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BÁO CÁO TỔNG HỢP 
Về tình hình thực hiện công tác kiểm soát TTHC  

và thực thi giai đoạn 3 của Đề án 30 tại các bộ, ngành, địa phương 
(Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến về triển khai thực hiện Quyết định số 945/QĐ-TTg  

của Thủ tướng Chính phủ được tổ chức vào ngày 18 tháng 7 năm 2011). 
_______ 

                          
Thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội khóa XII, trong năm 2010, 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục 
hành chính của Chính phủ và xây dựng Báo cáo số 378/BC-UBTVQH12 ngày 18 
tháng 10 năm 2010 về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, xây dựng nhà ở, thuế, hải quan. Tiếp đó, tại kỳ họp 
thứ 8, Quốc hội khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 57/2010/QH12 ngày 26 tháng 
11 năm 2010 về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách TTHC trong một số lĩnh 
vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo Chương trình tổng thể 
cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010. 

Trên cơ sở Nghị quyết số 57/2010/QH12 của Quốc hội, ngày 20 tháng 6 
năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 945/QĐ-TTg về việc 
phân công các bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết này. Nhằm đánh giá 
kết quả thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương về những nội dung công việc đã 
được nêu trong Nghị quyết, từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc để tổ chức thực hiện thành công Quyết định 945/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã có công văn1 đề nghị các bộ, ngành, địa 
phương thông báo về tình hình thực hiện công tác kiểm soát TTHC và kết quả 
thực thi giai đoạn 3 của Đề án 30. Sau đây là kết quả tổng hợp từ các bộ, ngành và 
địa phương. 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ 
TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC THI GIAI ĐOẠN 3 CỦA ĐỀ ÁN 30 

Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, sự nỗ lực của đội ngũ 
cán bộ, công chức và sự ủng hộ, tham gia của các cá nhân, tổ chức, công tác kiểm 
soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực thi giai đoạn 3 của Đề án 30 đã đạt được 
nhiều kết quả tích cực. 

1. Về phía Văn phòng Chính phủ 
Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát TTHC, Văn phòng 

Chính phủ đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
74/2010/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của 
                                                 
1 Công văn số 2008/VPCP-KSTT ngày 01 tháng 4 năm 2011 về kiểm tra, đôn đốc việc kiểm soát TTHC và công 
văn số 3364/VPCP-KSTT ngày 26 tháng 5 năm 2011 về triển khai hoạt động kiểm soát TTHC. 
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Cục Kiểm soát TTHC trực thuộc Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, Văn phòng 
Chính phủ đã tham mưu, trình Thủ tướng ký ban hành Chỉ thị số 1722/CT-TTg 
ngày 17 tháng 9 năm 2010 về việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 
63/2010/NĐ-CP về kiểm soát TTHC và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP về tiếp 
nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Văn 
phòng Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng, ban hành Thông tư 
liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Văn 
phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ 
chức và biên chế của bộ phận kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan 
ngang Bộ và Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phối hợp 
với Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 224/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 
2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực 
hiện các hoạt động kiểm soát TTHC. Như vậy, với sự chủ động, tích cực của Văn 
phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, chỉ trong một thời gian ngắn, quyết 
tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, thực 
hiện kiểm soát TTHC một cách chặt chẽ từ khâu dự thảo đến việc thực thi đã được 
thể chế hóa, tạo khung pháp lý tương đối đồng bộ cho việc tổ chức và hoạt động 
kiểm soát TTHC tại Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương. 

Với trách nhiệm được Chính phủ giao là cơ quan tổ chức việc thực hiện 
công tác kiểm soát TTHC trong phạm vi cả nước, Văn phòng Chính phủ đã nghiên 
cứu, xây dựng và ban hành các quy chế, quy trình kiểm soát TTHC áp dụng trong 
nội bộ Cục Kiểm soát TTHC và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; đồng thời, đã tiến 
hành triển khai:   

- Xây dựng bộ tài liệu hoàn chỉnh để hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương 
thực hiện công tác kiểm soát TTHC một cách đồng bộ, thống nhất. 

- Tổ chức 08 khóa tập huấn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC tại 3 miền cho 
gần 600 lượt cán bộ, công chức, bao gồm các đồng chí Chánh Văn phòng và toàn 
thể cán bộ, công chức phòng Kiểm soát TTHC của 24 bộ, ngành và 63 địa 
phương. Nội dung tập huấn gồm: Mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ kiểm soát 
TTHC; quy trình cho ý kiến đối với dự thảo VBQPPL quy định TTHC; thực hành 
đánh giá tác động TTHC; cách thức tính toán chi phí tuân thủ TTHC; quy trình 
thống kê, công bố, cập nhật TTHC; quy trình xử lý phản ánh, kiến nghị về quy 
định hành chính; vai trò của truyền thông trong việc kiểm soát TTHC. Qua các 
khóa tập huấn này, nhận thức và năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm 
soát TTHC tại các bộ ngành, địa phương đã được nâng cao, giúp đội ngũ này làm 
tốt công tác tham mưu cho bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức công việc 
kiểm soát TTHC. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ 
đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn tổ chức và nhân sự Phòng 
Kiểm soát TTHC; xây dựng các quy trình, quy chế về kiểm soát TTHC và tiếp 
nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; đánh 
giá tác động các quy định về TTHC trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp 
luật và gửi lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC trước khi gửi xin ý 
kiến thẩm định của Bộ Tư pháp…  

http://thutuchanhchinh.vn/uploads/fck/files/Thong%20tu%20224%20BTC.pdf


3 
 

- Văn phòng Chính phủ đã chủ động tổ chức các Đoàn công tác đến làm 
việc trực tiếp với 24 Bộ, ngành về việc triển khai thực hiện 25 Nghị quyết của 
Chính phủ về đơn giản hóa TTHC và hướng dẫn triển khai nhiệm vụ kiểm soát 
TTHC. Đồng thời, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức giao ban định kỳ với Chánh 
Văn phòng các bộ, ngành về những nội dung công tác này. Thông qua các hoạt 
động kiểm tra, đôn đốc nêu trên và thông qua công tác tổng hợp báo cáo của các 
bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ đã kịp thời nắm bắt tình hình triển 
khai, những khó khăn, vướng mắc và những kinh nghiệm tốt. Trên cơ sở đó, Văn 
phòng Chính phủ đã kịp thời tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều 
văn bản chỉ đạo chấn chỉnh những trường hợp thực hiện không nghiêm (Ví dụ: 
việc thành lập Phòng Kiểm soát TTHC, việc công bố công khai TTHC, việc đánh 
giá tác động TTHC); hoặc kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình triển khai công việc.  

Đặc biệt, thông qua đợt làm việc với 24 bộ, cơ quan nêu trên, Văn phòng 
Chính phủ đã tổng hợp và chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Thủ tướng Chính 
phủ ban hành công văn số 854/TTg-KSTT ngày 31 tháng 5 năm 2011 về giải 
quyết khó khăn, vướng mắc của các Bộ, ngành trong quá trình thực thi Phương án 
đơn giản hóa TTHC (bao gồm cả phần tổng hợp nội dung sửa đổi Luật, Pháp lệnh 
theo phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng của các bộ, ngành). 
Nhờ đó, công tác thực thi đơn giản hóa TTHC theo phương án đơn hóa TTHC tại 
25 Nghị quyết của Chính phủ đã được đẩy nhanh, góp phần bảo đảm tiến độ đề ra 
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.  

Các hoạt động hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nêu trên của Văn 
phòng Chính phủ đã thực sự đóng vai trò tích cực vào công tác kiểm soát TTHC 
trên phạm vi toàn quốc. Chỉ trong một thời gian ngắn, bộ máy kiểm soát TTHC 
cùng hệ thống cán bộ đầu mối đã được hình thành và đang thực hiện bước đầu có 
hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, bảo đảm các TTHC phải được đánh giá tác 
động trước khi ban hành, lấy ý kiến tham vấn của các đối tượng bị tác động và đáp 
ứng các yêu cầu về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp; 
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và thực hiện được mục tiêu 
quản lý nhà nước. 

Ngoài hoạt động hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các bộ, ngành, 
địa phương trong công tác kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ đã chủ động và  
trực tiếp triển khai nhiều hoạt động kiểm soát do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
giao, đó là: 

- Tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban bành Quyết định số 945/QĐ-
TTg về việc phân công các bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 
57/2010/QH12 của Quốc hội về kết quả giám sát thực hiện cải cách TTHC trong 
một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo Chương 
trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001- 2010. 

- Thực hiện việc tham gia ý kiến đối với các quy định về TTHC trong dự 
thảo văn bản Luật, Pháp lệnh do các bộ, ngành chủ trì soạn thảo; dự thảo Nghị 
định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc Thông tư liên tịch 
của các Bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ đã triển khai nghiêm túc và có chất 



4 
 

lượng việc tham gia ý kiến đối với dự án, dự thảo các văn bản này. Trong 6 tháng 
đầu năm 2011, Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) đã tham 
gia ý kiến, thẩm tra đối với 48 dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy 
định về TTHC, góp phần nâng cao chất lượng và bảo đảm tính khả thi của các 
TTHC dự kiến được ban hành. 

- Chủ trì nhiều cuộc họp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan để 
trao đổi, thống nhất về một số vấn đề còn vướng mắc hoặc có ý kiến khác nhau 
trong quá trình thực thi 25 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC. 

- Tổ chức thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về 
quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP. Đây là 
nhiệm vụ quan trọng hỗ trợ trực tiếp cho công tác kiểm soát TTHC. Thông qua địa 
chỉ thư tín, trang tin điện tử, cổng thông tin điện tử của Chính phủ và số điện thoại 
chuyên dùng đã được công bố công khai, trong 6 tháng đầu năm, Văn phòng 
Chính phủ đã tiếp nhận được hơn 50 phản ánh, kiến nghị về sự không cần thiết, 
không hợp lý của các quy định hành chính hoặc hành vi của các cán bộ, công 
chức, cơ quan hành chính nhà nước không tuân thủ các quy định hành chính. Qua 
tiếp nhận, nghiên cứu các phản ánh, kiến nghị này đã giúp Văn phòng Chính phủ 
có thêm thông tin về những vướng mắc khó khăn của các cá nhân, tổ chức, bảo 
đảm việc kiểm soát việc thực thi các quy định này trên thực tế; đồng thời kịp thời 
đôn đốc các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá các quy định hành chính 
không còn phù hợp  và chấn chỉnh hành vi của cán bộ, công chức, cơ quan hành 
chính nhà nước trong phục vụ nhân dân.  

- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã 
kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính với 27 thành viên, đại diện 
cho các tổ chức chính trị - xã hội, các Phòng thương mại, hiệp hội doanh nghiệp 
trong và ngoài nước, Viện nghiên cứu. Hội đồng tư vấn có trách nhiệm tư vấn, hỗ 
trợ Văn phòng Chính phủ trong việc đề xuất các sáng kiến cải cách TTHC, tổ chức 
kiểm soát TTHC và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trong phạm vi cả 
nước.  

Trong khuôn khổ hoạt động của Hội đồng tư vấn, Văn phòng Chính phủ đã 
chủ động làm việc và thông tin đến những tổ chức quốc tế là thành viên của Hội 
đồng và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước về quyết tâm của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy 
phát triển kinh tế xã hội thông qua những kết quả cải cách cụ thể mà đề án 30 đã 
mang lại và hoạt động kiểm soát TTHC đang được triển khai  tại các bộ, ngành, 
địa phương.  

- Một công việc hết sức quan trọng trong công tác kiểm soát TTHC là hoạt 
động truyền thông. Văn phòng Chính phủ đã tham mưu trình Thủ tướng Chính 
phủ chỉ đạo các cơ quan truyền thông bố trí nguồn lực, dành thời lượng phù hợp 
để thông tin, tuyền truyền tới người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội về nội dung, 
tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC. Đồng thời, do đây là công 
việc mới, có nội dung phức tạp nên Văn phòng Chính phủ đã chủ động tổ chức 02 
buổi tọa đàm với các phóng viên báo chí để trao đổi về nội dung công tác kiểm 
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soát TTHC. Các buổi tọa đàm đã giúp cho các phóng viên hiểu rõ, đầy đủ hơn về 
công tác này, qua đó chất lượng các tin, bài của phóng viên được nâng cao. 

2. Về phía các bộ, ngành, địa phương 
Do có sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, sự hướng 

dẫn, đôn đốc sát sao của Văn phòng Chính phủ nên trong một thời gian ngắn công 
tác kiểm soát TTHC đã có những chuyển động rất tích cực trong toàn bộ bộ máy 
hành chính từ Trung ương tới địa phương. Đến nay, đã có 24/24 các bộ, ngành và 
62/63 địa phương đã triển khai việc thành lập Phòng Kiểm soát TTHC hoặc bộ 
phận kiểm soát TTHC đặt tại Văn phòng bộ, ngành, UBND cấp tỉnh (Riêng tỉnh 
Trà Vinh chưa thành lập phòng KSTTHC mặc dù đã được đôn đốc nhiều lần). 
Cùng với việc kiện toàn về tổ chức và nhân sự cho Phòng Kiểm soát TTHC, hệ 
thống cán bộ đầu mối kiêm nhiệm làm công tác kiểm soát TTHC tại các vụ, cục, 
sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã cũng được quan tâm, kiện toàn2. Như 
vậy, tuy chỉ có gần 600 cán bộ, công chức chuyên trách làm công tác kiểm soát 
TTHC tại các bộ, ngành, địa phương, cùng với việc huy động cán bộ, công chức 
đầu mối kiêm nhiệm đã giúp cho công tác kiểm soát TTHC được tổ chức triển 
khai đến tận cấp xã mà không làm tăng biên chế và chi phí cho bộ máy chính 
quyền các cấp (xem Phụ lục 1, 2).   

Toàn thể lãnh đạo, nhân viên Phòng Kiểm soát TTHC tại các bộ, ngành, địa 
phương đã tham dự đầy đủ chương trình tập huấn nghiệp vụ do Văn phòng Chính 
phủ tổ chức. Thông qua tập huấn, nhận thức của lãnh đạo và công chức các bộ, 
ngành về công tác này được nâng cao, công tác đánh giá tác động các quy định về 
TTHC và lấy ý kiến của Phòng kiểm soát TTHC được coi trọng, hoạt động kiểm 
soát TTHC bước đầu đã đi vào nề nếp. Các Phòng đã tham mưu cho lãnh đạo bộ, 
ngành, địa phương thực hiện việc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền quy trình xây 
dựng, ban hành văn bản QPPL của cơ quan mình, theo đó phải thực hiện đánh giá 
tác động và lấy ý kiến đơn vị kiểm soát TTHC đối với dự thảo quy định về TTHC; 
ban hành theo thẩm quyền quy chế phối hợp giữa Văn phòng bộ, ngành với các 
tổng cục, vụ, cục hoặc giữa Văn phòng UBND cấp tỉnh với các sở, ngành, đơn vị 
cấp huyện trong việc công bố, công khai TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản 
lý; ban hành quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của 
cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; xây dựng kế hoạch kiểm soát TTHC 
năm 2011 và kế hoạch truyền thông phục vụ kiểm soát TTHC của bộ, ngành, địa 
phương3. 

Đến nay, nhiều bộ, ngành đã hoàn thành việc sửa đổi, xây dựng, ban hành 
các quy chế, quy trình nêu trên và Phòng Kiểm soát TTHC đã chủ trì tổ chức 
thành công việc tập huấn lại cho lãnh đạo và cán bộ, công chức đầu mối tại các vụ, 
cục, đơn vị trực thuộc về công tác kiểm soát TTHC, như Bộ Công Thương, Bộ 
Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và phát triển 
Nông thôn, Bộ Tư pháp,... Bên cạnh việc nắm vững các quy trình, yêu cầu công 
                                                 
2 19/24 bộ, ngành và 50/63 địa phương đã thiết lập được hệ thống cán bộ đầu mối kiêm nhiệm là công tác kiểm soát 
TTHC tại các vụ, cục, sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, xã. 
3 Đã có 20/24 bộ, ngành và 55/63 địa phương ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2011. 
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việc, các cán bộ, công chức đã hiểu rõ tầm quan trọng của công tác này đối với sự 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; việc kiểm soát TTHC là nhiệm vụ chung 
của hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, không phó mặc cho các đơn vị 
chuyên trách kiểm soát TTHC. Điều này thể hiện sự trưởng thành của đội ngũ cán 
bộ, công chức chuyên trách làm công tác kiểm soát TTHC (xem Phụ lục 3 và 4).  

Công tác tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định 
hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, đến nay, hầu hết các 
bộ, ngành, địa phương đều đã công bố công khai địa chỉ, số điện thoại chuyên 
dùng và địa chỉ email để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. Tuy nhiên, công tác này 
tại nhiều bộ, ngành, địa phương còn chưa được coi trọng. Việc công khai quy định 
về TTHC ở nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện TTHC còn chưa được thực hiện 
nghiêm túc.  

Về tình hình triển khai thực thi 25 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản 
hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ, ngành, tính đến ngày 30 
tháng 6 năm 2011, các bộ, ngành đã ban hành theo thẩm quyền và dự thảo văn bản 
trình cấp có thẩm quyền để đơn giản hóa 3037 TTHC trên tổng số khoảng 4800 
TTHC phải đơn giản hóa, đạt tỷ lệ 63%. Một số bộ, ngành đã hoàn thành được 
một khối lượng công việc rất lớn và đạt tỷ lệ hoàn thành cao, gồm: Giao thông vận 
tải , Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Bộ 
Văn hóa Thể thao và Du lịch, Khoa học, Công nghệ, Nội vụ, Tư pháp, Ngân hàng 
Nhà nước VN, … Bên cạnh đó, vẫn còn một số Bộ, ngành tiến độ thực hiện còn 
chậm, cần rút kinh nghiệm (xem Phụ lục 5). 

Về phía các địa phương, triển khai phương án đơn giản hóa TTHC đã được  
phê duyệt trên cơ sở kết quả tự rà soát TTHC trong khuôn khổ Đề án 30, đến nay, 
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chủ động ban hành 
văn bản thuộc thẩm quyền để thực thi phương án đơn giản hóa của 3.636 TTHC 
đang được thực hiện tại các Sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, như: TP. 
Hồ Chí Minh, Bến Tre, Tây Ninh, Đà Nẵng, Sóc Trăng, Lào Cai, Đồng Nai, Điện 
Biên, An Giang, Kiên Giang, Thừa Thiên Huế, Long An, Cần Thơ, Hải Phòng, Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Quảng Ninh….  

3. Nhận xét, đánh giá chung 
Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc 

nghiêm túc của Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, công tác kiểm soát TTHC 
trong một thời gian ngắn đã thu được nhiều kết quả rất tích cực. Tư tưởng cải cách 
TTHC của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã và đang từng bước trở thành hiện 
thực trong toàn bộ hệ thống cơ quan hành pháp từ Trung ương xuống địa phương, 
bước đầu được sự đón nhận tích cực của nhân dân, tổ chức quốc tế và cộng đồng 
doanh nghiệp. Hàng nghìn TTHC đã được thực thi đơn giản hóa; hệ thống các cơ 
quan, đơn vị kiểm soát TTHC mới được thành lập đã thực hiện có kết quả một 
khối lượng công việc rất lớn, bao gồm việc kiện toàn tổ chức, lựa chọn được đội 
ngũ cán bộ có trình độ, tâm huyết và xây dựng hệ thống các văn bản, quy trình, 
quy chế, công cụ hoàn chỉnh để thực hiệc công tác kiểm soát TTHC. Nhờ vậy, 
công tác cải cách TTHC đã có những chuyển biến về chất, chất lượng các TTHC 
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mới được ban hành được nâng cao, việc cập nhật và công khai quy định về TTHC 
từng bước đã có những chuyển biến tích cực.  

Bên cạnh những kết quả nổi bật nêu trên, vẫn còn một số Bộ, ngành, địa 
phương chậm trễ hoặc thực hiện chưa nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ về việc công bố, công khai và minh bạch các TTHC; việc cập nhật 
những TTHC này trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; việc đánh giá tác động các 
quy định về TTHC trong các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; việc 
thực thi phương án đơn giản hóa TTHC; chế độ thông tin báo cáo,… 

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 
1. Về cơ chế thu hút cán bộ làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính 
Thực tiễn triển khai đề án 30 cho thấy, cải cách TTHC là một việc khó: 

thầm lặng, nhiều va chạm, sức ép; đòi hỏi cán bộ không những có kiến thức 
chuyên môn cả về pháp lý và kinh tế, kỹ thuật mà còn có cả sự tâm huyết, chấp 
nhận khó khăn. Vì vậy, việc thu hút cán bộ có trình độ về làm việc tại các Tổ công 
tác thực hiện đề án 30 gặp nhiều khó khăn. Để tạo động lực cho đội ngũ cán bộ 
làm việc tại các Tổ công tác, trong quá trình triển khai thực hiện đề án 30, Thủ 
tướng Chính phủ đã cho phép các thành viên Tổ công tác và đồng chí Chánh Văn 
phòng các bộ, ngành, địa phương được hưởng phụ cấp trách nhiệm tương đương 
cấp Trưởng phòng trong thời gian làm việc tại Tổ công tác (Quyết định số 
442/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 4 năm 2008, Công văn số 
6279/VPCP-TCCV ngày  23 tháng 9 năm 2008). 

Hiện nay, để triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định tại Nghị 
định số 63 và Nghị định số 20, khối lượng công việc của hệ thống cơ quan, đơn vị 
kiểm soát TTHC tăng lên gấp nhiều lần. Cụ thể, bên cạnh việc cho ý kiến đối với 
dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC và rà soát các TTHC 
đã được ban hành (tính chất tương tự như việc rà soát TTHC theo đề án 30 trước 
đây), cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC còn đảm nhiệm việc công khai, minh bạch 
TTHC sau khi ban hành; kiểm soát việc thực thi TTHC trong thực tiễn; và tiếp 
nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định định 
hành chính. Đến thời điểm hiện tại, nhiều bộ, ngành, địa phương vẫn chưa tuyển 
dụng đủ số lượng cán bộ cho phép về làm việc tại bộ phận kiểm soát TTHC. Mặc 
khác, hoạt động kiểm soát TTHC đem lại lợi ích to lớn, góp phần tránh lãng phí 
nguồn lực của xã hội4. Do đó, để thu hút cán bộ có trình độ về làm việc tại cơ 
quan, đơn vị kiểm soát TTHC cần có cơ chế đãi ngộ cho các cán bộ này. 

Vừa qua, trong quá trình tập huấn và làm việc trực tiếp với các bộ, ngành, 
địa phương, để có thể thu hút cán bộ có trình độ tham gia làm việc tại Phòng Kiểm 
soát thủ tục hành chính, đại diện của các đơn vị này đã đề nghị Văn phòng Chính 
phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục duy trì chế độ phụ cấp trách 
nhiệm tương đương cấp Trưởng phòng đối với cán bộ thuộc biên chế của cơ quan, 

                                                 
4 Kết thúc giai đoạn 2 của Đề án 30, Chính phủ đã ban hành 25 Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, 
theo đó sẽ đơn giản hóa gần 5.000 thủ tục hành chính, qua tính toán dự kiến sẽ tiết kiệm cho người dân và doanh 
nghiệp gần 30.000 tỷ đồng/ năm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính để tái đầu tư, phát triển. 
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đơn vị kiểm soát TTHC (số lượng cán bộ, công chức thuộc diện hưởng chế độ này 
không nhiều, khoảng gần 600 người).  

2. Về biên chế công chức cho Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính 
Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm 

soát TTHC, Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 
01/2011/TTLT-VPCP-BNV hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ 
chức và biên chế của bộ phận kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan 
ngang Bộ và Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo quy 
định tại Thông tư này, Phòng kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng bộ, 
ngành, địa phương phải thực hiện 15 nhóm chức năng, nhiệm vụ để bảo đảm thực 
hiện kiểm soát chặt chẽ TTHC ngay từ khâu dự thảo cho đến việc thực thi các quy 
định này tại các bộ, ngành, địa phương. 

Căn cứ nhiệm vụ được Chính phủ giao cho bộ, ngành, địa phương, Thủ 
tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo “Biên chế tối thiểu của đơn vị kiểm soát thủ 
tục hành chính là 05 cán bộ thuộc biên chế Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn 
phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” (Công văn số 1064/TTg-TCCV ngay 23 tháng 6 
năm 2010). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã có 
Quyết định giao biên chế công chức năm 2011 cho các bộ, ngành, địa phương, tuy 
nhiên tại các bộ, ngành, đặc biệt là tại các địa phương thì hầu hết biên chế công 
chức Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính được giao còn thiếu so với chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ cũng như khối lượng và yêu cầu công việc của Phòng Kiểm 
soát TTHC, gây khó khăn trong việc triển khai nhiệm vụ được giao5.  

3. Việc công bố công khai và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC 
Thời gian qua, nhiều bộ, ngành đã tích cực triển khai giai đoạn 3 của Đề án 

30 và thực thi đơn giản hóa được hàng nghìn TTHC. Tuy nhiên, việc công bố công 
khai các TTHC đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ chưa được một số 
bộ, ngành quan tâm thực hiện theo đúng quy định về thời gian và hình thức, nội 
dung công bố. Theo đó, sự thay đổi quy định về các TTHC này cũng không được 
cập nhật kịp thời vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. 

Việc thiếu công khai, minh bạch này không chỉ gây khó khăn cho các cá 
nhân, tổ chức là đối tượng chịu tác động của các quy định về TTHC mà còn gây 
khó khăn cho UBND các cấp trong việc sửa đổi các quy định của địa phương về 
TTHC chưa phù hợp với các quy định mới của Trung ương và tổ chức thực hiện 
các quy định mới này một cách kịp thời, thống nhất. 

4. Về việc thông tin kịp thời kết quả thực hiện đề án 30 và tình hình 
triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC 

Thực tiễn triển khai đề án 30 thời gian qua cho thấy, việc kịp thời thông tin 
kết quả thực hiện của các bộ, ngành, địa phương có tác động rất lớn trong việc 
động viên các cá nhân, đơn vị có kết quả thực hiện tốt; tạo động lực cho các cá 
nhân, đơn vị có kết quả thực hiện chưa tốt nỗ lực hơn trong việc hoàn thành các 
                                                 
5 Chỉ có 8/24 bộ, ngành và 13/63 địa phương bố trí được biên chế tối thiểu là 5 nhân sự cho Phòng Kiểm soát 
TTHC, còn lại hầu hết bố trí từ 2 đến 4 nhân sự. Cá biệt có trường hợp như Hà Nội, Hà Giang, Ninh Bình đã quyết 
định thành lập Phòng Kiểm soát TTHC nhưng chưa bố trí được nhân sự.   
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công việc đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; đồng thời tạo điều kiện 
cho cá nhân, tổ chức giám sát kết quả thực hiện của các bộ, ngành, địa phương. 

Tuy nhiên, để làm tốt công tác này đòi hỏi phải huy động được sự vào cuộc 
của đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông và sự quan tâm của lãnh đạo các bộ, 
ngành địa phương đối với công tác này. Đây là một trong những nguyên nhân làm 
cho hoạt động truyền thông thời gian qua vẫn chưa được thực hiện một cách hiệu 
quả6 và mạnh mẽ.  

III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
1. Cải cách thủ tục hành chính là một công việc khó khăn, phức tạp và đụng 

chạm nhưng không phải vì thế mà không làm được. Thực tiễn cho thấy, rất nhiều 
bộ, ngành, địa phương thời gian qua đã làm tốt công tác này. Một trong những 
nguyên nhân chủ yếu đó chính là sự quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên của 
các đồng chí Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương và sự vào cuộc quyết liệt của các đồng chí Chánh Văn phòng bộ, 
ngành, địa phương, sự tham mưu chủ động, trách nhiệm, sáng tạo và tận tụy của 
đội ngũ cán bộ, công chức của Tổ công tác thực hiện đề án 30 trước đây, nay là 
Phòng kiểm soát thủ tục hành chính. Do đó, Văn phòng Chính phủ đề nghị các 
đồng chí Lãnh đạo của bộ, ngành, địa phương, Chánh Văn phòng tiếp tục quan 
tâm chỉ đạo công tác này; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 
của công tác chỉ đạo điều hành; đồng thời tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa để Phòng 
Kiểm soát thủ tục hành chính hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo đúng quy 
định của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng và hướng dẫn của Văn phòng Chính 
phủ.  

2. Thực tiễn đề án 30 cho thấy, cải cách thủ tục hành chính đã mang lại lợi 
ích thiết thực trong việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của từng địa 
phương. Đây là việc làm thường xuyên, liên tục của các cơ quan hành chính nhà 
nước các cấp, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà 
nước, không phải nhiệm vụ của riêng hệ thống cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục 
hành chính. Cải cách thủ tục hành chính không dừng lại ở việc sửa đổi được bao 
nhiêu quy định mà vấn đề cốt lõi là việc bộ máy của chúng ta phải phục vụ người 
dân ngày một tốt hơn, chất lượng hệ thống thể chế, nhất là thủ tục phải được nâng 
cao, môi trường kinh doanh phải được cải thiện mạnh mẽ, nguồn lực xã hội phải 
được sử dụng hiệu quả. Chính vì vậy, Văn phòng Chính phủ đề nghị các đồng chí 
Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương quán triệt tinh thần này tới toàn thể đội ngũ 
cán bộ, công chức, để tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện cải cách thủ tục 
hành chính, tránh tình trạng khoán trắng công tác này cho một vài cá nhân, đơn vị 
hoặc nặng về hô hào, hình thức. 

3. Theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, các bộ, ngành, địa phương 
cần làm tốt công tác đánh giá tác động đối với những thủ tục hành chính dự kiến 
ban hành theo 4 tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và tính hiệu 
quả; kịp thời công bố công khai và minh bạch thủ tục hành chính tại 4 cấp chính 
quyền để phục vụ nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản 

                                                 
6 Tính đến nay, có 8/24 bộ, ngành và 17/63 địa phương ban hành kế hoạch truyền thông năm 2011. 
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ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính để 
tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong phục vụ nhân dân và sửa đổi kịp 
thời những quy định không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh và đời sống của nhân dân; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức gây 
phiền hà, sách nhiễu cho dân; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, 
công chức tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân. 

Đánh giá tác động đối với những thủ tục hành chính dự kiến ban hành là 
một việc khó. Để việc đánh giá tác động có chất lượng cao đòi hỏi cán bộ, công 
chức tham gia soạn thảo ngoài đạt trình độ nhất định còn phải bỏ thêm nhiều thời 
gian, công sức. Tuy nhiên, lợi ích của công việc này là rất lớn, giúp loại bỏ các 
TTHC không cần thiết hoặc rườm rà, không hợp lý; lựa chọn được phương án tối 
ưu (bao gồm cả phương án khác nhằm tránh hành chính hóa các quan hệ dân sự, 
kinh tế) để đạt được mục tiêu quản lý của nhà nước, giảm gánh nặng hành chính 
về thời gian, chi phí cho các cá nhân, tổ chức và bản thân cơ quan hành chính nhà 
nước; qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Xét về hiệu quả xã 
hội, mỗi giờ làm việc mà cán bộ, công chức dành cho việc đánh giá tác động của 
các quy định về TTHC sẽ giúp xã hội tiết kiệm được hàng nghìn, hàng vạn giờ 
công lao động để thực hiện TTHC mỗi năm. 

4. Triển khai Đề án 30 thời gian qua, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành 
chính và các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã có những 
đóng góp tích cực cho thành công của Đề án. Do đó, Văn phòng Chính phủ trân 
trọng đề nghị các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính và các 
cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Văn phòng Chính phủ và 
các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết 
57/2010/QH12 của Quốc hội về cải cách thủ tục hành chính theo đúng phân công 
của Thủ tướng tại Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011.   

5. Về những vướng mắc, khó khăn của các bộ, ngành, địa phương, trên cơ 
sở báo cáo của các bộ, ngành, địa phương và ý kiến của các đại biểu nêu tại hội 
nghị trực tuyến, Văn phòng Chính phủ sẽ tiếp tục tổng hợp, trên cơ sở đó phối hợp 
với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu biện pháp tháo gỡ, trình Thủ tướng xem 
xét, quyết định.  

Trên đây là Báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và kết quả thực thi giai đoạn 3 của Đề 
án 30 tại Văn phòng Chính phủ và tại các bộ, ngành, địa phương./. 

    
 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó TTg (để báo cáo); 
- Bộ, cơ quan ngang bộ; 
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Các cơ quan: Ngân hàng Chính sách xã hội, 
  Ngân hàng phát triển VN, BHXH VN;  
- VPCP: BTCN, các PCN, 
  Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Cổng TTĐT; 
- Lưu: VT, KSTT (5) Tuấn. 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
 
 

                          (đã ký) 
 
 
 

Nguyễn Xuân Phúc 
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