẢN�CHƯA�CÓ�HIỆU�LỰC
S� Thông tin và Truy�n thông t�nh X tham m�u
UBND t�nh X Quy�t đ�nh ban hành Quy ch� phát
ngôn và cung c�p thông tin cho báo chí. Ngày
20/3/2017 UBND t�nh X ký ban hành Quy�t đ�nh
này. Quy�t đ�nh này có hi�u l�c k� t� ngày
01/4/2017.

Căn�cứ�ban�hành�Quyết�định�UBND:
- Lu�t T� ch�c chính quy�n đ�a ph��ng ngày
19/6/2015 (có hi�u l�c 01/01/2016)
- Lu�t Báo chí ngày 05/4/2016 (có hi�u l�c
01/01/2017)
- Quy�t đ�nh s� 09/2017/QĐ-TTg ngày
09/02/2017 (có hiệu lực 30/3/2017) thay th�
Quy�t đ�nh 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013

Ông Huỳnh Vũ Phong - Quy�n C�c tr��ng C�c
QLTT t�nh Cà Mau, xác nh�n có vi�c quên b�
nhi�m l�i ch�c v� đ�i tr��ng cho ông Nguy�n
Hu�. C� th� theo nhi�m kỳ thì đ�n ngày
4/01/2018 là h�t th�i gian b� nhi�m ch�c v� đ�i
tr��ng QLTT s� 6 đ�i v�i ông Hu�. Nh�ng đ�n
tháng 4/2018, ông Phong m�i ký QĐ kéo dài th�i
gian làm đ�i tr��ng QLTT s� 6 cho ông Hu�. trong
QĐ có đ� rõ th�i gian kéo dài ch�c v� cho ông
Hu� là t� ngày 04/01/2018 cho đ�n lúc ngh� h�u.

Nguồn: Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh
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Bản thảo
cuối

CC 
chuyên môn

Ai?

Lãnh đạo VP�
hoặc VT

VB điện tử

VT VB?

VB 
được số

hóa

CácVB giấy

Lãnh đạo
cơ quan

Lãnh đạo
đơn vị

MỘT�SỐ�NGUYÊN�NHÂN







VẤN�ĐỀ
VƯỚNG�MẮC

H��ng d�n
GI�I�QUY�T

LÚNG TÚNG



NGƯỜI�ĐỨNG�ĐẦU�CÓ�VAI�TRÒ�
QUAN�TRỌNG�TRONG�VIỆC�THỰC�HIỆN�CẢI�CÁCH





Nguồn: Báo Tuổi trẻ

KH�NG�HO�NG

(Ng��i dân
không hài lòng)

X��LÝ�
KH�NG�HO�NG

(Người�dân�
không�hài�lòng)

CẢI�CÁCH�
HÀNH CHÍNH





MỘT�SỐ MÔ HÌNH, 
KINH�NGHIỆM

CẢI�CÁCH�HÀNH�CHÍNH

“Cải�cách�hành�chính�-
bắt�đầu�từ�những�việc�

dân�chưa�hài�lòng”



“Việc gì có lợi cho dân thì phải hết
sức làm; việc gì có hại cho dân thì

phải hết sức tránh”
- H� Chí Minh, toàn t�p, t�p 4, 

Nxb CTQG, H.2000, tr.47-

“Trong�cuộc�đời�người�“cầm�cân�nảy�mực”,�
nhân�danh�công�lý,�khi�phán�quyết�phải�
nghĩ�rằng�đến�lúc�về�già�phải�thấy�tự�hào�
với�con�cháu,�dòng�họ,�đồng�đội,�đồng�chí�và�
nhân�dân�rằng�mình�đã�mang�lại�công�lý�
cho�mọi�người,�chứ�không�phải�cúi�đầu�lầm�

lũi�mà�đi�ở�buổi�cuối�đời”�
Nguồn: TTXVN/VIETNAM+) 03/02/2015 11:30 GMT+7

















“Trong giao tiếp với người dân, cán bộ,
công chức, viên chức phải tôn trọng, lắng
nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình
xử lý công việc và giải thích cặn kẽ
những thắc mắc của người dân. Thực
hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin
cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ
nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ”

Quyết định 1847/QĐ-TTg
ngày 27/12/2018





LẬP�KẾ�HOẠCH�VÀ T� CHỨC�
THỰC�HIỆN�KẾ HOẠCH��
CẢI�CÁCH�HÀNH�CHÍNH�

“K� c��ng – Liêm
chính – Hành đ�ng
– Sáng t�o – Hi�u

qu�”

Quy�n,�l�i�ích�
c�a�công�dân�
không�ng�ng�
đ��c�m��r�ng,�

đ�m�b�o

S��phát�tri�n�
m�nh�m��KHCN�

(Cu�c�cách�
m�ng�CN�4.0)

Đ�y�m�nh�
phân�c�p,�

phân quy�n, 
�y quy�n



Mục�tiêu

Tr�ng tâm
giai đo�n

2016 -2020

C�i�cách�th��ch�; xây 
d�ng,�nâng�cao�ch�t�

l��ng�đ�i�ngũ�CBCCVC, 
chú�tr�ng�c�i�cách�chính�
sách�ti�n�l��ng�nh�m�t�o�

đ�ng�l�c�th�c�s��đ��
CBCCVC�th�c�thi�công�v��
có�ch�t�l��ng�và�hi�u�qu��
cao;�nâng�cao�ch�t�l��ng�
DVHC�và�ch�t�l��ng�DVC

Kh�c�ph�c�
nh�ng�t�n�t�i,�
h�n�ch�,�b�t�
c�p�trong�quá�
trình�tri�n�
khai�th�c�

hi�n�giai�đo�n�
2011�- 2015

G�n�k�t�công�tác�CCHC,�
tăng�c��ng�trách�nhi�m�
c�a�các�cá�nhân,�c��quan,�
đ�n�v��và�ng��i�đ�ng�đ�u�
CQHCNN�các�c�p.�Nâng�
cao�ch�t�l��ng,�hi�u�qu���
CCHC�đ��ph�c�v��cho�m�c�
tiêu�phát�tri�n��KT-XH�đ�n�

năm�2020.



Nhiệm�vụ�CCHC

Tiếp�tục�đẩy�mạnh�CCHC�
giai�đoạn�2�

Quy�t�đ�nh�s��225/QĐ-TTg ngày 
04/02/2016

Đ��C��NG�K��HO�CH

M�C�ĐÍCH,�YÊU�C�U1

NHI�M�V�2

GI�I�PHÁP3

T��CH�C�TH�C�Hi�N4



L�u ý: 

NHI�M�V�
trong K� ho�ch CCHC

�K� ho�ch c�i cách hành chính

�Quy�t đ�nh phê duy�t K� ho�ch
c�i cách hành chính



THAM�MƯU THỰC�HIỆN�
CÁC�NHIỆM�VỤ�CCHC

- Trợ giúp, góp ph�n tìm ki�m nh�ng quyết định tối
ưu cho quá trình qu�n lý đ� đ�t k�t qu� cao nh�t.
- Giúp Th� tr��ng c� quan chỉ đạo, điều hành
ngành, lĩnh vực mình phụ trách và h��ng d�n c�
quan/đ�n v� c�p d��i

• Các�B��ph�n�
chuyên�môn

Tri�n�khai

• các�ph��ng�án�
tham�m�u�t��
các�b��ph�n�
chuyên môn

Ti�p�nh�n,�
t�ng�h�p • Trình�lãnh�đ�o�

ph��ng�án�gi�i�
quy�t

Đ��xu�t





K� năng tham m�u

Vận�dụng�kiến�thức�và�kinh�nghiệm�m�t�
cách�thành�thục/nhuần�nhuyễn�đ��x��lý�

t�t�v��trí�công�vi�c�tham�m�u
�Tính�chuyên�nghi�p

�Thể hiện trách nhiệm
thammưu



�Thuyết phục
trong thammưu

Khoản�5,�Điều�9�Luật�Cán�bộ,�công�chức

Nghĩa�vụ�CB,�CC�trong�thi�hành�công�vụ

“5. Ch�p hành quy�t đ�nh c�a c�p trên. Khi có căn
c� cho r�ng quy�t đ�nh đó là trái pháp lu�t thì ph�i
k�p th�i báo cáo b�ng văn b�n v�i ng��i ra quy�t
đ�nh; tr��ng h�p ng��i ra quy�t đ�nh v�n quy�t
đ�nh vi�c thi hành thì ph�i có văn b�n và ng��i thi
hành ph�i ch�p hành nh�ng không ch�u trách
nhi�m v� h�u qu� c�a vi�c thi hành, đ�ng th�i báo
cáo c�p trên tr�c ti�p c�a ng��i ra quy�t đ�nh.
Ng��i ra quy�t đ�nh ph�i ch�u trách nhi�m tr��c
pháp lu�t v� quy�t đ�nh c�a mình.”



Điều 11. Quyền của viên chức về hoạt
động nghề nghiệp

“6. Được quyền từ chối thực hiện công việc
hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp
luật”

KHẢO�SÁT,�ĐO�LƯỜNG�SỰ�
HÀI�LÒNG�CỦA�NGƯỜI�DÂN,�T��CHỨC�
ĐỐI�VỚI�SỰ�PHỤC�VỤ�CỦA�CƠ�QUAN�

HÀNH�CHÍNH�NHÀ�NƯỚC



SIPAS
Quy�t đ�nh 2640/QĐ-BNV 

ngày 10/10/2017

Ch�t l��ng
nh�n đ��c

Kỳ v�ng
Công dân,
t� ch�c

Giá tr�
nh�n đ��c

M�c đ�
hài lòng



Triết�lý

Người�dân�là�trung�tâm�của�
quá�trình�phát�triển,�là�“khách�
hàng”�với�đầy�đủ�khả�năng�
đánh�giá�chất�lượng�phục�vụ�
của�các�cơ�quan�nhà�nước�và�

đội�ngũ�công�chức.

92

Mục tiêu

Đánh�giá�khách�quan�
ch�t�l��ng ph�c v�

T�o�t�p�quán�
c�nh�tranh�lành�m�nh�
và�văn�hóa�h�c�h�i�

Cải thiện chất lượng phục vụ



R�T�HÀI�LÒNG

HÀI LÒNG

BÌNH 
TH��NG

KHÔNG HÀI 
LÒNG

R�T�KHÔNG�
HÀI LÒNG

Tiêu chí
đo lường
sự hài
lòng

5 tiêu chí
22�tiêu
chí thành
ph�n



1
• Ti�p c�n DVHCC

2
• Th� t�c hành chính

3
• Công ch�c tr�c ti�p gi�i quy�t

4
• K�t qu� cung �ng DVHCC

5
• Ti�p nh�n gi�i quy�t góp ý,PA, KN

1.�Ti�p�c�n�DVHCC�(4)

N�i�ng�i�ch��t�i�BPTNTKQ�có�đủ�chỗ�ngồi

Trang�thi�t�b��ph�c�v��ng��i�dân,�t��ch�c�
t�i�BPTNTKQ�đầy�đủ

Trang�thi�t�b��ph�c�v��ng��i�dân,�t��ch�c�
t�i�BPTNTKQ�hiện�đại

Trang�thi�t�b��ph�c�v��ng��i�dân,�t��ch�c�
t�i�BPTNTKQ�dễ�sử�dụng



2.�Th��t�c�hành�chính�(5)

Đ��c�niêm�y�t�đ�y�đ�

Đ��c�niêm�y�t�chính�xác

Thành�ph�n�h��s��mà�ng��i�dân,�t��ch�c�ph�i�n�p�
là�đúng�quy�đ�nh

Phí/l��phí�mà�ng��i�dân,�t��ch�c�ph�i�n�p�là�đúng�
quy�đ�nh

Th�i�h�n�gi�i�quy�t�(tính�t��ngày�h��s��đ��c�ti�p�
nh�n�đ�n�ngày�nh�n�k�t�qu�)�là�đúng�quy�đ�nh

3.�Công�ch�c�gi�i�quy�t�(6)

có�thái�đ��giao�ti�p�l�ch�s�

chú�ý�l�ng�nghe�ý�ki�n

tr��l�i,�gi�i�đáp�đ�y�đ��các�ý�ki�n

h��ng�d�n�kê�khai�h��s��t�n�tình,�chu�đáo;�

h��ng�d�n�h��s��d��hi�u

tuân�th��đúng�quy�đ�nh�trong�gi�i�quy�t�CV



4.�K�t�qu��cung��ng�DVHCC�(3)

đúng�quy�đ�nh

có�thông�tin�đ�y�đ�

có�thông�tin�chính�xác

5.�Ti�p�nh�n,�gi�i�quy�t�góp�ý,�PA,�KN�(4)

có�b��trí�hình�th�c�ti�p�nh�n�góp�ý,�PA,�KN

th�c�hi�n�góp�ý,�PA,�KN�d��dàng

ti�p�nh�n,�x��lý�các�góp�ý,�PA,�KN�tích�c�c

x��lý�góp�ý,�PA,�KN�k�p�th�i





TUYÊN�TRUYỀN�
CẢI�CÁCH�HÀNH�CHÍNH

Nội�dung�trọng�tâm�
tuyên�truyền�giai�đoạn�2016�– 2020

Quyết�định�3490/QĐ-BNV ngày 
10/10/2016�B��N�i�v�



Đ�i ngũ
CBCCVC

Ng��i dân,�
doanh
nghi�p

Tuyên�truy�n

“Sự�hài�lòng�của�nhân�dân�
là�mục�tiêu�phục�vụ�của�cơ�

quan�nhà�nước”



“Công�chức�là�người�giúp�dân,�
không�phải�là�quan”

- Hồ�Chí�Minh�-

Nhận�thức







NÂNG�CAO�NĂNG�LỰC�
QUẢN�TRỊ�HÀNH�CHÍNH�CÔNG
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Trân trọng cảm ơn!


