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Kiểm soát thủ tục hành chinh (KSTTHC) là một trong mười nhiệm vụ 
trọng tâm của ngành Tư pháp trong năm 2014. Đối vói địa bàn Thủ đô 
Hà Nội thì KSTTHC là một nội dung quan trọng và khó khăn, phức tạp. 
Trong năm 2013 - năm đầu tiên thực hiện Nghị định số 48/2013/ 
NĐ-CP của Chinh phủ về công tác KSTTHC, với nỗ lực của đội ngũ 
cán bộ đẩu mối KSTTHC, với sự chi đạo quyết liệt của Thành ủy, 
ủ y  ban nhân dân (ƯBND) thành phổ, cõng tác KSTTHC của Hà Nội 
đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên nhiều phương diện. Nhìn 
lại, đánh giá các hoạt động KSTTHC của Thủ đô Hà Nội và rút ra 
những kinh nghiệm là việc làm có ỷ  nghĩa không chỉ đối với Hà Nội 
mà còn đoi với các địa phương khác trong cả nước.

1. Kết quả công tác kiểm soát thú tục 
hành chính của thủ đô Hà Nội

Năm 2013, thành phố Hà Nội đã nỗ lực và 
đạt nhiều kết quả khá toàn diện về công tác cái 
cách hành chính, trong đó công tác KSTTHC 
có nhiều tliành tích nổi bật:

Một là. về cóng tác quán lý, chi đạo, 
điều hành

Uy ban nhân dân thành phố đã ban hành 
nhiều văn bản chỉ đạo công tác KSTTHC, cụ 
thể như ban hành: Kế hoạch truyền thông; kế 
hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; 
quy định nội dung và mức chi cho công tác 
thực hiện các hoạt động KSTTHC của thành 
phố Hà Nội...

Các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đã ban 
hành Kế hoạch KSTTHC, tiếp nhận, xử lý 
phản ánh, kiến nghị về thú tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của đon vị và 
các đơn vị cấp dưới trực thuộc; giao bộ phận 
Pháp chế, Phòng Tư pháp hoặc một phòng 
chuyên môn làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ 
KSTTHC; các xã, phường, thị trấn đà giao

nhiệm vụ cho một công chức làm đầu mối 
thực hiện nhiệm vụ KSTTHC và tiếp nhận, 
xứ lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 
chức về quy định hành chính.

Hai là, về công tác tô chức bộ mảy 
Năm 2013 là năm đầu tiên chuyển giao cơ 

quan KSTTHC từ Văn phòng UBND thành 
phổ về Sớ Tư pháp nên công tác tố chức bộ 
máy được UBND thành phố đặc biệt quan 
tâm. Úy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã 
ban hành Quyết định số 7433/QĐ-UBND 
ngày 09/12/2013 về việc thành lập Phòng 
kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư 
pháp thành phố Hà Nội với số biên chế là 06 
công chức.

ủ y  ban nhân dân thành phố chỉ đạo kiện 
toàn cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành 
chính, đồng thời chỉ đạo việc chuyển giao 
công tác KSTTHC sang Phòng Pháp chế (đối 
với sở, ngành có Phòng Pháp chế); sang

*  Thạc sĩ, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế 
- xã hôi Hà Nôi.
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Phòng Tư pháp (đối với UBND quận, huyện, 
thị xã). Úy ban nhân dân thành phố phê duyệt 
73 công chức là cán bộ đầu mối kiểm soát 
thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành 
thuộc thành phố Hà Nội; đồng thời, UBND 
thành phố đã chỉ đạo 29/29 quận, huyện, thị 
xã phân công cán bộ làm đầu mối kiểm soát 
thủ tục hành chính, 100% số xã, phưòng, thị 
trấn phân công cán bộ (tư pháp - hộ tịch) làm 
đầu mối kiếm soát thủ tục hành chính. Thành 
phần cán bộ làm đầu mối kiểm soát thủ tục 
hành chính tại sở, ngành, quận, huyện, thị xã 
gồm một Lãnh đạo đofn vị và một lãnh đạo 
phòng liên quan (đối với cấp huyện là Lãnh 
đạo Phòng Tư pháp).

Ba là, về công tác tập huấn, đào tạo
Ngay từ đầu năm, UBND thành phố Hà 

Nội đã tô chức hội nghị triên khai công tác 
kiếm soát thủ tục hành chính năm 2013 đến 
các sở, ngành, quận, huyện, thị xã trên địa 
bàn. Sở Tư pháp đã tổ chức 04 hội nghị tập 
huấn về công tác kiểm soát thú tục hành 
chính, đánh giá tác động thủ tục hành chính, 
rà soát đánh giá thủ tục hành chính cho trên 
500 lượt cán bộ làm công tác kiếm soát thủ 
tục hành chính tham dự; có 29/29 quận, 
huyện, thị xã và 18/21 đơn vị sở, ngành tổ 
chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát 
thú tục hành chính.

Văn phòng UBND thành phố, Sở Tư pháp 
thường xuyên quán triệt các văn bản của 
Trung ương và thành phố quy định về công 
tác KSTTHC tới các cơ quan, đơn vị nhằm 
nâng cao ý thức trách nhiệm và thực hiện 
triển khai có hiệu quà công tác kiểm soát thủ 
tục hành chính. Đặc biệt, tổ chức quán triệt 
sâu rộng đến các cán bộ, công chức thực hiện 
nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thủ tục hành chính tại các cơ quan để nắm 
được các quy định về KSTTHC nhằm bảo 
đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành 
chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch 
trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục 
hành chính tại cơ quan, đơn vị.

Bổn là, nhiều nội dung cúa CỎÌĨỌ, tác kiêm 
soát thủ tục hành chính đạt két quá ỉốt

Năm 2013, toàn thành phố đã thực liiệa 
đánh giá tác động đối với 10 dự thảo vãn ban 
quy phạm pháp luật có quy định với 50 thu 
tục hành chính. Chủ tịch UBND thành phố 
đã ban hành 20 quyết định công bố mới, sứa 
đối, bổ sung, hủy bó, bãi bỏ danh mục thú tục 
hành chính thuộc thẩm quyền cũa các sơ, 
ban, ngành. Đến nay, tồng số thu tục hành 
chính trên địa bàn thành phố là 2.379 thu 
tụd"). Việc cập nhật thú tục hành chính dưọc 
công bố vào cơ sở dũ' liệu quốc gia bảo đảm 
theo quy định.

Triền khai thực hiện việc rà soát nhóm 
quy định, thủ tục hành chính theo hướng dẫn 
của Cục Kiểm soát thù tục hành chinh - Bộ 
Tư pháp, thành phố đã rà soát các nhóm quy 
định, văn bản liên quan thủ tục hành chính 
trong các lĩnh vực như kế hoạch và đầu tư, 
xây dựng, tài nguyên và môi trường... Các 
sớ, ngành, quận, huyện thực hiện tốt việc rà 
soát thường xuyên theo quy định.

Trong năm 2013, UBND thành phố đã 
thực hiện tiếp nhận, xử lý hơn 29 phản ánh, 
kiến nghị thông qua các hình thức điện thoại, 
văn bán, thư điện tử và một số hình thức 
khác. Thành phổ cũng hoàn thành xây dựng 
giao diện về tiếp nhận, xứ lý phản ánh, kiến 
nghị như số điện thoại; Thư điện tu': 
k iem soatthutuchanhchinh@ hanoi.gov.vn, 
chuyên mục trên trang thudo.gov.vn.

Có thể khẳng định rằng, công tác kiểm 
soát thú tục hành chính của thành phố Hà Nội 
năm 2013 đã đạt được kết quả tốt, thủ tục 
hành chính được kiểm soát chặt chẽ, nhiều 
thủ tục hành chính được đofn giản, tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc tiếp cận, thực hiện, 
giảm chi phí cho người dân khi thực hiện thủ 
tục hành chính tại cơ quan nhà nước.

Việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ 
bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Việc tiếp 
cận và thực hiện nhiệm vụ của Sở Tư pháp 
thực sự báo đám tính liên tục, hiệu quả cùa
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hoat động kiểm soát thú tục hành chính. Sớ 
Tư pháp đã lảm tốt vai trò tham mưu giúp 
UBND thành phố trong việc chuyên giao, 
kiện toàn tố chức, cán bộ thực hiện nhiệm vụ 
kiếm soát thú tục hành chính theo quy định.

Các sơ, ban, ngành, quận, huyện, thị xã đã 
ban hành và thực hiện tốt Kế hoạch công tác 
kiểm soát thú tục hành chính năm 2013. Đầu 
mối kiếm soát thủ tục hành chính được triển 
khai thiết lập xuống tận phường, xã, thị trấn 
với thành phần theo đúng hướng dẫn cùa Bộ 
Tư pháp.

Công tác chi đạo, điều hành được tăng 
Ciamg theo hướng tăng cường hướng dẫn, đôn 
đốc trực liếp các đơn vị cơ sở, tập huấn kỳ 
năng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm 
trong tồ chức thực hiện cải cách thủ tục hành 
chính cứa đội ngũ cán bộ, công chức; lựa chọn 
một số đơn vị đế tập tmng chí đạo điểm.

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ cùa kế 
hoạch công tác năm 2013, tổ chức tập huấn, 
hồi dưỡng cho cán bộ, công chức vê kiên 
thức cái cách hành chính, kỳ năng nghiệp vụ 
công tác liếp nhận và tra kết quá giải quyết 
thú tục hành chinh; hoàn thành và công bố 
danh mục thú tục hành chính các sớ. ban, 
ngànli, cấp huyện, cấp xã; triển khai các hoạt 
động liên quan đến kiểm soát thu tục hành 
chính như truyền thông, phát động cuộc ihi 
“Tim kiếm sáng kiến cái cách TTHC” trên 
phạm vi toàn thành phố với kết quả cao,

Thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP 
ngày 14/02/2008, thành phố đã tliiết lập 
đirờng dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến 
nghị về quy định hành chính UBND thành 
pho, triên khai thông tin, tuyên truyền xuống 
tận cơ sở về công tác này. Thực hiện nhiệm 
vụ được giao, Sờ Tư pháp đã có văn bán đề 
nghị chuyển giao số điện thoại đường dây 
nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy 
định hành chính về Sớ để thực hiện việc tiếp 
nhộn, quản lý theo quy định.

Công tác góp ý, đánh giá tác động, thấm 
định đối \ ’ới các dự thảo văn bán quy phạm

pháp luật cúa thành phố có quy định thủ tục 
hành chính được thực hiện tốt và thực chất, 
đặc biệt là việc góp ý và thấm định quy định 
về thu tục hành chính trong dự tháo văn bán 
quy phạm pháp luật.

Bên cạnh những kết quá đáng ghi nhận 
như trên, công tác KSTTHC của Thú đô Hà 
Nội vẫn còn những tồn tại, khó khăn cần tháo 
gỡ như:

Việc xác định thủ tục hành chính trong dự 
thảo văn bản quy phạm cùa cơ quan chủ trì 
soạn thảo còn chưa đầy đủ và chính xác nên 
rnột số sở, ngành chưa đánh giá tác động các 
quy định về thú tục hành chính trong dự thảo 
văn bán quy phạm pháp luật trước khi gửi 
thấm định theo quy định tại Nghị định số 
63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm 
soát thú tục hành chính; Nghị định số 
48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sứa đối, bổ 
sung một số điều ciia các Nghị định liên quan 
đến kiêm soát thú tục hành chính cứa Chính 
phù (chi sau khi Sớ Tư pháp trá lại hồ sơ thì 
đon vị mới thực hiện việc đánh giá tác động). 
Một số sớ, ngành còn chưa kịp thời tham 
mưu xây dựng, trình UBND thành phố công 
bố thủ tục hành chính mới, sứa đồi, bố sung, 
thay thế... trong thời hạn quy định.

Các văn bản quy phạm pháp luật có quy 
dịnh về thu tục hành chính cua các Bộ, ngành 
còn quá nhiều (quy định đầy đủ các thành tố 
cua thú tục hành chính) kế cá nhiều trường 
họp không có sự ủy quyền của cơ quan, 
người có thấm quyền, nhiều thú tục hành 
chính còn quy định rườm rà, nhiều loại thủ 
tục, giấy tờ (như lĩnh vực giao thông, nông 
nghiệp phát triên nông thôn...), nên việc công 
bố còn gặp khó khăn.

vẫn  còn việc hồ sơ thù tục hành chính 
giải quyết chậm so với quy định ớ một số sớ, 
ngành và một số UBND cấp huyện.

Những tồn tại trềìi do một số nguyên nhãn 
chù yếu sau:

Lãnh đạo một số đơn vị chưa nhận thức 
đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng cứa công
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tác kiểm soát thủ tục hành chính, chưa tập 
trung chỉ đạo quyết liệt và việc quán triệt 
công tác này tại một số đơn vị, địa phương 
chưa hiệu quả.

Hiệu quả sử dụng thiết bị công nghệ thông 
tin chưa cao trong nội bộ cơ quan nhà nước và 
các tổ chức, cá nhân giao dịch hành chính.

Các văn bản quy phạm pháp luật đặc biệt 
là các văn bản liên quan đến việc hướng dẫn 
công tác kiểm soát thủ tục hành chính của 
Trung ương ban hành chưa đồng bộ, nên khó 
khăn cho địa phương trong quá trình tổ chức 
thực hiện.

2. Bài học kinh nghiệm và một số kiến 
nghị, đề xuất nhằm tăng cường công tác 
kiểm soát thủ tục hành chính của Thủ đô

Từ thực tiễn của năm đầu tiên triển khai 
Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ 
về công tác KSTTHC trên địa bàn thủ đô Hà 
Nội, có thể rút ra 03 bài học kinh nghiệm;

Thứ nhất, cần có sự chỉ đạo quyết liệt, có 
kế hoạch triển khai hoạt động KSTTHC cụ thể 
đên từng đơn vị, đặc biệt lả sự vào cuộc của 
các Cấp ủy. Bên cạnh các văn bán hướng dẫn 
triển khai thực hiện bám sát sự chỉ đạo của các 
cơ quan Trung ương, tìr nhiều năm nay, thành 
phố Hà Nội đã quyết liệt và kiên trì thực hiện 
09 chương trình công tác của Thành ủy, trong 
đó có Chương trình số 08-CTr/TƯ ngày 
18/10/2011 của Thành ủy về “Đẩy mạnh cải 
cách hành chính, nâng cao tóch  nhiệm và chất 
lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức giai đoạn 2011 - 2015”.

Thử hai, coi trọng công tác tổ chức bộ 
máy, xây dựng được đội ngũ cán bộ đầu moi 
KSTTHC có năng lực, trách nhiệm, vì nhân 
dân phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức là một trong hai khâu đột phá của 
Thủ đô Hà Nội, bám sát các hướng dẫn của 
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, thành 
phố Hà Nội đã hình thành được hệ thống 
các cán bộ đầu mối, đảm bảo tới cấp xã có 
cán bộ trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện 
nhiệm vụ KSTTHC.

Thứ ba, huy động nhiều nguồn lực phục vụ 
công tác KSTTHC. Ngoài huy động các cơ 
quan báo chí, truyền thông thành phố vàc 
cuộc đưa tin về công tác cái cách hành chinh 
nói chung, KSTTHC nói riêng, thành phố đâ 
tổ chức cuộc thi sáng kiến cải cách thủ lục 
hành chính. Thành phố cũng đã ban hành 
quyết định các mức chi cho công lác 
KSTTHC tạo điều kiện cho nhiệm vụ này có 
nguồn lực vật chất trực tiếp hoạt động.

Nhằm đảm bảo tiếp tục thực hiện có hiệu 
quả các hoạt động KSTTHC trong thời gian 
tới, chúng tôi có một số đề xuất, kiến nghi 
như sau;

Các Bộ, ngành Trung ương cần ban hành 
văn bản hướng dẫn các Nghị định của Chính 
phủ kịp thời, đồng bộ để việc thực hiện của 
địa phưong được thống nhất. Đe nghị Bộ Tư 
pháp nghiên cứu, xem xét trình Chính phủ 
quy định bổ sung Nghị định số 63/2010/NĐ' 
CP và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP theo 
hướng làm rõ hơn quy định tại Điều 8 Nghị 
định số 63/2010/NĐ-CP nêu trên và cụ thê 
hom nhiệm vụ kiếm soát thủ tục hành chính 
của UBND cấp huyện, cấp xã, đặc biệt là 
Thông tư hướng dẫn việc công bố thủ tục 
hành chính theo hướng các sớ, ngành giúp 
UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước theo lĩnh 
vực dự thảo quyết định và trình công bổ, Sớ 
Tư pháp thực hiện kiểm soát việc công bố 
bằng văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo 
quyết định công bố thủ tục hành chính. Kiến 
nghị có biện pháp tăng cường kiểm tra văn 
bản, kiểm soát thủ tục hành chính đối với 
thông tư có quy định thủ tục hành chính.

Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn chuyên 
môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác 
kiểm soát thủ tục hành chính, tạo điều kiện 
về trang thiết bị, tài liệu hướng dẫn cho công 
tác này. ♦

(*) Cồng giao tiếp điện từ  thành phố H à Nội: 
http://vanbanhanoi.gov vn/web/guesưthutuchanhchinh?sí> 
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