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T hủ tục hành chính là những quy 
định hành chính của cá nhân, tổ 
chức nhà nước có thẩm quyền ban 
hành vể thành phần hồ sơ, cách 

thức và trình tự, thời gian giải quyết của một 
công việc cụ thể liên quan đến tổ chức và 
công dân đối với cơ quan nhà nước.

Khi chưa có Quyết định số 93/2007/QĐ- 
TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy 
chế thực hiện cơ chế 'một cửa,' 'một cửa liên 
thông' tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa 
phương, việc giải quyết thủ tục hành chính 
(TTHC) là một vấn để còn tồn tại nhiều hạn 
chế, khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Trước đây, nói đến giải quyết TTHC đa số 
người dân đểu có chung một nỗi lo ngại và 
không biết bắt đẩu từ đâu, gặp ai. Chỉ vì một 
công việc nhỏ có liên quan đến chính quyền 
mà người dân phải đi lại nhiểu lẩn mới được 
giải quyết là chuyện không hiếm. Vì vậy, 
người dán đã phải tim cách nhờ vả hoặc giao 
khoán cho cán bộ để giải quyết công việc, có 
trường hợp nộp hồ sơ xong mà chẳng biết có 
được giải quyết không? Trong hoàn cảnh 
này, người dân trở nên thụ động, nghe và làm 
một cách rập khuôn theo hướng dẫn của cán 
bộ và coi đó là mệnh lệnh buộc phải tuân thủ 
cho dù đó có thể là những điều vô lý. Một thói 
quen không tốt vô hình chung đã được hình 
thành trong suy nghĩ của nhiều người dân khi 
phải giải quyết công việc liên quan đến cơ 
quan nhà nước. Còn đối với những 'công bộc 
của dân' được giao nhiệm vụ giải quyết 
TTHC yêu cầu công dân đủ các loại giấy tờ; 
nếu công dân cẩn các loại giấy tờ, biểu mẫu 
chỉ gặp duy nhất cán bộ đó mới được đáp ứng 
và cứ như vậy mỗi cán bộ đểu có một bí 
quyết riêng, coi đó là bảo bối giấu kín. Có

(*) Trưởng bộ phận một cửa huyện Yên Dũng

những TTHC công dân phải đến ba, bốn cơ 
quan để xin chữ ký mà đâu phải đến cơ quan 
nào cũng được giải quyết ngay, người dân và 
doanh nghiệp chỉ còn cách chờ đợi.

Thực trạng trên đặt ra câu hỏi: làm gì để 
nâng cao tinh thẩn phục vụ nhân dân của 
chính quyển theo đúng nghĩa thực sự là chính 
quyển của dân, do dân và vì dân. Bỏi chính 
quyền được thành lập để phục vụ nhân dân, 
vai trò quan trọng của chính quyền là phục vụ 
công dân, bổn phận của công chức là giúp đỡ 
công dân, thoả mãn lợi ích chính đáng, hợp 
pháp của nhân dân.

Giải quyết vấn đề trên thật sự là một bài 
toán khó đối với lãnh đạo huyện Yên Dũng. 
Đây là vấn đề lớn, là nhiệm vụ chính trị của 
địa phương, cần có sự đổng thuận, vào cuộc 
của các cấp ủy đảng và chính quyền. Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ huyện lẩn thứ XX và 
Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện 
Yên Dũng lẩn thứ 9, khoá 18 đã xác định rõ: 
cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng, 
trọng tâm là giải quyết TTHC theo cơ chế 
'một cửa', 'một cửa liên thông".

Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-UBND 
ngày 03/4/2012 củạ Chủ tịch ủy ban nhân 
dân (UBND) tỉnh Bắc Giang về kế hoạch cải 
cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang giai 
đoạn 2011-2015; Quyết định số 109/QĐ- 
UBND ngày 09/4/2013 của UBND tỉnh Bắc 
Giang quy định danh mục, thời hạn giải quyết 
các TTHC áp dụng thực hiện theo cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp huyện, 
cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ngày 
10/9/2013 UBND huyện Yên Dũng đã ban 
hành Quyết định số 260/2013/QĐ-UBND quy 
định về quy trình tiếp nhận, luân chuyển xử lý 
hồ sơ và trả kết quả theo cơ chê một cửa, một 
cửa liên thông và trách nhiệm của các cơ 
quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn.
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Bên cạnh đó, Văn phòng HĐND-UBND huyện 
Yên Dũng đã xây dựng Đề án nâng cấp bộ 
phận tiếp nhận hổ sơ và trả kết quả theo cơ 
chê ‘ một cửa điện tử liên thông' và được 
thường trực UBND huyện phê duyệt. Theo đó, 
bộ phận ■một cửa điện tử liên thông* công 
khai giải quyết 12 lĩnh vực, trong đó có 227 
danh mục TTHC.

Cơ chế 'một cửa điện tử liên thông* là giải 
pháp đổi mới về phương thức làm việc của cơ 
quan hanh chính nhà nước ở địa phương, tạo 
chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ 
quan nhà nước với nhân dân theo hướng 
chính quyền phục vụ nhân dân, góp phần 
thay đổi nhận thức và tăng cường vai trò lãnh 
đạo, chỉ đạo cơ quan hành chính các cấp, 
tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan 
hành chính nhà nước, tạo thuận lợi cho công 
dân và tổ chức khi đến giao dịch với cớ quan 
hành chính. Các TTHC được đơn giản hóa, 
mẫu biểu hóa thông qua hệ thống phần mềm 
liên thông linh hoạt đạt tiêu chuẩn, góp phần 
tháo gỡ những vướng mắc trong giải quyết 
TTHC, giảm thời gian, ctii phí cho công dán. 
Thực ihiện cđ chế 'một cửa điện tử liên thông*, 
chuẩni hóa của các cơ quan hành chính nhà 
nước, cơ sở vật chất, trang thiết bị được đẩu 
tư nâng cấp đồng bộ theo hướng hiện đại, 
nâng cao tinh thẩn, thái độ làm việc của cán 
bộ, cô.ng chức khi tiếp xúc với công dân trong 
giải qiuyết TTHC, giảm phiền hà, góp phấn 
thực hiiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 
trong Ibộ máy chính quyển. Hoạt động của bộ 
phận •một cửa điện tử liên thông' sẽ là một 
kênh đầu mối giải quyết các TTHC, là cẩu nối 
giữa nhà nước và tổ chức, công dán, chuẩn 
hóa C;ông khai, minh bạch số lượng, trình tự 
thủ tục, thời gian giải quyết.

BỘI phận 'một cửa điện tử liên thông" thuộc 
Văn Pìhòng HĐND-UBND huyện hoạt động 
chuvêm trách theo hướng chuyên nghiệp, cán 
bộ, oômg chức của bộ phận được tuyển chọn 
thec các tiêu chuẩn trình độ, chuyên môn 
nghệp vụ, kỹ năng giao tiếp, kinh nghiệm 
trong ngành, lĩnh vực được phụ trách, đạo đức 
tốt, :ác phong lề lối làm việc tận tụy, chí công 
vô tư, nhiệt tình, sẵn sàng phục vụ nhân dân. 
Mối quan hệ giữa bộ phận "một cửa điện tử 
liên thiông' với các phòng, đơn vị chuyên môn 
là nrối quan hệ phối hợp công tác trong giải 
quyét công việc của tổ chức, công dân thông

qua các quy trình quản lý theo TCVN ISO 
9001: 2008; quy trình giải quyết các TTHC 
được thực hiện theo trình tự thủ tục các bước 
tiến hành trên cơ sỏ quy định của pháp luật và 
các quyết định của UBND tỉnh về công bố bộ 
TTHC.

Bộ phận 'một cửa điện tử liên thông’ có 
trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức và 
công dân đến giao dịch; đôn đốc và trả kết 
quả đã giải quyết của các phòng, ban chuyên 
môn cho tổ chức và công dân; kiểm tra các 
phòng, ban chuyên môn giải quyết theo đúng 
tiến độ, thời gian quy định. Bộ phận này có 
trách nhiệm tiếp các tổ chức, công dân đến 
giải quyết TTHC tại một công sở khi có yêu 
cầu giải quyết công việc trong phạm vi thẩm 
quyển của UBND huyện và được quy định giải 
quyết theo cơ chế 'một cửa điện tử liên 
thông', giám sát các cơ quan liên quan thực 
hiện đúng quy định hành chính. Các trường 
hợp yêu cẩu giải quyết TTHC nhưng không 
thuộc thẩm quyển thì hướng dẫn tổ chức, 
công dân đến cơ quan chức năng có thẩm 
quyền giải quyết. Công chức tại bộ phận này 
có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức và công 
dán vể trình tự thủ tục, thành phần hồ sơ theo 
quy định, kiểm tra, cập nhật các dữ liệu vào 
hệ thống phần mềm liên thông quản lý và sổ 
theo dõi, in phiếu hẹn đối với các hổ sơ đủ 
điểu kiện được thụ lý. Đối với các hồ sơ chưa 
hoàn chỉnh thì hướng dẫn cụ thể một lẩn bằng 
mẫu phiếu để tổ chức, công dán bổ sung 
hoàn chỉnh theo quy định. Hồ sơ đã đủ điểu 
kiện để thụ lý thì tiến hành bàn giao trên hệ 
thống phần mểm và nhận kết quả từ các cơ 
quan chuyên môn vào cuối buổi sáng, chiểu 
các ngày làm việc trong tuần. Đúng ngày hẹn 
trả kết quả ghi trên giấy hẹn công dân, cán bộ 
tiếp nhận thụ lý hổ sơ có trách nhiệm trả kết 
quả, hướng dẫn tổ chức, công dân nộp phí, lệ 
phí tại bộ phận 'một cửa điện tử liên thôngV

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chuyên 
môn có trách nhiệm phân công công chức, 
viên chức thụ lý giải quyết các hổ sơ từ bộ 
phận 'một cửa điện tử liên thông' chuyển đến 
qua hệ thống phần mềm điện tử và hồ sơ 
giấy, kèm theo giấy hẹn và đóng dấu hỢp lệ 
của bộ phận 'một cửa điện tử liên thông'; mở 
sổ theo dõi, ký xác nhận giấy bàn giao hố sơ 
với công chức, viên chức tại bộ phận 'một cửa 
điện tử liên thông'; kiểm tra theo dõi, đôn đốc
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công chức, viên chức thụ lý giải quyết hồ sơ 
đến nhận hồ sơ bàn giao và trả kết quả tại bộ 
phận 'một cửa điện tử liên thông' đúng thời 
gian quy định. Trong quá trình thẩm định đối 
với những hổ sơ cẩn bổ sung, chỉnh sửa, hoặc 
không giải quyết được, cán bộ chuyên môn 
phải báo cáo thủ trưởng đơn vị; khi có sự đồng 
ý của thủ trưởng đơn vị, cán bộ chuyên môn 
chuẩn bị văn bản nêu rõ lý do, gửi về bộ phận 
'một cửa điện tử liên thông' để trả lời tổ chức 
và công dân trước ngày hẹn trả kết quả. Các 
cơ quan chuyên môn không trực tiếp nhận hồ 
sơ đối với những TTHC quy định giải quyết 
theo cơ chế ‘ một cửa điện tử liên thông' của 
tổ chức, công dân. Hồ sơ không có phiếu hẹn, 
đóng dấu của bộ phận 'một cửa điện tử liên 
thông' được coi là hổ sơ không hợp lệ, không 
có trách nhiệm xem xét giải quyết. Hồ sơ liên 
quan đến nhiều đơn vị chuyên môn thì thủ 
trưởng đơn vị chuyên môn chịu trách nhiệm 
chính là cơ quan nhận hổ sơ từ bộ phận 'một 
cửa điện tử liên thông' (đơn vị chủ trì) phải 
phối hợp với các cơ quan chuyên môn khác 
để cùng giải quyết. Cơ quan chuyên môn có 
trách nhiệm trao đổi, bổ trợ về chuyên môn, 
nghiệp vụ cho cán bộ, công chức của bộ phận 
'một cửa điện tử liên thông' khi phát sinh 
những quy định hành chính mới. Đối với 
TTHC thuộc các lĩnh vực phải thực hiện liên 
thông giữa xã với huyện thì Chủ tịch UBND 
các xã, thị trấn chỉ đạo bộ phận 'một cửa điện 
tử liên thông' tiến hành tiếp nhận hổ sơ các 
bước như đối với huyện và bàn giao hồ sơ trên 
hệ thống phần mềm vể bộ phận *một cửa điện 
tử liên thông' của huyện để giải quyết.

Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận 
'một cửa điện tử liên thông’ thực hiện chế độ 
thông tin báo cáo theo quy định, định kỳ mỗi 
tháng họp một lẩn để đánh giá kết quả hoạt 
động, 06 tháng họp một lần kiểm điểm công 
tác của từng người làm căn cứ để đánh giá, 
nhận xét định kỳ. Việc thực hiện cơ chế 'một 
cửa điện tử liên thông' đảm bảo số lượng, 
chất lượng, thời gian theo quy định là một 
trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn 
thành nhiệm vụ công tác hàng năm của các 
cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức có liên 
quan, trách nhiệm của người đứng đẩu.

Bộ phận 'một cửa điện tử liên thông' của 
UBND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang hoạt 
động chuyên trách, liên thông giữa bộ phận

một cửa cấp xã và các phòng ban chuyên 
môn cấp huyện một cách chuyên nghiệp hiện 
đại, đã tạo bước đột phá mạnh mẽ trong 
nhiệm vụ cải cách hành chính của địa 
phương. Tổ chức và công dân đã có đia chỉ 
đại diện cho chính quyền đáng tin cậy khi đến 
giao dịch giải quyết TTHC, được hưởng những 
dịch vụ hành chính hiện đại và sự phục vự của 
đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, tận 
tinh, đúng mực. Kết quả là số lượng hồ sơ 
được giải quyết tăng gấp đôi, từ 3.500 lên hơn 
7.000 hồ sơ 1 năm; thời gian giải quyết được 
rút ngắn với hơn 4.000 hổ sơ trả kết quả trước 
hạn. Việc giải quyết TTHC theo cơ chế 'một 
cửa điện tử liên thông' đã giảm số lần đi lại 
giao dịch cho công dân từ ít nhất 4 lấn rút 
xuồng còn 2 lẩn giao dịch nên chi phí tuân thủ 
quy định hành chính giảm theo.

Thông qua hoạt động của bộ phận một 
cửa liên thông hiện đại đã tạo điều kiện thuận 
lợi cho các tổ chức và nhân dân khi đến giao 
dịch, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong 
quá trình giải quyết công việc; từng bước đơn 
giản hóa các TTHC, qua đó góp phần đào tạo, 
bổi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất đạo 
đức của đội ngũ cán bộ, công chức các 
phòng, ban chuyên môn, nhất là cán bộ, công 
chức trực tiếp giao dịch tại bộ phận một cửa: 
đảm bảo tinh thông nghiệp vụ, công tâm, có 
trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng hành 
chính, khả năng giao tiếp, ứng xử với tổ chức 
và công dân, có tinh thẩn, thái độ phục vụ tận 
tụy, nhã nhặn; ngăn chặn tình trạng hách 
dịch, cửa quyển khi giao dịch, giải quyết công 
việc với tổ chức và công dán, chất iượng phục 
vụ nhân dân được nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời 
gian tới UBND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 
cẩn có những giải pháp tích cực nhằm nâng cao 
hơn nữa chất lượng phục vụ của bộ phận 'một 
cửa điện tử liên thông'. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, cần quy định rõ trách nhiệm, cơ 
chê' ưu đãi cho đội ngũ cán bộ, công chức làm 
việc tại bộ phận một cửa; nghiên cứu và sử 
dụng các công cụ đo lường số iượng, chất 
lượng cụ thể theo tiêu chí chung để đánh giá 
hiệu quả hoạt động của bộ phận 'một cửa 
điện tử liên thông'.

Thứ hai, có cơ chế phù hợp, khuyến khích 
người dân tham gia vào công cuộc cải cách 
hành chính. Trên thực tế, việc đánh giá mức
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độ hái lòng của người dân và doanh nghiệp vé 
quy dịnh, TTHC và thái độ phục vụ của cán 
bộ, công chức là một trong những nội dung 
quan trọng nhằm cải cách hành chính và 
nâng cao chất lượng bộ phận một cửa. Thực 
tiễn cho thấy, hiện nay các cơ quan nhà nước 
nhận được rất ít phản ánh, kiến nghị của các 
tổ chức và công dân, trong khi cải cách hành 
chính còn nhiều bất cập, thái độ phục vụ của 
cán bộ, công chức không phải ở mọi lúc, mọi 
nơi đểu tốt.

Thứ ba, tăng cường công tác phối hợp giữa 
các bộ phận, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, công 
chức, viên chức tham gia trong quy trình giải 
quyết TTHC; thường xuyên tổ chức họp kiểm 
điểm trách nhiệm phối hỢp của các cơ quan, 
đơn vị trong việc giải quyết TTHC. Tăng 
cường kỷ cương hành chính, nâng cao trách 
nhiệm và tinh thần phục vụ của cán bộ, đảng 
viên trong thực thi công vụ, khuyến khích cải 
cách quy định hành chính sao cho phù hợp 
với địa phương nhưng không trái với quy định 
của pháp luật.

Thứ tư, từng bước hiện đại hóa nến hành 
chính, tích cực áp dụng công nghệ thông tin, 
đổng bộ hóa hệ thống phẩn mềm giải quyết 
TTHC theo cơ chế 'một cửa điện tử liên 
thông' quy trình liên thông 3 cấp xã, huyện, 
tỉnh, đạt tiêu chuẩn và chất lượng theo quy 
định.

Qua thực tiễn triển khai giải quyết TTHC 
theo cơ chế 'm ột cửa điện tử liên thông' tại 
huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang xin kiến 
nghị với Chính phủ và các bộ, ngành sớm 
nghiên cứu xây dựng đề án phát triển, nhân 
rộng nhiều mô hình 'm ột cửa điện tử liên 
thông' qua việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 
cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ công 
chức làm nhiệm vụ tại bộ phận một cửa cấp 
xã, phường, thị trấn. Có chế độ hỗ trợ kinh 
phí (để thực hiện ứng dụng hệ thống phần 
mềm và trang thiết bị) đối với các xã, phường, 
thị trấn xây dựng mô hình 'một cửa điện tử 
liên thông’ với cấp huyện, nhất là các xã 
miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt 
khó khăn □

m GIỞI THIỆU
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Tư tirởng Hổ Chí Minh vé phíp luật vầ việc 
vận dụng ưong sự nghiệp đôi mứỉ ở Viột Nam

Sách do TS. Trần Nghị biên soạn, Nhà 
xuất bàn Chính trị quốc gia xuất bản 
nám 2014, dày 274 trang Cuốn sách 
nghiên cứu chuyên sâu và cổ hệ thống 

vể nguổn gốc, bản chất, quá trình hình thành, phát 
triển những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hổ Chí 
Minh vể pháp luật và việc vận dụng trong sự nghiệp 
đổi mới ỏ Việt Nam. Sách gồm 4 chương:

Chương ĩ. Tư tưởng Hồ Chỉ Minh về pháp luật - 
một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng của khoa học xâ 
hội và nhân vàn Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Tập 
trung khái quát những công trình nghiên cứu tiêu 
biểu vé tư tưỏng pháp luật Hồ Chí Minh, bao gổm 
các công trình nghiên cứu trọng điểm cấp nhà nước 
và các công trình nghiên cứu tiêu biểu của các nhà 
khoa học những năm gần đây. Từ đó nêu lên những 
vấn để cơ bản trong việc tiếp tục nghiên cứu tư 
tưởng HỒ Chí Minh vể pháp luật.

Chương II. Quá trình hình thành, phát triển và 
các yẽu tố chi phối quá trình hình thành, phát triển tư 
tưởng Hổ Chí Minh về pháp luật. Trình bày khái 
niệrn, đặc điểm của pháp luật, tư tưởng và tư tưỏng 
pháp luật; khái niệm tư tưdng Hổ Chí Minh vể pháp 
luật, quá trình hình thành, phát triển và các yếu tố 
cơ b-ản chi phối quá trình hình thành, phát triển của

tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật, đó là truyển 
thống gia đình, quê hương, dân tộc, các tư tưởng 
chính trị pháp lý tiến bộ của nhân loại, thực tiễn hoạt 
động cách mạng của Chủ tịch Hổ Chí Minh.

Chương III. Những nội dung cơ bản của tư tưởng 
Hố Chỉ Minh về pháp luật. Tác giả tập trung phân 
tích những quan điểm cơ bản, toàn diện và sâu sắc 
vể pháp luật kiểu mới ở Việt Nam trong tư tưởng Hổ 
Chí Minh về pháp luật đã luận giải những nội dung 
cốt lõi mà các tư tưởng pháp ỉuật cần phải thể hiện, 
đó là bản chấỉ của pháp luậỉ kiểu mới ỏ Việỉ Nam, 
các quan hệ của pháp luật với nhà nước, với dân 
chủ và với đạo đức. Đồng thời, chỉ ra những nội 
dung quan trọng vể xây dựng, thực hiện và bảo vệ 
pháp luật trong tư tưởng pháp luật của Chủ tịch Hổ 
Chí Minh.

Chương IV. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về 
pháp luật trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam. Tác 
giả khẳng định việc tiếp tục nghiên cứu, học tập, 
vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp iuật là 
nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong công tác lãnh 
đạo tư tưỏng của Đảng và hoạt động quản lý của 
Nhà nước, trong hoạt động của cả hệ thống chính 
trị, để xác lập cơ sở tư tưởng tiếp tục xây dựng, hoàn 
thiện nhà nước và pháp luật Việt Nam □
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