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1. Những kết quả đáng ghi 
nhận hơn 10 năm qua

Trong những năm  qua, th àn h  phố 
Hà Nội luôn xác định công tác cải 
cách hành  chính (CCHC) là nhiệm  vụ 
trọng tâm. Trong đó cải cách thủ tục 
hành  chính (TTHC) và công tác cán 
bộ là hai khâu đột phá nhằm  mục 
tiêu xây dựng bộ m áy hành  chính dân 
chủ, trong sạch, vững m ạnh, chuyên 
nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu 
lực, hiệu quả.

- Về xây dựng th ể  chế và k ế  hoạch 
tuyên truyền CCHC.

H ằng năm , từ  th à n h  phô' đến cơ sở 
đều xây dựng, tr iển  khai k ế  hoạch 
thực hiện CCHC nói chung và cải 
cách TTHC nói riêng. Công tác 
CCHC là m ột trong những nội dung 
trọng tâm  trong giao ban định kỳ của 
ư ỷ  ban n h ân  dân (UBND) th àn h  phố, 
các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, 
cấp xã nhằm  đổi mới công tác điều 
hành , chấn chỉnh lề lối làm việc, tạo 
bước chuyển m ạnh  về kỷ cương hành  
chính, nâng  cao ý thức trách nhiệm 
phục vụ n h ân  dân của dội ngũ cán bộ, 
công chức (CBCC), viên chức.

ƯBND th à n h  phố đã ban h àn h  các

văn bản  quy phạm  pháp  luậ t thuộc 
thẩm  quyền n h ằ m  cụ th ể  hoá các quy 
định pháp  luậ t về các lĩnh  vực quản 
lý nhà  nước, trong  đó có m ột số văn 
bản nổi b ậ t  về đâ't đai, n h à  ở, xây 
dựng n h à  ỗ t r ê n  địa bàn  th à n h  phô' 
như Quyết đ ịn h  sô' 136/2007/QĐ- 
UBND ngày 30/11/2007 quy đ ịnh  giao 
đất, cho thuê đấ t , chuyển mục đích sử 
dụng đ â t  để thực h iện  dự án  đầu tư 
và làm  nhà  ở giãn dân  nông thôn 
trên  địa bàn  th à n h  phố; Quyết định 
số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 
quy đ ịnh  về bồi thường, hỗ trợ  và tá i 
định cư khi N hà  nước thu  hồi đ â t  trên  
địa bàn  th à n h  phô'...

T rên  cơ sở các chỉ thị, nghị quyết 
của Trung ương về công tác CCHC, 
Hà Nội đã tổ chức quán t r iệ t  và chỉ 
đạo đến các cấp uỷ đảng, thủ trưởng 
cơ quan, đơn vị t r ê n  địa bàn  tr iển  
khai công tác tuyên truyền, phổ biến 
về CCHC và cải cách TTHC. Theo chỉ 
đạo của th à n h  phố, các cơ quan báo 
chí của H à Nội, các sở, ban, ngành, 
UBND quận, huyện, th ị xã đã mở 
chuyên mục về CCHC và cải cách
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TTHC trên  các phương tiện  truyền 
thông, báo đài, trên  trang  web của cơ 
quan, đơn vị, t rê n  cổng giao tiếp 
thông tin  điện tử  của th à n h  phô" biên 
soạn, p h á t h àn h  tà i liệu hướng dẫn 
thực hiện quy chế “Mội cửa”, “Một 
cửa liên thông”; tuyên truyền về công 
cuộc CCHC của đ ấ t  nước...

- Về thực h iện TTH C  theo cơ chế  
“Một cửa” và “M ột cửa liên thông”.

Hệ thống các văn bản  liên quan 
đến hoạt động của bộ phận  tiếp nhận  
và trả  k ế t quả đã được xây dựng 
tương đôl đầy đủ như nội quy, quy 
chế, quy tr ìn h  giải quyết TTHC. Đặc 
biệt, trong lĩnh vực quản lý đầu tư và 
xây dựng, ngày 20/10/2009, ƯBND 
th à n h  phố' có Quyết đ ịnh  sô" 
112/2009/QĐ-UBND ban hàn h  Quy 
chế phối hợp liên ngành  trong giải 
quyết đăng ký k inh  doanh, đăng ký 
thuế  và đăng ký con dấu đôl với 
doanh nghiệp mới th à n h  lập, hoạt 
động theo Luật Doanh nghiệp  trên  
địa bàn Hà Nội. Theo đó, các thủ tục 
đăng ký k inh  doanh tiếp tục được rú t 
ngắn về thời gian và tr ìn h  tự. Trước 
đó, doanh nghiệp cần 5 ngày để làm 
thủ tục câp Giấy chứng n h ận  đăng ký 
k inh  doanh tạ i  Sở K ế  hoạch và' Đầu 
tư và 5 ngày tiếp theo để làm  thủ tục 
đăng ký m ã số thuế  tạ i  Cục Thuế. 
Khi áp dụng Quyết định số 112/2009/ 
QĐ-ƯBND, các doanh nghiệp chỉ cần 
làm thủ tục tạ i  m ột nơi, sau 5 ngày sẽ 
được cấp Giấy chứng n h ận  đăng ký 
k inh  doanh và Giấy chứng n hận  đăng 
ký mã số thuế.

- Một số  kết quả thực hiện cải cách 
TTH C  theo Đề án 30 trong từng giai 
đoạn như  sau:

+ Giai đoạn 1: thống kê TTHC của 
thành phố. Tổ công tác thực hién Đề 
án 30 của th à n h  phô" đã hướng dẫn 
các cơ quan h àn h  chính tiến  hành rà  
soát công việc, thống  kê TTHC thuộc 
trách  nhiệm , th ẩ m  quyền của tùng cơ 
quan, đơn vị. Lựa chọn 5 đơn vị cấp 
huyện, 5 đơn vị cấp xã làm điểit thực 
hiện việc thống kê TTHC của íhành 
phố; tr iển  khai lấy ý kiến 29 quận, 
huyện, 577 xã, phường, th ị tràn và 
các sở, ngành  trực thuộc; đồng thời 
tran h  thủ ý k iến tham  vấn của người 
dân, doanh nghiệp và các tổ chjfc, cá 
n hân  để đối chiếu, thẩm  đ ịn i các 
TTHC thuộc th ẩ m  quyền của các đơn 
vị. Sau khi lấy ý kiến góp ý thẩm  
định bổ sung, th à n h  phố đã ban h ành  
bộ TTHC và tổ chức thực hiệr. Các 
TTHC thuộc th ẩ m  quyền giải Ịuyết, 
tiếp n h ận  của các sỏ, ngành, C£C cấp 
chính quyền thuộc th à n h  phô' là 1.811 
thủ tục (trong đó, TTHC ở cấp luyện; 
296 thủ tục; cấp xã: 155 thủ tụ:; cấp 
sở: 1.360 thủ tục).

+ Giai đoạn 2: thực hiện rà soát, 
kiến nghị đơn g iản  hoá TTHC. Trong
1.816 TTHC được rà  soát, có 5!4 giữ 
nguyên thủ tục ( thành  phố: 402; 
quận, huyện: 58; xã, phường: 64); sô' 
TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sing là 
1.101 thủ tục ( thành  phố: 814; quận, 
huyện: 201; xã, phường: 86); 3Ó 45 
TTHC kiến nghị thay  th ế  ( thàn i phố: 
16; quận, huyện: 28; xã, phườig: 1); 
146 TTHC kiến  nghị bãi bỏ (:hành 
phôi: 129; quận , huyện; l ậ  xã, 
phường; 4).

Về tỷ lệ đơn giản hoá số tlủ tục 
được sửa đổi, bổ sung, thay  thế, bãi 
bỏ trên  toàn th à n h  phô" là L.292/
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1.816 thủ tục được rà  soát, đ ạ t tỷ lệ 
đơn g iản  hoa là 71,2%; vượt hơn 2 lần  
so với chỉ tiêu đơn giản hoá 30% theo 
yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Cụ 
thể: tỷ  lệ đơn g iản  hoá tạ i các sở, 
ngành  là 70,5%; câp huyện: 80,7%; 
câp xã là: 59%.

+ Giai đoạn 3: thực thi đơn giản  
hoá TTHC. T h àn h  phô' ban hành  
Quyết đ ịnh  số 2257/QĐ-UBND ngày 
20/5/2010 về K ế hoạch tr iển  khai giai 
đoạn thực th i phương án  đơn giản 
hoá TTHC giai đoạn 3 của th à n h  phô'. 
Theo đó, tổ chức thực th i các phương 
án  đơn giản hoá đối với những TTHC 
thuộc thẩm  quyền quyết đ ịnh của 
UBND th àn h  phố, đồng thời, tiếp  tục 
tổ chức thống  kê và cập n h ậ t để 
th à n h  phô" sửa đổi, bổ sung các TTHC 
mới ban hành ; sửa đổi, bổ sung hoặc 
huỷ bỏ, bãi bỏ, th ay  th ế  thuộc phạm  
vi quản lý của các sở, ban, ngành, cấp 
huyện, câp xã, sau đó nhập  vào cơ sở 
dữ liệu quốG gia, thông  tin  kịp thời 
đến n h ân  dân và doanh nghiệp về các 
phương án  đơn g iản  hoá TTHC.

+ Giai đoạn kiểm  soát TTHC. 
T hành  phô' ban h à n h  Quyết đ ịnh  số 
4548/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 về 
Quy chế phối hợp tiếp  n hận , xử lý 
p h ản  ánh , k iến  ngh ị của cá nhân , tổ 
chức về quy đ ịnh  h àn h  chính thuộc 
phạm  vi quản lý của ƯBND, Chủ tịch 
UBND th àn h  phô'. Tổ chức rà  soát, 
xây dựng và hoàn  th iện  lại bộ danh 
mục TTHC thuộc thẩm  quyền giải 
quyết của các sở, ngành , cấp huyện, 
cấp xã. Tổng số  1.596 TTHC được ra  
soát, cập n h ậ t và bổ sung, trong đó 
cấp sở: 1.183 TTHC, cấp huyện: 265 
TTHC, cấp xã: 148 TTHC. T hẩnh  lập

Phòng kiểm  soát TTHC trực thuộc Sở 
Tư pháp; ban h à n h  k ế  hoạch hoạt 
động, k ế  hoạch truyền  thông về công 
tác kiểm  soát TTHC; tổ chức hội nghị 
tr iển  khai và tậ p  huấn nghiệp vụ 
kiểm  soát TTHC; ban hàn h  Quy che 
phối hợp công bô', công khai TTHC.

Tuy nhiên , bên  cạnh những k ế t 
quả trên , công tác cải cách TTHC vẫn 
còn những h ạn  chế, b ấ t cập:

M ột là, công tác  chỉ đạo tổ chức 
tr iển  khai ở m ột sô' cấp, ngành, đơn 
vị còn th iếu  đồng bộ, hiệu quả thấp. 
Công tác tự  kiểm  tra , giám  sá t ở 
không ít cơ quan, đơn vị chưa được 
thực h iện  thường xuyên.

Hai là, về n h ận  thức của m ột bộ 
phận  CBCC chưa đầy đủ nên  m ột số 
đơn vị trong quá tr ìn h  tr iển  khai thực 
h iện  CCHC chưa được quan tâm  đúng 
mức, hoạ t động còn th iếu  đồng bộ, 
việc thực h iện  cơ chế “Một cửa”, “Một 
cửa liên thông” còn h ạn  chế. N ăng 
lực, tr ìn h  độ của đội ngũ CBCC chưa 
đồng đều, có nơi còn yếu, n h ấ t là 
năng  lực tổng hợp, khái quát, phá t 
h iện  những vấn đề vướng mắc và đề 
xuất biện pháp  giải quyết. Việc xem 
xét, xử lý trách  nhiệm  đối với các 
trường hợp sai phạm  còn chưa thực sự 
nghiêm  khắc.

Ba là, sô' lượng TTHC thực hiện 
theo cơ chế “M ột cửa liên thông” còn 
ít do các cơ quan chịu trách  nhiệm  
chủ tr ì chưa xây dựng quy tr ìn h  liên 
thông hoặc chưa thực h iện  đúng trách  
nhiệm , như: tr ả  lời không đúng yêu 
cầu, không đầy đủ, không đúng thời 
gian theo đề nghị của cơ quan chủ trì 
liên thông.

Bốn là, nh iều  cơ quan có trụ  sở làm
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việc ch ậ t hẹp, không đ ạ t chuẩn về 
công sở đôi với cơ quan h àn h  chính. 
Cơ sở v ậ t châ't, phòng làm  việc của 
m ột số xã, th ị trấ n  còn thiếu. Một bộ 
phận CBCC chưa quan tâm  thực hiện 
quy chế văn hoá công sở. Tiến độ 
triển  khai ứng dụng công nghệ thông 
tin  trong quản lý h àn h  chính, phục vụ 
giải quyết TTHC thực h iện còn chậm, 
thiếu đồng bộ, đầu tư  dàn trả i, hiệu 
quả thấp .

2. M ột sô' g iả i p háp  nhằm  đẩy  
m ạnh c ả i cá ch  TTHC củ a  Hà N ội

T hứ  nhất, về xây dựng th ể  chế.
Tiếp tục hoàn th iện  th ể  chế tạo 

môi trường pháp lý thuận  lợi cho cải 
cách TTHC.

TỔ chức thực h iện  các nội dung 
CCHC theo tin h  th ầ n  Nghị quyết so 
30c/NQ-CP ngày  08/11/2011 của 
C hính phủ, Chương tr ìn h  sô' 08- 
CTr/TƯ ngay 18/10/2011 của T hành 
uỷ Hà Nội, k ế  hoạch số 38-KHy^CĐ 
ngày 18/12/2011 của Ban Chỉ đạo 
triển  khai thực h iện  Chương tr ìn h  sô' 
08-CTr/TU của T hành  uỷ Ha Nội.

T hứ  hai, nâng cao chất lượng đội 
ngủ CBCC.

Xây dựng và nâng  cao chấ t lượng 
đội ngũ CBCC, viên chức theo vị tr í 
việc làm  và tiêu  chuẩn chức danh, 
chú trọng  đến năng  lực và kỹ năng  
thực th i công vụ, năng  lực sáng tạo 
trong hoạ t động thực tiễn ; đề cao ý 
thức, trách  nhiệm , kỷ luật, kỷ cương, 
chất lượng phục vụ nh ân  dân của đội 
ngũ CBCC, viên chức.

Thực h iện  tố t công tác đào tạo, bồi 
dưỡng CBCC về CCHC, kỹ năng, kiến 
thức, th á i độ ứng xử của CBCC, viên

chức trong việc giải quyết công việc 
với công dân. Tổ chức nhằm  nâng cao 
năng lực quản lý, điều hành ; n ă rg  lực 
tham  mưu; tr ìn h  độ chuyên môn, kỹ 
năng  nghiệp vụ, tin h  th ần  :rách 
nhiệm  của công chức trong thục th i 
công vụ.

Tổ chức tr iể n  khai thực h iện các đề 
án  về th í điểm  đào tạo, tuyển dụng 
công chức nguồn; xây dựng cơ cấu, 
tiêu chuẩn chức danh công chức gắn 
với vị tr í việc làm; th í điểm  th i tuyển 
m ột số  chức danh lãn h  đạo, quản lý ở 
cơ quan h àn h  chính, đơn vị sự nghiệp 
thuộc th à n h  phố; xây dựng m )t số 
khung năn g  lực đối với chức danh 
lãnh  đạo, quản lý (từ cấp phòng trở 
xuống) tạ i các cơ quan h àn h  chính, 
đơn vị sự nghiệp thuộc th à n h  phô'; 
xây dựng cơ chế hỗ trợ , đãi ngộ để 
tăng  thu nhập  (ngoài lương) đ ả n  bảo 
ổn định đời sống CBCC, viên clức.

P hấn  đâu đến năm  2015 đào tạo, 
tuyển dụng được 1.000 công chức 
nguồn; 90% CBCC cấp xã đạt tiêu 
chuẩn theo chức danh; 70% cơ quan 
hàn h  chính nhà  nước của th à n i phô" 
có cơ cấu chức danh theo vị tr: việc 
làm; 100% CBCC có m áy vi tírh , sử 
dụng thư  đ iện tử, phần  mềm quản lý 
văn bản, hồ sơ trong công việc.

T hứ  ba, đẩy m ạnh áp dụng  công 
nghệ thông tin, h iện đại hoá côig sở.

T riển  khai có hiệu quả áp dụ ig  hệ 
thông quản lý ch ấ t lượng ISO 9001: 
2008 trong các cơ quan h àn h  c h ú h  và 
đơn vỊ sự nghiệp công lập  thuộc 
th àn h  phố. P h á t tr iể n  đồng lộ và 
song h àn h  giữa h iện  đại hoá công sở 
và đẩy m ạnh  ứng dụng công nghệ 
thông tin  - truyền thông  trong hoạt
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động quản lý, điều hành, giải quyết 
TTHC và xây dựng cơ quan điện tử.

Đến năm  2015 đảm  bảo 100% trụ 
sở cấp xã trê n  địa bàn th àn h  phố đáp 
ứng yêu cầu CCHC; trên  80% ván 
bản, tà i liệu chính thức trao đổi giữa 
các cơ quan h ành  chính được thực 
hiện trên  m ạng điện tử; 100% các sở, 
ngành, quận, huyện, th ị xã và 50% 
xã, phường, th ị trấ n  hoàn th iện  hệ 
thông công nghệ thông tin  nội bộ; 
100% các sở, ngành, ƯBND các quận, 
huyện, th ị xã có cổng thông tin  điện 
tử  hoặc tran g  thông tin  điện tử  cung 
cấp đầy đủ thông tin  theo quy định; 
100% các cơ quan hành  chính của 
th à n h  phố áp dụng và được cấp chứng 
chỉ ISO 9001: 2008.

Thứ tư, cải th iện  quan hệ giữa cá 
nhân, tổ  chức với các cơ quan hành  
chính.

Tổ chức công tác thông tin , tuyên 
truyền về CCHC, p h á t huy vai trò 
giám sá t của n h ân  dân đốí với việc tổ 
chức thực h iện  CCHC tạ i các cơ quan 
h àn h  chính, đơn vị sự nghiệp thuộc 
th à n h  phố. Tổ chức tô't công tác tiếp 
dân, giải quyết khiếu nại, tố  cáo của 
công dân; thực hiện các quy định 
pháp luật về trách  nhiệm  bồi thường 
nhà  nước, về công khai, m inh bạch 
trong hoạt động của cơ quan nhà 
nước, về tiếp  nhận , xử lý các phản 
ánh , kiến nghị của cá nhân, tổ chức 
về quy định h àn h  chính. Tiếp tục duy 
trì và đẩy m ạnh  hoạt động thanh  tra , 
kiểm  tra  việc thực h iện  công tác 
CCHC, trọng  tâm  là việc giải quyết 
TTHC tạ i sở, ngành, quận, huyện, thị 
xã, phường, th ị trấn , xã; kiên quyết 
xử lý kịp thời, nghiêm  khắc đối với

các trường hợp vi phạm.
P h á t huy vai trò giám  sá t của 

nhân  dân đôl với việc tổ chức thực 
hiện CCHC tạ i các cơ quan hành  
chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành  
phô'. T riển  khai thực h iện  bộ chỉ số 
theo dõi, đánh giá CCHC của thành  
phô' (theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ).

Tổ chức điều tra  xã hội học để 
đánh giá về trách  nhiệm  phục vụ của 
các cơ quan, đơn vị và CBCC, viên 
chức trong  quá tr ìn h  giải quyết 
TTHC. Coi trọng  tiêu chí về k ế t quả 
triển  khai thực hiện CCHC trong 
công tác th i đua, khen thưởng và bổ 
nhiệm  CBCC, viên chức.

T hứ  năm, về kiểm  soát TTHC.
Tiếp tục rà  soát, loại bỏ TTHC 

rườm rà , cản trở hoạt động kinh 
doanh của cá n hân  và doanh nghiệp, 
trọng tâm  là TTHC tạ i các sở, ngành 
của th àn h  phố. Công khai quy trình , 
thời gian xử lý, thẩm  định hồ sơ 
h ành  chính tạ i Văn phòng ƯBND 
th àn h  phô.

Tổ chức triển  khai có hiệu quả các 
đề án  liên quan cung câp thông tin  về 
quy hoạch xây dựng; quy hoạch và kế 
hoạch sử dụng đất; thủ tục đầu tư. 
Hoàn th iện  quy tr ìn h  giải quyết theo 
cơ chế “Một cửa liên thông” đôi với 
các TTHC liên quan đến lĩnh vực 
quản lý đầu tư xây dựng; quản lý đất 
đai; lao động, thương binh và xã hội. 
Đôn đốc các sở, ban, ngành, quận, 
huyện, th ị xã, xã, phường, th ị trấn  
lắp đ ặ t cam era tạ i bộ phận tiếp  nhận 
và trả  k ế t quả giải quyết TTHC, góp 
phần ngăn chặn và đẩy lùi tình  trạng  
nhũng nhiễu, tiêu cực trong giao dịch 
h ành  chínhG
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