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CHÍNH PHỦ ƯU TIÊN CAO NHẤT CHO XÂY DỰNG VÀ HOÀN 

THIỆN THỂ CHẾ, TĂNG CƯỜNG CÔNG KHAI, MINH BẠCH 

 

Chinhphu.vn) – Phát biểu tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng 

pháp luật tháng 11/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần dành ưu 

tiên cao nhất cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế để phục vụ 3 khâu đột 

phá chiến lược, trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quán triệt 

yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường công khai, minh bạch, khắc 

phục được các hạn chế, bất cập, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc do quy định 

của pháp luật. 

Ngày 18/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên 

đề pháp luật tháng 11/2021. Cùng chủ trì phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ: 

Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Lê Văn Thành. 

 

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ 

phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế -               Ảnh: 

VGP/Nhật Bắc 

Tại phiên họp, Chính phủ đã thảo luận về các đề nghị xây dựng Luật Giá (sửa 

đổi) do Bộ Tài chính xây dựng, Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) do Bộ Y tế xây dựng, 

Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng, 

Luật Lưu trữ (sửa đổi) do Bộ Nội vụ xây dựng, Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) do 

Ngân hàng Nhà nước xây dựng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao dịch 

điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng. 
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Sau khi các thành viên Chính phủ thảo luận, Thủ tướng Chính phủ kết luận, 

Chính phủ đã thống nhất thông qua đề nghị xây dựng các dự án luật nói trên, giao các 

cơ quan chủ trì xây dựng tiếp thu các ý kiến thảo luận rất sôi nổi, tâm huyết, trách 

nhiệm, xác đáng tại phiên họp để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, phân tích rõ các căn cứ về 

chính trị, pháp lý và thực tiễn, trình các cấp có thẩm quyền, bảo đảm chất lượng, trình 

tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

Đánh giá kỹ tác động của các đề xuất chính sách mới 

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Chính phủ xác định dành ưu tiên cao nhất 

cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, phục vụ ba khâu đột phá chiến lược. Hội 

nghị Trung ương 4 khóa XIII và các nghị quyết của Chính phủ từ khi được kiện toàn 

cũng nhấn mạnh cần ưu tiên cho công tác này. Trong nhiều tháng qua, Chính phủ đều 

có các phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật. Thủ tướng đánh giá cao các cơ 

quan đã căn cứ chương trình làm việc, tích cực chuẩn bị các hồ sơ, dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật để trình các cấp có thẩm quyền. 

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chung với việc xây dựng và hoàn thiện thể chế là 

bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương 

các khóa; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường trách nhiệm của các cấp, các 

ngành, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, đi đôi với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng 

lực đội ngũ cán bộ. Các cơ quan quản lý nhà nước tập trung xây dựng chiến lược, quy 

hoạch, pháp luật, cơ chế, chính sách, phân bổ nguồn lực bảo đảm công khai, minh bạch 

và tăng cường kiểm tra, giám sát. Trong quá trình thiết kế chính sách, pháp luật, cần 

giải quyết hài h(òa, hợp lý mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội, đẩy đẩy 

hợp tác công tư trên nền tảng phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 

chủ động, tích cực hội nhập quốc tế… 

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phải trực tiếp 

chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện, ưu tiên bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác này, đồng thời 

phối hợp chặt chẽ với các Bộ trưởng khác để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, tránh 

mâu thuẫn, chồng chéo hoặc bỏ sót vấn đề, để khoảng trống pháp lý giữa các luật. Song 

song với việc nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, cần nâng cao hiệu quả trong tổ 

chức thực hiện pháp luật, đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo 

quan điểm người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể của mọi chính sách, con 

người vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát 

triển. 

Thủ tướng yêu cầu bám sát, tiếp thu các ý kiến tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, chú 

trọng tổng kết thực hiện các quy định trước đây, đánh giá kỹ tác động của các đề xuất 

chính sách mới, chú trọng việc lấy ý kiến các đối tượng tác động và các chuyên gia, 
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nhà khoa học để cập nhật, điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ, chính sách sát thực tiễn, phù 

hợp với tình hình đất nước, khắc phục, hạn chế tối đa các bất cập, yếu kém, tháo gỡ 

các khó khăn, vướng mắc do quy định chưa phù hợp thực tiễn… theo tinh thần có kế 

thừa, đổi mới và phát triển. 

 

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ 

(sửa đổi) -  Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Quán triệt những định hướng lớn trong xây dựng các luật 

Về đề nghị xây dựng Luật Giá (sửa đổi), Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đẩy 

mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, bảo đảm tính linh hoạt, cơ động 

theo cơ chế thị trường, xử lý hài hòa, hợp lý quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã 

hội, phù hợp tình hình thực tiễn. Cơ quan quản lý nhà nước tập trung xây dựng tiêu 

chuẩn, tiêu chí, quy trình, điều kiện, các bộ ngành, địa phương bám sát thị trường để 

chịu trách nhiệm về các quyết định của mình. Việc xây dựng luật sửa đổi phải khắc 

phục được các bất cập, hạn chế, các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm... 

liên quan tới giá. Chú ý công cụ bình ổn giá, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa 

theo tinh thần không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội, bỏ qua an sinh xã hội để chạy 

theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. 

Về đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), Thủ tướng nêu rõ, đây là nội 

dung được nhiều đại biểu Quốc hội rất quan tâm tại kỳ họp Quốc hội vừa qua. Thủ 

tướng yêu cầu phân tích kỹ thêm tác động của các chính sách trên cơ sở bảo đảm tiến 
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bộ, công bằng xã hội, thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân gắn với bảo đảm an 

sinh xã hội, thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển tốt hơn, lành mạnh hơn. Cùng với 

đó, cần đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý, chuyển đổi số, tăng cường kiểm tra, 

giám sát, phân cấp, phân quyền, bảo đảm công khai, minh bạch. 

Thủ tướng yêu cầu quán triệt, bám sát các quan điểm mới về an sinh xã hội trong 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 20 của Trung ương khóa XII về tăng 

cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới, 

nhất là bảo đảm nguyên tắc đóng – hưởng, nguyên tắc chia sẻ rủi ro, tính đúng, tính đủ 

giá dịch vụ y tế; huy động hệ thống y tế tư nhân tham gia khám chữa bệnh cho người 

dân… 

Về đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Thủ tướng yêu cầu tiến 

hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 93 năm 2015 của Quốc hội về việc thực hiện 

chính sách hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần đối với người lao động; quán triệt, bám sát các 

quan điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 28 của Trung 

ương khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; phân tích kỹ tác động chính 

sách, nhất là với đối tượng điều chỉnh để cụ thể hóa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chính 

sách bảo đảm phù hợp tình hình thực tiễn. 

 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại phiên họp. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Về đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao dịch điện 

tử, Thủ tướng nêu rõ, đây là lĩnh vực có những thay đổi rất nhanh trong thời gian qua 

nên việc sửa đổi, bổ sung Luật là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, phạm vi giao dịch điện 

tử rất rộng, do đó, phạm vi điều chỉnh của luật cần cân nhắc phù hợp, hiệu quả trên cơ 
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sở rà soát các luật khác có liên quan. Thủ tướng lưu ý một số vấn đề như tháo gỡ các 

khó khăn, vướng mắc trong quy định hiện hành, xử lý các khoảng trống pháp lý; các 

vấn đề liên quan an ninh mạng, hoàn chỉnh và chia sẻ cơ sở dữ liệu, quản lý các nền 

tảng số, trong đó có các nền tảng số của nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam… 

Thủ tướng lưu ý một số vấn đề mới khi đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ (sửa 

đổi) trong bối cảnh chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ 

số, nền kinh tế số, xã hội số. Cụ thể, đó là các chính sách về lưu trữ tư nhân, lưu trữ 

điện tử; nâng cao năng lực chuyển đổi số, bảo đảm an ninh mạng; trưng mua, trưng 

dụng tài liệu lưu trữ; quyền khai thác dữ liệu… Thủ tướng yêu cầu cần nghiên cứu, 

đánh giá kỹ tác động, có các công cụ phù hợp, hiệu quả để phát huy mặt tích cực, hạn 

chế tối đa tác động tiêu cực có thể phát sinh. 

Thủ tướng nhấn mạnh việc đề nghị xây dựng Luật Phòng chống rửa tiền (sửa 

đổi) là vấn đề rất quan trọng và cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Thủ tướng yêu cầu 

tiếp tục lấy ý kiến các đối tượng liên quan và tham khảo kinh nghiệm, pháp luật của 

các nước; hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, 

đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống rửa tiền, góp phần phòng chống tội phạm, tham 

nhũng, tiêu cực, thất thoát tài sản… 

Hà Văn 

Nguồn: Chinhphu.vn 

 

 

 

BỘ NỘI VỤ HƯỚNG DẪN LƯU TRỮ HỒ SƠ  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ 

 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại văn bản số 

5583/VPCP-KSTTHC ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về việc 

ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ đối với hồ sơ thủ tục hành chính điện 

tử, Bộ Nội vụ vừa có Công văn số 5614/BNV-VTLT ngày 09 tháng 11 năm 2021 hướng 

dẫn thực hiện việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử. 

Theo đó, hồ sơ thủ tục hành chính điện tử phải đáp ứng yêu cầu quy định tại 

Điều 9 và khoản 3 Điều 14 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8 tháng 4 năm 2020 

của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đồng thời, tiêu 

chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào của cơ sở dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính điện tử thực 

hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 
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2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu 

cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử. 

Thành phần hồ sơ thủ tục hành chính điện tử theo quy định tại Thông tư số 

01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn 

thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 

của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính bao gồm:  

a) Tại Bộ phận một cửa, Trung tâm hành chính công: 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.  

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ thiếu). 

- Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (nếu hồ sơ không đúng quy 

định).  

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.  

- Sổ theo dõi hồ sơ.  

- Tài liệu khác (nếu có).  

b) Tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính (cơ quan có thẩm quyền)  

- Hồ sơ đề nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh 

nghiệp.  

- Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (nếu có). 

- Tài liệu khác (nếu có).  

Các thành phần hồ sơ này được cập nhật trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và được kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công của 

bộ, ngành, địa phương. 

Việc lập và nộp lưu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính điện tử vào Lưu trữ cơ 

quan theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của 

Chính phủ về công tác văn thư và Điều 7 Nghị định số 01/2013/NĐ- CP ngày 03 tháng 

01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ. 

Hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được lưu giữ trên Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính cấp bộ, tỉnh. Đến thời hạn nộp lưu, hồ sơ, kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính được nộp vào Lưu trữ cơ quan của các cơ quan theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao.  

Hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử được lưu trữ theo quy định 

của pháp luật về lưu trữ. Việc bảo quản hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

điện tử của các cơ quan phải đảm bảo theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 

01/2013/NĐ-CP và Chương III Thông tư số 02/2019/TT- BNV.   
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Việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính điện tử thực hiện 

theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan tổ chức./. 

Việt Uyên 

Nguồn: cchccantho.gov.vn 

 

TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN  

GIẢNG VIÊN, BÁO CÁO VIÊN BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU HĐND 

CẤP HUYỆN, CẤP XÃ NHIỆM KỲ 2021-2026 
 

Sáng 16/11, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ khai mạc Lớp tập huấn trực tuyến cho giảng 

viên, báo cáo viên 63 tỉnh, thành bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 

cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trương Hải Long, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Lễ khai mạc. 

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, Thứ trưởng Trương Hải Long nhấn mạnh, 

HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng 

và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm 

trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Từ thực tế, hiệu quả hoạt 

động của HĐND phụ thuộc chủ yếu và được quyết định bởi chất lượng, hiệu quả hoạt 

động của đại biểu HĐND. 

 

Quang cảnh đại biểu tham dự lớp tập huấn tại thành phố Cần Thơ 



BẢN TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TP. CẦN THƠ 
10 

Trong thời gian 03 ngày (từ ngày 16/11-18/11/2021), các giảng viên, báo cáo 

viên sẽ được nghe giới thiệu 14 chuyên đề bồi dưỡng. Các chuyên đề được biên soạn 

bởi các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý; chương trình, tài liệu được xây dựng 

công phu, nghiêm túc, chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của lớp bồi dưỡng, đảm bảo 

tính khoa học, cập nhật, cân đối giữa các chuyên đề và thời gian tổ chức bồi dưỡng, 

cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, 

gồm: 

Chuyên đề 1: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề 

đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã. 

Chuyên đề 2: Chính quyền địa phương và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 

cấp xã. 

Chuyên đề 3: Kỹ năng giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp 

xã. 

 
 

Chuyên đề 4: Kỹ năng phát triển năng lực thực thi nhiệm vụ của đại biểu Hội 

đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã. 

Chuyên đề 5: Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu Hội đồng 

nhân dân cấp huyện, cấp xã. 

Chuyên đề 6: Kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân 

dân cấp huyện, cấp xã. 



BẢN TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TP. CẦN THƠ 
11 

 

Chuyên đề 7: Kỹ năng của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã trong 

tham gia xay dựng, ban hành nghị quyết. 

Chuyên đề 8: Kỹ năng thẩm tra, giám sát thực hiện ngân sách nhà nước cấp 

huyện, cấp xã. 

Chuyên đề 9: Kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về đất đai ở cấp huyện, cấp 

xã.  

Chuyên đề 10: Kỹ năng giám sát xây dựng nông thôn mới ở huyện, xã. 

Chuyên đề 11: Kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về đô thị ở quận, phường. 

Chuyên đề 12: Kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về an sinh xã hội ở cấp huyện, 

cấp xã. 

Chuyên đề 13: Kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế ở 

cấp huyện, cấp xã. 

Chuyên đề 14: Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong hoạt động của đại biểu 

Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã./. 

Hồng Dự 

Nguồn: cchccantho.gov.vn 
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ĐẢM BẢO GIẢI QUYẾT KỊP THỜI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

Bên cạnh nỗ lực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19, công chức 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) của các xã, phường trên địa bàn 

TP Cần Thơ vẫn đảm bảo thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính 

cho người dân kịp thời, đúng thời gian quy định. 

Tại Bộ phận TN&TKQ UBND quận Bình Thủy, công tác phòng, chống dịch 

được thực hiện nghiêm. Người dân khi đến liên hệ làm thủ tục hành chính (TTHC) phải 

thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn và đặc biệt phải đảm bảo khoảng 

cách. Ông Nguyễn Ngọc Long ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, chia sẻ: “Thủ 

tục chuyển mục đích sử dụng đất khá phức tạp nên tôi phải trực tiếp đến Bộ phận 

TN&TKQ để thực hiện. Tại đây, tôi được các công chức hướng dẫn tận tình. Các biện 

pháp phòng, chống dịch được yêu cầu thực hiện chặt chẽ”. 

 

Người dân được hướng dẫn TTHC tại Bộ phận TN&TKQ Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ. 

Bộ phận TN&TKQ tại Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở 

Kế hoạch và Ðầu tư... cũng thực hiện nghiêm quy tắc 5K. Bà Lê Hồng Loan ngụ 

phường Tân An, quận Ninh Kiều, nói: “Ðến Sở Tư pháp thực hiện thủ tục cấp phiếu lý 

lịch tư pháp, tôi được nhắc nhở thực hiện quy tắc 5K. Tại bàn ghi hồ sơ, Sở bố trí các 

khung che chắn, nên người ngồi ghi hồ sơ không tiếp xúc với người khác. Cách làm 

này tuy đơn giản nhưng rất hiệu quả, tạo sự yên tâm cho người dân khi đến thực hiện 

thủ tục”. 
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Tại Bộ phận TN&TKQ UBND phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, công tác 

phòng, chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm ngặt. Ông Nguyễn Công Chánh, công 

chức Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Châu Văn Liêm, cho biết: “Tình hình dịch bệnh 

diễn biến phức tạp nhưng chúng tôi luôn đảm bảo thực hiện TTHC cho người dân đúng 

và trước hẹn. Mặc dù sau thời gian giãn cách xã hội, TTHC phát sinh nhiều nhưng công 

chức Bộ phận TN&TKQ luôn nỗ lực, không để hồ sơ nào trễ hẹn. Ngoài ra, để đảm 

bảo công tác phòng, chống dịch, cán bộ phường được bố trí đảm bảo khoảng cách 2m. 

Người dân khi đến thực hiện TTHC hoặc liên hệ công tác khác phải đảm bảo các tiêu 

chuẩn phòng, chống dịch theo quy định”. 

Theo UBND thành phố, công tác cải cách hành chính luôn được chú trọng, tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước. Hồ sơ giải quyết TTHC luôn được đồng 

bộ kịp thời từ Cổng Dịch vụ công thành phố và Cổng Dịch vụ công quốc gia, phục vụ 

tốt công tác quản lý, theo dõi tình hình tiếp nhận, xử lý hồ sơ. Hiện nay, thành phố 

đang cung cấp 1.432 TTHC trực tuyến mức độ 3, 4; trong đó có 280 TTHC mức độ 3, 

1.152 TTHC mức độ 4. Thành phố đang đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến hỗ trợ người dân, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19 

theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ðồng thời 

tăng cường tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến (thuế, 

phí, lệ phí, viện phí,...) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để giảm thời gian, chi phí 

thực hiện; hạn chế tiếp xúc trực tiếp nhưng vẫn đảm bảo thông suốt, hiệu quả trong 

cung cấp dịch vụ công, nhất trong giai đoạn dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. 

Ngoài ra, thành phố còn tổ chức chuyển đổi hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến hoạt động 

giải quyết TTHC của tổ chức/cá nhân thành hồ sơ điện tử. Việc triển khai, quản lý và 

vận hành các hệ thống dùng chung: hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp 

xã; hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố phục vụ việc gửi nhận văn bản 

điện tử liên thông 4 cấp, hệ thống Cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử 

phục vụ giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp... mang lại hiệu quả thiết thực, 

góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo... 

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cho biết: 

Tình hình dịch còn diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro, UBND thành 

phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa 

phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 

128/NQ-CP của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Trong đó, các ngành tiếp tục triển khai kịp thời 

và hiệu quả chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, kiên quyết xử lý kịp 

thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các cơ chế, 

chính sách thủ tục hành chính. Tiếp tục nghiên cứu, tổ chức rà soát, đánh giá và đề xuất 

phương án phân cấp trong giải quyết TTHC; phấn đấu vượt mục tiêu được giao trong 

phân cấp quản lý TTHC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức doanh 
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nghiệp và công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, tổ chức trên địa 

bàn thành phố gắn với việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân trong giải quyết 

TTHC. 

Hoàng Yến 

Nguồn: baocantho.com.vn 

 

 

THÀNH LẬP TỔ KIỂM TRA ĐỘT XUẤT VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH 

HÀNH CHÍNH THUỘC SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 

Giám đốc Sở Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 797/QĐ-UBND thành lập Tổ 

kiểm tra đột xuất về công tác cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ. 

Tổ trưởng Tổ Kiểm tra đột xuất về công tác cải cách hành chính là ông Trương 

Hồng Dự, Phó giám đốc Sở Nội vụ. Các Tổ phó gồm: ông Nguyễn Thanh Nhanh, 

Trưởng phòng, Phòng Cải cách hành chính- Văn thư, lưu trữ, Sở Nội vụ; ông Phạm 

Thanh Truyền, Chánh Thanh tra, Sở Nội vụ; bà Nguyễn Việt Thùy Uyên, Phó Trưởng 

phòng, Phòng Cải cách hành chính -Văn thư, lưu trữ, Sở Nội vụ. Thành viên là các 

công chức thuộc một số phòng chuyên môn của Sở Nội vụ. 

Tổ kiểm tra đột xuất về công tác cải cách hành chính có nhiệm vụ tiến hành kiểm 

tra tất cả các nội dung về công tác cải cách hành chính và văn bản chỉ đạo của cấp trên 

liên quan đến công tác cải cách hành chính tại Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, 

huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ; lập báo cáo kết quả sau 

khi kiểm tra với Tổ trưởng Tổ kiểm tra, lãnh đạo Sở Nội vụ và cơ quan cấp trên khi có 

yêu cầu./. 

Việt Uyên 

Nguồn: cchccantho.gov.vn 
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HUYỆN PHONG ĐIỀN THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC 

KIỂM TRA CÔNG VỤ 

 

Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền vừa ban hành Quyết định số 3718/QĐ-

UBND ngày 15 tháng 11 năm 2021 thành lập Tổ công tác kiểm tra công vụ.  

Theo đó, ông Nguyễn Đại Phước, Phó Trưởng phòng, Phòng Nội vụ huyện làm 

Tổ trưởng. Các tổ phó gồm ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Trưởng phòng, Phòng Nội 

vụ, ông Trần Hoàng Lâm, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân huyện. 

Tổ công tác kiểm tra công vụ huyện Phong Điền có nhiệm vụ tham mưu, giúp 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương; 

công tác cải cách hành chính, văn bản chỉ đạo và các quy định của pháp luật của cơ 

quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ tại các 

cơ quan phòng, ban, ngành huyện; tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội; các đơn vị 

sự nghiệp công lập và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện chỉ đạo xử lý các vi phạm trong hoạt động công vụ tại các cơ quan, đơn vị. 

Khi kiểm tra phát hiện sai phạm, xuất trình Quyết định hoặc thẻ công chức để lập biên 

bản đầy đủ đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Lập báo cáo kết quả sau 

khi kiểm tra với Tổ trưởng, lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện và cơ quan cấp trên khi có yêu cầu./. 

Việt Uyên 

 Nguồn: cchccantho.gov.vn 

 

 

HUYỆN THỚI LAI: BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT                                     

ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022 

 

Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, Công văn số 

4032/VPUB-KSTT ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ về việc xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022, 

Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành 

chính (TTHC) năm 2022. 

Theo đó, mục tiêu của đợt rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 là đơn giản hóa và 

cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, các giao dịch - quan hệ hành chính của cá nhân, tổ chức và thu hút đầu tư để 

phát triển kinh tế, xã hội. Không yêu cầu cung cấp các hồ sơ, giấy tờ, thông tin ngoài 
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quy định; đơn giản hóa trình tự thực hiện; đa dạng hóa cách thức giải quyết. Thực hiện 

cơ chế liên thông để tăng cường sự phối hợp của các cơ quan nhà nước, giảm chi phí 

không cần thiết cho cá nhân, tổ chức. Tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện 

TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước.  

Huyện yêu cầu rà soát, đánh giá TTHC, quy định hành chính trên tất cả các lĩnh 

vực quản lý nhà nước ở huyện và xã, thị trấn, nhất là những TTHC liên quan trực tiếp 

đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp, trong đó tập trung vào một 

số lĩnh vực trọng tâm như đất đai, xây dựng, tư pháp, nông nghiệp, giáo dục, lao động, 

công thương, văn hóa và một số lĩnh vực khác theo yêu cầu cải cách trong từng giai 

đoạn. Rà soát TTHC, quy định có liên quan giữa các cơ quan hành chính nhà nước, các 

ngành huyện, các xã, thị trấn; đề xuất cắt giảm các thủ tục mang tính “hành chính hóa” 

các quan hệ dân sự, kinh tế.  

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các phòng chuyên môn huyện, Ủy ban nhân dân 

xã, thị trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tích cực tham gia ý kiến đóng góp cho 

huyện, thành phố  trong quá trình rà soát, đơn giản hóa TTHC, đề xuất cắt giảm tối đa 

các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết. Thường xuyên rà soát các thủ tục hành 

chính của ngành, lĩnh vực phụ trách. Cần xác định rõ các chỉ tiêu định lượng cụ thể 

như tỷ lệ cắt giảm thành phần hồ sơ, thời gian, chi phí tuân thủ TTHC. Cụ thể, tập trung 

rà soát 04 lĩnh vực với 30 thủ tục hành chính, cụ thể là: lĩnh vực Lao động - Thương 

binh và Xã hội (06 thủ tục hành chính); lĩnh vực Tư pháp (7 thủ tục hành chính); lĩnh 

vực Nông nghiệp (7 thủ tục hành chính) và lĩnh vực Nội vụ (10 thủ tục hành chính). 

Thời gian thực hiện từ tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022./. 

Việt Uyên 

Nguồn: cchccantho.gov.vn 

  



BẢN TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TP. CẦN THƠ 
17 

Ý kiến trao đổi 

 

ỨNG XỬ VỚI “CÔNG BỘC MA-NƠ-CANH” 

 “Công bộc ma-nơ-canh” là tiếng lóng của một bộ phận người dùng mạng 

xã hội (MXH) để chỉ những cán bộ, công chức có thói quen “làm màu”, “diễn 

sâu”, tô hồng, đánh bóng bản thân. 

Sự xuất hiện những dạng “công bộc ma-nơ-canh” chính là tác nhân kìm hãm sự 

phát triển, ảnh hưởng đến môi trường văn hóa công sở. Nếu không kịp thời chấn chỉnh, 

khắc phục, biểu hiện “công bộc ma-nơ-canh” sẽ dẫn tới suy thoái phẩm chất chính trị, 

đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức trong tổ chức đảng và hệ thống 

chính trị. 

Ai là ma-nơ-canh? 

Ma-nơ-canh là con búp bê bằng nhựa hoặc chất liệu nhẹ, có kích thước tương 

đương người thật, được sử dụng phổ biến trong ngành may mặc và các cửa hàng kinh 

doanh quần áo, trang sức. Vì là sản phẩm phục vụ cho quảng cáo, kinh doanh nên ma-

nơ-canh được sản xuất theo các chỉ số, số đo chuẩn người mẫu. Ma-nơ-canh mặc quần 

áo, đeo trang sức thì rất đẹp, rất chuẩn, nhưng đó là cái đẹp vô hồn, vô cảm... 

Đưa hình ảnh mang tính tu từ này vào đời sống, trước hết là ở môi trường nghệ 

thuật. Khi đánh giá những diễn viên có vẻ đẹp hình thể xuất sắc nhưng hạn chế, yếu 

kém về kỹ năng diễn xuất, giới chuyên môn và công chúng gọi đó là “diễn viên ma-

nơ-canh”. Một dạo, không ít nhà sản xuất, đạo diễn trong nghệ thuật thứ bảy có trào 

lưu mời những người đẹp trong giới người mẫu, hoa hậu, ca sĩ... nổi tiếng tham gia 

đóng phim. Cùng với công nghệ lăng xê, sự xuất hiện của những “chân dài” nổi tiếng 

là nhân tố chính thu hút khán giả đến phòng vé. Tuy nhiên, số diễn viên tay ngang này 

thành công trong nghiệp diễn xuất không nhiều. Phần lớn họ đều bị đánh giá là ma-nơ-

canh, là “bình hoa di động”... Chất lượng của tác phẩm nghệ thuật vì thế cũng nhanh 

chóng chết yểu sau những ồn ào nhất thời... Đó là chuyện của đời sống giải trí. 
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Ảnh minh họa / Vietnam+. 

Chuyển sang môi trường công tác của cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ 

thống chính trị các cấp, ở từng cơ quan, đơn vị, tổ chức... không khó để nhận ra những 

dạng “công bộc ma-nơ-canh”. Khác với “chân dài” đi đóng phim thường bị chê diễn 

xuất tồi, những ma-nơ-canh trong hàng ngũ cán bộ, công chức lại biểu hiện ở khả năng 

“diễn” và “đổi màu” trong các hành vi ứng xử. 

Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam vừa 

qua, ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã lộ ra những ma-nơ-canh như vậy. Có 

người suốt ngày này qua tháng khác cứ đến công sở, đóng cửa ngồi im ỉm trong phòng, 

không dám ra ngoài vì sợ bị lây nhiễm, nhưng khi nghe tin có đoàn cấp trên đi kiểm 

tra thì xăng xái đi theo. Họ nhoi lên phía trước, đi gần lãnh đạo cấp trên để được ghi 

hình, xuất hiện “ké” trên truyền thông. Thỉnh thoảng lại sử dụng xe công chạy lòng 

vòng, đến một số nơi dàn dựng hình ảnh để tung lên mạng xã hội "làm màu". Những 

hình ảnh được họ sử dụng như là những “luận cứ” để tô hồng báo cáo thành tích. Biểu 

hiện này trên mạng xã hội, người ta gọi là “diễn sâu”. 

Cùng với đó là sự xảo biện, tạo dựng thành tích “ảo”, nói rất hay, báo cáo 

“khống” thành tích trong các hội nghị. Họ lấy quyền của người đứng đầu để tâng công, 

tự tô vẽ chân dung cá nhân trước cấp trên. Biểu hiện này là thủ thuật “đổi màu”. Nó 

chẳng khác gì thay áo cho ma-nơ-canh. Bên cạnh đó là cách làm việc thu mình, cầu an, 

sợ trách nhiệm. Mặc dù yêu cầu nhiệm vụ đặt ra rất cao, thực tiễn đòi hỏi cán bộ phải 

chủ động dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm nhưng với những cán bộ dạng này, 
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họ luôn tìm cách đẩy cái khó cho nơi khác, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Trong 

lúc thực tiễn đời sống có rất nhiều việc, nhiều cơ hội đến với địa phương, tổ chức, đơn 

vị do mình phụ trách, nhưng vì sợ trách nhiệm, họ phải “vo tròn” bản thân trong cái áo 

khoác bình an. 

Trong cao điểm chống dịch, khi nguồn hàng viện trợ các nơi dồn dập đổ về TP 

Hồ Chí Minh, không ít doanh nghiệp, tổ chức đã phải gọi điện đến các cơ quan báo chí 

“cầu cứu”. Ấy là bởi khi hàng chuyển đến địa phương, doanh nghiệp không thể liên hệ 

được với cán bộ để bố trí bốc hàng xuống cung cấp cho dân. Hậu quả là có nơi hàng 

tấn rau, củ, quả bị thối, lương thực, thực phẩm không có nơi bảo quản, bị hư hỏng. Vụ 

việc lô hàng 22.000 hộp sữa do kiều bào Australia viện trợ bị “kẹt” cả tháng trời mới 

được thông quan khiến dư luận "dậy sóng" vừa qua là một ví dụ. Nếu vấn đề này không 

được đại biểu Quốc hội đưa ra trong các phiên họp của Quốc hội vừa qua và báo chí, 

truyền thông không phản ánh thì số phận của lô hàng chưa biết sẽ thế nào, vì nếu để 

quá hạn sử dụng thì coi như đồ bỏ... 

Khi giải thích về sự chậm trễ, bất cập trong những trường hợp tương tự, người 

ta thường đổ lỗi do cơ chế, quy trình... mà cố tình quên rằng cơ chế nào, quy trình nào 

cũng đều do con người sinh ra. Cái gốc của vấn đề là sự tắc trách của cán bộ, không 

dám quyết, không dám làm vì sợ trách nhiệm... 

Những biểu hiện của “công bộc ma-nơ-canh” như thế không phải đến bây giờ 

mới có mà nó đã xuất hiện từ lâu, tồn tại trong hệ thống chính trị như một lực cản của 

phát triển. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ rõ tình trạng này, đó là: “Cá 

nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không 

quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác 

hơn mình...”. Và đây cũng chính là những mầm mống suy thoái phẩm chất đạo đức, lối 

sống, dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. 

Ứng xử thế nào? 

“Công bộc ma-nơ-canh” không hiếm trong tổ chức đảng và hệ thống chính trị 

các cấp hiện nay. Nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 gian khổ, khốc liệt vừa qua 

như một cuộc sát hạch lớn, làm lộ ra chân tướng của không ít ma-nơ-canh trong hàng 

ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhiều người 

trong số đó đã bị xử lý kỷ luật, đình chỉ công tác, cách chức hoặc điều chuyển sang vị 

trí khác. 

Những cuộc họp trực tuyến và những chuyến thị sát thực tế ở cơ sở liên tục của 

Thủ tướng trong cao điểm chống dịch vừa qua cho thấy, không ít cán bộ, người đứng 

đầu ở các cơ quan, đơn vị, địa phương rất bàng quan, thụ động, lơ là trong thực hiện 

chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ không nắm được tình hình dịch bệnh 

của địa phương mình dẫn đến lúng túng, chậm trễ trong chỉ đạo, tổ chức chống dịch. 

Đây là một trong những nguyên nhân khiến dịch bệnh bùng phát, diễn biến phức tạp... 
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Thực tế cho thấy, không ít cán bộ chủ chốt suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống 

kéo dài, nhưng cấp ủy, tổ chức đảng không phát huy được vai trò giám sát, đấu tranh, 

ngăn chặn. Một phần lỗi là do cấp trên trực tiếp thiếu phương pháp làm việc bao quát, 

cụ thể, thường chỉ nghe cấp dưới báo cáo một chiều. Thực trạng này dẫn đến sự lây 

nhiễm “virus ma-nơ-canh” từ dưới lên trên, trùm từ trên xuống dưới, rất nguy hại cho 

môi trường văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị. 

Phương pháp làm việc của người đứng đầu Chính phủ trong chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 vừa qua gợi mở cho cán bộ các cấp, các địa phương rất nhiều vấn 

đề. Trước hết đó là sự sâu sát, kịp thời, nhạy bén, linh hoạt trong chỉ đạo. Đứng trước 

những thử thách, khó khăn, cán bộ phải có tầm nhìn vừa bao quát vừa cụ thể thì mới 

có thể chỉ đạo đúng và trúng các vấn đề thực tiễn đặt ra. Ở phương diện xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng, sự sâu sát, cụ thể, quyết liệt của người đứng đầu và cấp trên sẽ giúp 

tổ chức đảng nhận diện rõ những "biểu hiện ma-nơ-canh” trong nội bộ. Khi chân tướng 

của những chiêu trò, thủ đoạn tô hồng, đánh bóng bản thân hay kiểu sống thu mình, 

“vo tròn” vì sợ trách nhiệm bị phơi bày, thông qua môi trường dân chủ, đấu tranh phê 

bình và tự phê bình trong tổ chức đảng sẽ giúp cán bộ “tự rửa mặt” để khắc phục hạn 

chế, khuyết điểm, xứng đáng hơn với cương vị, chức trách được giao. 

Điều 11, Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm đã 

chỉ rõ: “Vi phạm đạo đức công vụ, bao che, báo cáo sai sự thật khi thực hiện nhiệm vụ; 

thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân do mình trực tiếp quản lý 

xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các vi phạm khác”... 

Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ cũng nêu 

rõ: Những cán bộ “bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, 

đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm những điều đảng viên 

không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản 

thân và cơ quan, đơn vị nơi đang công tác” là căn cứ để xem xét miễn nhiệm, từ chức. 

Như vậy, kỷ luật trong Đảng, hành lang pháp lý để xử lý những cán bộ vi phạm 

ngày càng được Đảng ta coi trọng, hoàn thiện bằng những quy định rất cụ thể. Đó chính 

là những căn cứ, đồng thời là giải pháp để chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh các biểu hiện 

suy thoái của những dạng “công bộc ma-nơ-canh”. 

LỮ NGÀN (Báo Quân đội Nhân dân) 

 

 


