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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ  

Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ 

tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ,  

cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019   

Ngày 19 tháng 5 năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 

Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ dự, 

chủ trì Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của 

các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019. Cùng dự và chủ trì 

Hội nghị với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ có Chủ tịch Ủy ban Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê 

Vĩnh Tân. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 

của Chính phủ; đại diện Lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cán bộ, công chức các vụ, 

cục, sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và một số cơ quan, đơn vị có liên 

quan tại các điểm cầu. 

Sau khi nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Công 

ty Bưu điện Việt Nam, Bộ Nội vụ báo cáo và phát biểu tham luận của một số bộ, 

ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ 

đạo cải cách hành chính của Chính phủ kết luận như sau:   

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và Chỉ số hài lòng về sự 

phục vụ hành chính năm 2019 cho thấy, công tác cải cách hành chính đã được 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm trong thời gian qua. Các bộ, 

ngành, địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính 

phủ đã chủ động tham mưu, triển khai, tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, 

chính sách pháp luật. Thông qua kết quả các chỉ số cho thấy, công tác cải cách 

hành chính tại các bộ, cơ quan và địa phương trong năm 2019 đã có những 

chuyển biến tích cực, đạt được một cách toàn diện, hiệu quả quản lý nhà nước 

được nâng cao; cải cách hành chính đã có sự gắn kết chặt chẽ với ứng dụng công 

nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử và thực hiện các mục tiêu phát triển 
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kinh tế, xã hội của đất nước. Thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, đơn 

giản hóa; việc giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ngày 

càng công khai, minh bạch và thuận tiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu người dân, 

doanh nghiệp; mức độ hài lòng của người dân, tổ chức tiếp tục có sự cải thiện 

đáng kể. Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính được đẩy mạnh 

giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường sự tham gia phản biện, 

đóng góp ý kiến của người dân, tổ chức... Những kết quả trên đã góp phần thực 

hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tạo sự 

chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

của nền kinh tế và cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia, thu hút đầu tư trong 

những năm tiếp theo. Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của các bộ, ngành, địa 

phương trong công tác cải cách hành chính năm 2019 và biểu dương các bộ, địa 

phương đã đạt kết quả cao ở những Chỉ số đã công bố như: Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; tỉnh Quảng Ninh; thành phố Hà 

Nội; tỉnh Đồng Tháp; thành phố Hải Phòng; tỉnh Long An…; đặc biệt biểu 

dương Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với 5 năm liên tiếp (2015-2019) xếp vị 

trí đầu tiên trong bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính.  

2. Bên cạnh đó, kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019, Chỉ số hài 

lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế 

như: Một số bộ, ngành, địa phương vẫn chưa coi công tác cải cách hành chính là 

một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, chưa thể hiện đúng mức vai trò trách 

nhiệm của người đứng đầu trong việc thúc đẩy cải cách; nhiều nơi chưa chú trọng 

việc trả lời kiến nghị để giải quyết những vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực 

hiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý. Việc công bố, công khai 

thủ tục hành chính, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, ứng dụng công 

nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế; 

vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn, gây phiền hà cho người dân, 

doanh nghiệp, không thực hiện đầy đủ việc xin lỗi người dân, tổ chức khi giải 

quyết thủ tục hành chính trễ hẹn… Tổ chức mô hình Trung tâm hành chính công 

tại một số nơi chưa đạt hiệu quả cao, chưa tạo thuận lợi cho người dân, doanh 

nghiệp trong việc tiếp cận, giải quyết thủ tục hành chính. Việc thực hiện các quy 

định của Chính phủ liên quan đến cán bộ, công chức, tổ chức bộ máy chưa 

nghiêm. Triển khai xây dựng và duy trì Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin 

báo cáo, Hệ thống một cửa điện tử, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử, xử lý văn 

bản trên môi trường mạng của các bộ, ngành, địa phương còn chậm. Việc khai 

thác dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 còn chưa thật hiệu quả. 

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

Bối cảnh thế giới hiện nay đang tạo ra nhiều cơ hội và thách thức lớn đối 
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với Việt Nam. Một mặt, Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với những đột 

phá và ứng dụng công nghệ 4.0 trong đời sống và đặc biệt trong lĩnh vực sản 

xuất, kinh doanh đã tạo nên một xã hội năng động, thông minh, phát triển. Mặt 

khác, khủng hoảng do đại dịch COVID-19 đang tác động mạnh mẽ đến hầu hết 

các quốc gia trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình đó, 

để góp phần khôi phục kinh tế, đời sống người dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

cải cách hành chính, khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác này thời gian 

vừa qua, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện 06 trọng tâm chỉ đạo, 

điều hành tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính 

phủ, các nhiệm vụ cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp từ Trung ương đến địa 

phương chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp 

tục phát huy những mặt đạt được trong công tác cải cách hành chính; đổi mới tư 

duy, nhận thức, coi công tác này là khâu có ý nghĩa quan trọng, đột phá nhằm 

thúc đẩy chuyển biến trong hoạt động quản lý nhà nước, làm đòn bẩy cho phát 

triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy trình xử lý công 

việc với thời hạn, chế tài xử lý trách nhiệm, khen thưởng, kỷ luật hành chính cụ 

thể trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ. 

2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, 

thông thoáng, thuận lợi; nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. Tiếp tục xây 

dựng, hoàn thiện khung khổ thể chế, pháp luật để phát triển đầy đủ, đồng bộ, 

hiệu quả thị trường các yếu tố sản xuất, nhất là thị trường quyền sử dụng đất, bất 

động sản, thị trường vốn, thị trường lao động, thị trường khoa học và công nghệ. 

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế về kinh tế thị trường, thể chế về quản lý công 

chức, viên chức, về tổ chức bộ máy gắn với việc đề ra được những tiêu chuẩn, 

chỉ tiêu và định hướng của cải cách thể chế trong giai đoạn mới.  

3. Đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn 

chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo 

quy định tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị 

lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. Thực hiện tốt việc thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn cấp 

tỉnh, cấp huyện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Phấn đấu hoàn 

thành mục tiêu tinh giản biên chế 10% giai đoạn 2015 - 2021 theo Nghị quyết số 

39-NQ/TW; đẩy mạnh phân cấp gắn với nâng cao năng lực quản lý, điều hành 

của các cấp, các ngành; hoàn thành sớm mục tiêu sắp xếp các đơn vị hành chính 
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giai đoạn 2019 - 2021 trong năm 2020. Thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy định 

pháp luật về quản lý công chức, viên chức để cụ thể hóa các quy định mới tại 

Luật sửa đổi, bổ sung Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức. Tiếp tục siết 

chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp 

thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ 

nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm Kết luận số 

71-KL/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong 

công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 

43-TB/TW ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Chính trị.  

Bộ Nội vụ thực hiện đánh giá, trình cấp có thẩm quyền hướng dẫn việc thí 

điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn phù hợp với thực tế, chức năng, nhiệm 

vụ, bảo đảm bộ máy hành chính vận hành tốt. 

4. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nhanh, quyết liệt, thực 

chất hơn việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; 

cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành tạo điều kiện cho khởi nghiệp, đầu tư 

trong nước và đón nhận làn sóng FDI từ nước ngoài chảy về; thúc đẩy mạnh mẽ 

việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đơn giản hóa quy 

trình nghiệp vụ các thủ tục hành chính thiết yếu cho người dân, doanh nghiệp 

cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia góp phần hỗ trợ người dân, doanh 

nghiệp khắc phục hậu quả của đại dịch, khơi thông nguồn lực kinh tế; tiếp tục đổi 

mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin, không gắn với địa giới hành chính, giảm thời gian đi lại, chi phí 

xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm Chỉ thị 

số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho 

người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiến 

hành sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 

2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

5. Từng bước đưa vào vận hành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và 

nhân rộng Hệ thống họp e-cabinet, Hệ thống thông tin quản lý văn bản điều 

hành theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đến tháng 6/2020 hoàn 

thành việc gửi nhận văn bản điện tử tại 4 cấp chính quyền, nâng tỷ lệ xử lý văn 

bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng theo chỉ tiêu đề ra tại 

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ nhằm đổi 

mới lề lối, phương thức làm việc góp phần thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện 
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tử; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các cuộc họp, hội 

nghị, mở rộng đường truyền đến các đơn vị, sở, ngành có liên quan cần thiết để 

trực tiếp lắng nghe, triển khai hiệu quả các chỉ đạo của cơ quan cấp trên. 

6. Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan, các 

nhà khoa học nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các tiêu chí, phương pháp, nội dung 

đánh giá Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính 

năm 2020 theo hướng rà soát lại các tiêu chí đánh giá, hình thức tổ chức hội đồng 

thẩm định; phân loại và nhóm các bộ, ngành và nhóm các địa phương có điều 

kiện, đặc điểm tương đồng để đánh giá, so sánh và xếp hạng bảo đảm tính khoa 

học và khuyến khích, động viên những đơn vị yếu kém vươn lên, đồng thời phù 

hợp với yêu cầu thực tiễn, mang tính toàn diện, khách quan, công bằng, kịp thời, 

phản ánh đầy đủ, đa chiều kết quả triển khai cải cách hành chính tại các bộ, các 

tỉnh như Phó Thủ tướng đã chỉ đạo tại cuộc họp ngày 17 tháng 12 năm 2019. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 

các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTgCP (để b/c); 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;  

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Ban Thường trực UBTWMTTQVN; 

- TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam; 

- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; 

- Thành viên BCĐCCHC, Văn phòng BCĐCCHC; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, 

 các Vụ: PL, TH, TCCV, QHĐP, Cổng TTĐTCP;  

- Lưu: VT, KSTT (02). NTQ 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thành 
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