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BÁO CÁO TÓM TẮT 

Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước  

giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2030 

  

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 

CCHC của Chính phủ (Ban Chỉ đạo); các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành tổng 

kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 tại 

Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, nhằm đánh giá những 

kết quả đạt được, đồng thời, chỉ ra những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân và bài 

học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện công tác CCHC nhà nước giai 

đoạn 2011 - 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ CCHC nhà nước giai đoạn 

2021 - 2030. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là các bộ, ngành) và UBND các tỉnh, thành phố 

trực Trung ương (sau đây gọi tắt là các tỉnh), Chính phủ báo cáo tình hình, kết quả 

triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 

và định hướng CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 như sau: 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI  

Chính phủ, Ban Chỉ đạo đã đề ra các chương trình, kế hoạch CCHC mang 

tính toàn diện, đồng bộ và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xây dựng, triển khai 

kế hoạch CCHC một cách thiết thực, cụ thể, phù hợp với Chương trình tổng thể 

và thực tiễn của các bộ, tỉnh. Đã kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ. Bộ 

Nội vụ, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đã tăng cường công tác tham mưu, 

xây dựng chương trình, kế hoạch CCHC, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện CCHC. Các bộ, ngành, 

địa phương đã ban hành một số lượng lớn các văn bản chỉ đạo, điều hành về 

CCHC. Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể, nhiều bộ, 

ngành và địa phương đã có những mô hình, sáng kiến mới được nghiên cứu, áp 

dụng có hiệu quả. Cũng trong giai đoạn này, các chỉ số đo lường, đánh giá kết 

quả, tác động của cải cách hành chính được ban hành và triển khai thực hiện, góp 

phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính của các cơ quan 

hành chính nhà nước từ Trung ương tới chính quyền địa phương các cấp. 

Chính phủ, Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành và địa phương đã tăng cường công tác 

kiểm tra việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ CCHC. Công tác kiểm tra đã có tác 

động tích cực, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động, kỷ luật, kỷ cương của 
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người đứng đầu, đội ngũ công chức, viên chức trong triển khai CCHC của các bộ, 

ngành, địa phương và từng cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước. Nhiều 

vấn đề khó khăn, vướng mắc trong CCHC đã được xử lý kịp thời sau kiểm tra.  

Công tác phổ biến, quán triệt và công tác thông tin, tuyên truyền CCHC đã 

được các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong 

phú, đa dạng đã giúp cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp 

nhận thức được mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chương trình tổng thể để cùng 

tham gia thực hiện, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, những cách làm 

hay để phát huy hiệu quả của công tác CCHC(81). 

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG THEO CHƯƠNG 

TRÌNH TỔNG THỂ 

1. Cải cách thể chế 

Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đặc biệt là những luật, pháp lệnh 

triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, được các cơ quan nhà nước trong cả hệ 

thống chính trị từ Trung ương đến địa phương quan tâm, chỉ đạo sát sao. Chính 

phủ, các bộ, ngành và địa phương đã thường xuyên quan tâm, tập trung chỉ đạo 

xây dựng các thể chế thuộc phạm vi quản lý, đã chú trọng việc xây dựng các dự 

thảo luật, pháp lệnh trình Quốc hội và ban hành một số lượng lớn nghị định hướng 

dẫn thi hành luật, pháp lệnh. Thể chế về tổ chức bộ máy của hệ thống hành chính, 

về mối quan hệ giữa Nhà nước với người dân  tiếp tục được hoàn thiện, đổi mới. 

Đã đề cao các quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân tại các đạo 

luật trên các lĩnh vực từ dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Tổng số văn 

bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) mà các bộ đã ban hành từ năm 2012 đến nay 

là hơn 8.600 văn bản.  

Chính quyền địa phương các cấp cũng đã chú trọng việc ban hành và tổ chức 

thực hiện các VBQPPL theo thẩm quyền, mỗi năm ban hành hàng ngàn quyết 

định để cụ thể hoá các văn bản của Trung ương cho phù hợp với điều kiện cụ thể 

của địa phương, cụ thể, từ năm 2011 đến tháng 5/2020, các tỉnh đã ban hành 

khoảng 385.826 VBQPPL. Các tỉnh cũng đã triển khai Kế hoạch theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm 

của bộ, ngành và địa phương. Công tác rà soát, kiểm tra VBQPPL theo thẩm 

quyền cũng được chú trọng thực hiện. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được 

đổi mới với nhiều hình thức đa dạng đã gắn kết chặt chẽ hơn với công tác xây 

dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật và thực hiện chức năng quản lý nhà nước của 

bộ, ngành, địa phương. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách 

pháp luật hàng năm được các bộ, ngành, địa phương triển khai theo kế hoạch, với 

trọng tâm tập trung vào những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước, liên quan 

trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.  

                                           
81 Trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2015, công tác tuyên truyền cải cách hành chính tại các bộ, ngành đạt trên 

2.800 đợt, địa phương đạt 4.100 đợt. Giai đoạn 2015-2020, các bộ, ngành đã tổ chức khoảng 391 số lớp tập huấn 

chuyên đề cải cách hành chính. Các địa phương cũng đã tổ chức khoảng hơn 1.580 lớp tập huấn chuyên đề cải cách 

hành chính; phát hành hơn 35.800 bản tin chuyên đề cải cách hành chính trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình. 
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2. Cải cách thủ tục hành chính  

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được xác định là một khâu trọng tâm, 

đột phá và đã được triển khai mạnh mẽ ở tất cả các cấp hành chính theo hướng 

đơn giản hoá, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo đảm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân. Việc triển khai 

thực thi phương án đơn giản hóa TTHC; việc cắt giảm điều kiện kinh doanh và 

hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa dòng hàng đạt được 

nhiều kết quả tích cực(82). Đã bước đầu đạt được một số kết quả trong thực hiện 

Đề án Tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên 

quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020(83). 

Những quy định về kiểm soát TTHC cơ bản được hoàn thiện. TTHC được 

các bộ, ngành, địa phương từng bước chuẩn hóa, công bố, niêm yết, công khai tại 

nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC, công khai trên Cổng thông tin điện tử của bộ, 

ngành, địa phương và trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, giúp cá nhân, tổ chức 

truy cập tìm hiểu, thực hiện thuận tiện, chính xác. Cơ chế một cửa, cơ chế một 

cửa liên thông, Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả tập trung cấp tỉnh, cấp huyện đã được triển khai ở các địa phương với 

nhiều đổi mới về phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin, tạo sự chuyển biến rõ nét trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. 

Các nội dung gắn kết đồng bộ giữa cải cách TTHC và xây dựng Chính phủ điện 

tử cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận với cơ 

quan hành chính nhà nước. Việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 

quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-

TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ cũng đạt được những kết quả tích 

cực. Năm 2019, cả nước có 14.505.494 lượt hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC thực 

hiện qua dịch vụ BCCI, trong đó, dịch vụ tiếp nhận hồ sơ là 2.175.824 lượt, dịch 

vụ trả kết quả là 12.329.670 lượt, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, 

tổ chức, tạo tiền đề thúc đẩy triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3 và 4. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

Thời gian qua, một loạt chủ trương của Đảng và chính sách của các cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền đã được đưa ra nhằm đẩy mạnh hơn nữa cải cách tổ chức 

bộ máy hành chính nhà nước. Việc xây dựng và ban hành các văn bản quy định 

về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các bộ, ngành Trung ương về cơ bản khắc 

phục được những tồn tại, hạn chế của các giai đoạn trước, bổ khuyết những thiếu 

                                           
82 Tính từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV đến tháng 11 năm 2020, đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.000 

TTHC, 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh; 6.776/9.926 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành; tổng chi 

phí xã hội tiết kiệm được khoảng hơn 18 triệu ngày công/năm, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm. Các bộ, ngành 

đã có phương án xử lý 1.501 mặt hàng có chồng chéo về thẩm quyền. 
83 Triển khai hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch tại các địa phương và thực hiện cấp số định danh cá nhân cho 

hơn 1.391.018 trường hợp đăng ký khai sinh năm 2019 tại 680 phòng tư pháp cấp huyện và 10.696 UBND cấp xã 

tại 60 tỉnh, thành phố. Bộ Công an tiếp tục cấp thẻ Căn cước công dân từ đủ 14 tuổi trở lên tại 16 tỉnh, thành phố, 

từ năm 2012 đến nay đã cấp được 15 triệu trường hợp. Về kết quả thu thập dữ liệu, Bộ Công an đã tiến hành thu 

thập và scan. Đến ngày 30/9/2020, Bộ Công an đã thu thập được 83.387.773/87.306.594 (đạt 95,51%) phiếu thu 

thập thông tin dân cư DC01 và cập nhật được 7.436.291 phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư DC02. 
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sót thể chế về tổ chức và bộ máy, bảo đảm bao quát đầy đủ chức năng quản lý nhà 

nước của Chính phủ. Một số địa phương đã báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép 

điều chỉnh hoặc thí điểm điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ 

máy của một số cơ quan, đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương 

mình. Việc sắp xếp, kiện toàn, từng đợt tăng hoặc giảm tổ chức kể cả hành chính 

và đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) ở các bộ, ngành Trung ương và chính 

quyền địa phương các cấp đã được thực hiện có kết quả.  

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, 

sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản 

lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL” đã đạt được 

những kết quả quan trọng(84) (85). 

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 

653/2019/UBTVQH của UBTVQH cơ bản đã hoàn thành: Ở cấp huyện, đã tiến 

hành sắp xếp đối với 21 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm là 08 đơn vị. Đối với 

cấp xã, đã tiến hành sắp xếp đối với 1.047 đơn vị, giảm 557 đơn vị. 

Về biên chế công chức (tính đến 31/3/2020): Các bộ ngành Trung ương giảm 

10.284 người so với số giao năm 2015; các địa phương giảm 13.612 người so với 

số giao năm 2015. 

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV, tạo cơ sở 

pháp lý quan trọng cho việc kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính ở Trung ương 

và địa phương. UBND các cấp và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện được 

sắp xếp, kiện toàn, cơ bản theo đúng quy định, bước đầu đã tính đến đặc điểm của 

đơn vị hành chính ở nông thôn, đô thị, hải đảo. Mô hình tổ chức cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh, cấp huyện được thực hiện đúng theo các chủ trương của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước. Bộ máy cơ bản đảm bảo tinh gọn; hiệu lực, hiệu quả hoạt 

động được nâng cao gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 

                                           
84 Đến nay, tại các bộ, cơ quan ngang bộ (không tính Bộ Quốc phòng và Bộ Công an): Giảm 12 vụ và tương 

đương. Tại các tỉnh, thành phố: Giảm 05 tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; giảm 973 tổ chức 

cấp phòng; 127 tổ chức cấp chi cục; 1.179 tổ chức cấp phòng thuộc chi cục; ở cấp huyện: Giảm 294 tổ chức cấp 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. 
85 So sánh thời điểm 29/02/2020 với năm 2017 và năm 2015 cho thấy: Số lượng ĐVSNCL thuộc các bộ, ngành 

là 1.045 đơn vị, giảm 44 đơn vị so với năm 2017 và giảm 53 đơn vị so với năm 2015. Trong khi đó, số lượng 

ĐVSNCL thuộc các địa phương là 49.445 đơn vị, giảm 4.670 đơn vị so với năm 2017 và giảm 6.189 đơn vị so với 

năm 2015. Trong tổng số ĐVSNCL của cả nước, có 12.267 ĐVSNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; 

2.494 ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên và 253 ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. Như 

vậy, tính đến 29/2/2020 kết quả sắp xếp tổ chức lại các ĐVSNCL của các bộ ngành, địa phương trong cả nước đã 

giảm 11% so với năm 2015, đạt được mục tiêu của Nghị quyết đến năm 2021 tối thiểu bình quân cả nước giảm 

10% đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, mới chỉ có các địa phương đạt mục tiêu của Nghị quyết (giảm được 

11,12% ĐVSNCL so với năm 2015), còn các bộ ngành mới giảm 5,19% ĐVSNCL so với năm 2015. 
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số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô 

thị tại thành phố Hà Nội. Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị 

quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về thí điểm tổ chức mô hình chính 

quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. 

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét 

Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc 

Thành phố Hồ Chí Minh và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ 

Chí Minh. Ngày 9/12/2020, tại Phiên họp thứ 51, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã 

tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính 

cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh. 

Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ 

kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ. Các bộ, ngành và địa phương thường xuyên ban hành kế hoạch 

kiểm tra và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt 

động của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc. Nhiều bộ, ngành và địa 

phương đã chỉ đạo lồng ghép kiểm tra về tổ chức bộ máy, về công tác tổ chức, 

quản lý, sử dụng công chức, viên chức, công tác CCHC và thực hiện quy chế 

dân chủ ở cơ sở.  

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

Trong giai đoạn 2011 - 2020, các quy định về cán bộ, công chức, viên chức 

tiếp tục được hoàn thiện đồng bộ trên tất cả các khâu từ tuyển dụng, sử dụng, bố 

trí, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch, thăng hạng. Đến 31/12/2017, Bộ 

Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành 59 Nghị định và ban hành theo thẩm quyền 

92 thông tư và thông tư liên tịch trong lĩnh vực quản lý cán bộ, công chức viên chức 

triển khai thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”. 

Đồng thời, đã có nhiều văn bản được ban hành nhằm thực hiện Nghị quyết số 26-

NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ 

phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

Các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện, bố trí công chức 

đảm bảo theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức tương ứng 

với bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí. Một số nội dung cải cách, 

đổi mới bước đầu đạt kết quả, như: việc thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các 

chức danh lãnh đạo, quản lý; việc tuyển dụng công chức có ứng dụng công nghệ 

thông tin; việc thu hút những người có tài năng vào làm việc trong các cơ quan 

nhà nước. Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai 

đoạn 2016 - 2025, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ được đổi mới, phân công, phân cấp rõ ràng hơn. Việc áp dụng công 

nghệ thông tin, xây dựng phần mềm quản lý cán bộ, công chức được thực hiện tại 

nhiều bộ, ngành và địa phương và bước đầu hình thành cơ sở dữ liệu cán bộ, công 

chức, phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện chế độ, chính sách 

cho cán bộ, công chức, viên chức.  
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Về công chức cấp xã: Năm 2015, tổng số cán bộ, công chức cấp xã có 

234.061 người, bình quân 21 người/xã (trong đó: cán bộ cấp xã có 116.043 người, 

công chức cấp xã có 118.018 người). Đến tháng 4/2020, tổng số cán bộ, công 

chức cấp xã có 234.617 người, bình quân 21 người/xã (trong đó: cán bộ cấp xã có 

113.672 người, công chức cấp xã có 120.945 người). 

Cải cách chính sách tiền lương đã được quan tâm và đạt được những kết quả 

tích cực. Từ năm 2011 đến nay, Chính phủ đã từng bước điều chỉnh mức lương 

cơ sở đối với khu vực hưởng lương ngân sách phù hợp với tình hình kinh tế - xã 

hội và khả năng ngân sách nhà nước từ 730.000đ/tháng (năm 2011) lên 

1.490.000đ/tháng (năm 2019). Từ năm 2007, quan điểm của Đảng về chính sách 

bảo hiểm xã hội chính thức được luật hóa bằng Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006. 

Kết quả thực hiện chính sách người có công: Đến nay cả nước đã xác nhận được 

trên 9,2 triệu người có công với cách mạng; trong đó, số người có công đang 

hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng gần 1,4 triệu người và khoảng 300.000 thân nhân 

người có công đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng với tổng kinh phí khoảng 

30.000 tỷ đồng/năm. 

5. Cải cách tài chính công 

Trong giai đoạn vừa qua, nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước được ban hành, đã từng bước góp phần hoàn thiện chính sách về 

thuế, thu nhập, tiền lương và chính sách an sinh xã hội, trở thành động lực phát 

huy nhân tố con người trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt 

hơn công bằng xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà 

nước, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh 

tế quốc tế.  

Các cơ chế, chính sách về quản lý tài chính doanh nghiệp và sắp xếp, cổ phần 

hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước đã được ban hành đầy đủ, 

đồng bộ và được điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với thực tiễn hoạt động của 

doanh nghiệp và tình hình thị trường, thúc đẩy tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, 

bảo đảm ngăn chặn thất thoát vốn, tài sản nhà nước, tạo minh bạch trong công tác 

quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước. Các thể chế, chính sách pháp luật trong 

lĩnh vực quản lý nợ công cũng đã được hoàn thiện và đổi mới, từng bước tiếp cận 

các thông lệ quốc tế. Cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa 

học và công nghệ tiếp tục được hoàn thiện. Công tác quản lý tài chính, ngân sách 

có nhiều chuyển biến rõ nét. Bước đầu đã hình thành cơ sở dữ liệu của các bộ, 

ngành và địa phương trong thực hiện các nội dung cải cách tài chính công; việc 

giám sát chi tiêu bằng quy chế chi tiêu nội bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, 

làm tăng tính hiệu quả của chi tiêu công, hạn chế tham nhũng, lãng phí trong sử 

dụng ngân sách nhà nước, góp phần tăng cường kỷ luật tài chính, từng bước tăng 

tính minh bạch trong thực hiện ngân sách.  

Việc triển khai chính sách xã hội hóa trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, 

du lịch; giáo dục và đào tạo; y tế... đã từng bước khai thác, phát huy có hiệu quả, 

nguồn lực xã hội hoá đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển ngành, từng 
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bước nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn 

hóa, tinh thần của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục, y tế 

cho người dân.  

Việc thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và 

ĐVSNCL đạt được nhiều kết quả  tích cực. Hệ thống các văn bản pháp luật quy 

định về tự chủ của ĐVSNCL, trong đó có tự chủ về tài chính, đã từng bước được 

hoàn thiện theo hướng đẩy mạnh giao quyền tự chủ tài chính cho các ĐVSNCL. 

Theo báo cáo chưa đầy đủ của các bộ, ngành (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, 

Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam), từ năm 2011 đến tháng 3/2020, số lượng 

các ĐVSNCL tự chủ ngày càng tăng, từ 449 đơn vị ở năm 2011 lên 761 đơn vị ở 

năm 2015, 816 đơn vị ở năm 2017 và 848 đơn vị ở tháng 3/2020. So sánh tăng, 

giảm số lượng ĐVSNCL tự chủ của các bộ, ngành năm 2020 với năm 2015 cho 

thấy, ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên tăng hơn 66 đơn vị, trong khi đó, 

ĐVSNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên tăng hơn 33 đơn vị ở năm 2020 

so với năm 2015. Số lượng ĐVSNCL do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên 

giảm 33 đơn vị ở năm 2020 so với năm 2015. Ở địa phương, theo số liệu tại báo 

cáo tổng kết của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho thấy, năm 2011 

số lượng ĐVSNCL tự chủ là 30.736 đơn vị; đến năm 2015 là 31.138 đơn vị; năm 

2017 là 33.324 đơn vị và đến tháng 3/2020 là 32.066(86) đơn vị. 

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công 

nghệ công lập theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 và một số văn 

bản khác của Chính phủ đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều tổ chức khoa học 

và công nghệ đã phát huy hiệu quả trong hoạt động, thu hút nguồn lực của xã hội 

cho hoạt động khoa học và công nghệ và đầu tư có trọng điểm.  

6. Hiện đại hóa hành chính  

Thực hiện Chương trình tổng thể, Chính phủ đã từng bước hoàn thiện thể chế, 

chính sách phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (ƯDCNTT) trong hoạt động 

của cơ quan nhà nước, những thể chế, chính sách này bao trùm nhiều lĩnh vực 

ƯDCNTT, từ các chương trình, định hướng của quốc gia, cho tới cung cấp thông 

tin, dịch vụ công; chuyển đổi số và đô thị thông minh... Đã thành lập Ủy ban Quốc 

gia về Chính phủ điện tử và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban. Thủ tướng 

Chính phủ cũng đã phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030. Các bộ, ngành và địa phương từng bước xây dựng Kiến 

trúc Chính phủ điện tử; Đô thị thông minh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng “Chính phủ điện 

tử”, “Chính quyền điện tử” là kết quả nổi bật trong triển khai Chương trình tổng 

thể. Chính phủ đã từng bước hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước(87). Các bộ, ngành và 

                                           
86 Số liệu ĐVSNCL tự chủ của các tỉnh, thành phố bao gồm: đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp tỉnh; đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện. 
87 Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ƯDCNTT trong hoạt động của cơ quan nhà 

nước, Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia 
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địa phương từng bước xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử; đô thị thông minh; 

tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, triển khai xây dựng nhiều phần mềm, 

cơ sở dữ liệu nền tảng. Về hạ tầng kỹ thuật ƯDCNTT của các bộ, ngành, địa 

phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các bộ, ngành đã tích cực xây dựng 

các cơ sở dữ liệu quốc gia và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần 

hình thành nên cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chính 

phủ, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết TTHC cho người dân, 

tổ chức, doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. 

Điển hình là các cơ sở dữ liệu, như: Dữ liệu quốc gia về dân cư; dữ liệu quốc gia 

về đất đai; dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; dữ liệu quốc gia về tài 

chính; dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm (thu thập thông tin cá nhân của khoảng 93 

triệu người); dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; dữ liệu giáo dục; dữ liệu danh mục 

dùng chung của Bộ Y tế…  

Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cho người dân và 

doanh nghiệp; triển khai các hệ thống một cửa điện tử đạt những kết quả đáng ghi 

nhận. Tính đến quí II năm 2020, số DVCTT mức 3 cả nước là 38.833; DVCTT mức 

4 cả nước là 17.959 dịch vụ. Tỷ lệ trung bình hồ sơ giải quyết qua hệ thống một 

cửa điện tử tại các tỉnh từ năm 2015 đến tháng 3/2020 là 84,44%. Trong khi đó, 

tỷ lệ trung bình từ 2015 đến tháng 03/2020 của các bộ là 35,85%, tuy nhiên, ở 

năm 2019, tỷ lệ này là 52,6%.  

Trục liên thông văn bản quốc gia, kết nối liên thông để phục vụ gửi, nhận 

văn bản điện tử giữa 95/95 cơ quan nhà nước từ Trung ương và 63 địa phương; 

trong đó, 94/94 bộ, ngành, địa phương, cơ quan đã thực hiện gửi, nhận văn bản 

điện tử đối với 3 cấp chính quyền; có hơn 3,5 triệu văn bản điện tử được gửi, nhận 

(từ ngày 12/3/2019 đến tháng 11 năm 2020). Việc gửi nhận văn bản điện tử giúp 

tiết kiệm chi phí xã hội vào khoảng trên 1.200 tỷ đồng/năm. Cổng dịch vụ công 

quốc gia(88); hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (Hệ 

thống e-cabinet); Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia; Trung tâm Thông tin, chỉ 

đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chính thức được đưa 

                                           
về ƯDCNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015, Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 01/07/2014 

của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và 

hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định 

số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT 

trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/05/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu Quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển 

Chính phủ điện tử; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng 

tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 

05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước; Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục 

tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về Triển khai thực 

hiện TTHC trên môi trường điện tử; Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về quản lý, 

kết nối và chia sẻ dữ liệu số của Cơ quan nhà nước... 
88 Cổng Dịch vụ công quốc gia kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử 

cấp bộ, cấp tỉnh từ ngày 09/12/2019. Đến nay, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã tích hợp, cung cấp gần 2.300 dịch 

vụ công trực tuyến trên tổng số gần 7 nghìn TTHC tại 4 cấp chính quyền; gần 89 triệu lượt truy cập, trên 382 nghìn 

tài khoản đăng ký, hơn 24 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; gần 580 nghìn hồ sơ thực hiện trực tuyến trên Cổng; tiếp 

nhận, hỗ trợ trên 38 nghìn cuộc gọi, xử lý khoảng 9.194 phản ánh, kiến nghị; Chi phí xã hội tiết kiệm được khi 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến khoảng 6.722 tỷ đồng/năm. 
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vào sử dụng, góp phần đổi mới phương thức làm việc của Chính phủ theo hướng 

hiện đại, trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin(89)(90). 

Các bộ, ngành và địa phương đã tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 vào hoạt động quản lý nhà nước 

nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính công khai, minh bạch trong thực thi 

công vụ của cán bộ, công chức trong hệ thống bộ máy hành chính nhà nước. Một 

số bộ, ngành đã công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 

ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức theo hệ thống ngành dọc trực thuộc. 

Đã có 22/22 bộ, ngành phê duyệt Kế hoạch triển khai và giao đơn vị chủ trì, 

giúp việc triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg. Công tác kiểm tra 

với số lượng các bộ thực hiện tăng lên hằng năm. Tại địa phương: đã có 63/63 địa 

phương phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg. 

Công tác kiểm tra, báo cáo việc thực hiện ISO cũng được các địa phương triển 

khai thực hiện có kết quả. Một số tỉnh, thành phố đã triển khai tốt, duy trì đầy đủ 

hoạt động kiểm tra, hoạt động báo cáo trong các năm vừa qua như: Bà Rịa - Vũng 

Tàu, Bình Định, Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, 

Tây Ninh, Thanh Hóa, Tiền Giang, Tuyên Quang, Yên Bái... 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

TRONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 

1. Những kết quả tích cực đã đạt được 

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thường xuyên, liên tục, tạo sức lan 

tỏa, có tác động mạnh mẽ, sâu rộng đến nhận thức và hành động của các cơ quan 

nhà nước nói chung và cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ CCHC.  

b) Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

đạt kết quả tích cực; việc tổ chức triển khai theo dõi, đánh giá, xếp loại công tác 

CCHC, công bố kết quả Chỉ số CCHC; khảo sát, đo lường, xác định Chỉ số hài lòng 

hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước... 

là những nét nổi bật trong chỉ đạo, điều hành.  

c) Thể chế của nền hành chính, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa, thể chế về mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân được hoàn thiện, 

                                           
89 Tính từ ngày khai trương 24/6/2019 đến tháng 11/2020, Hệ thống e-cabinet đã phục vụ 23 Hội nghị, phiên 

họp của Chính phủ và thực hiện xử lý 561 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ thay thế việc phát hành hơn 208 

nghìn phiếu giấy, hồ sơ, tài liệu kèm theo. Chi phí tiết kiệm được khi sử dụng Hệ thống khoảng 169 tỷ đồng/năm. 
90 Trong khi đó, Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ khai trương ngày 19/8/2020 là hạ tầng số thông minh phục vụ chỉ đạo, điều hành dựa trên 

dữ liệu số phù hợp theo lộ trình chuyển đổi số quốc gia. Đến nay, Hệ thống đã kết nối 30 bộ, cơ quan với 20 chế 

độ báo cáo và 106/200 chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Chi phí tiết kiệm khi vận hành Hệ thống này khoảng 460 tỷ đồng/năm. Hiện tại, 106/106 chỉ tiêu kết nối đã cung 

cấp dữ liệu, hiển thị trên các Bảng theo dõi trực quan (Infographic) tại Trung tâm thông tin; kết nối ổn định, thông 

suốt của 12 thông tin, dữ liệu trực tuyến của các Bộ, cơ quan: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; phối hợp với 54/63 tỉnh cung cấp dữ liệu trực tuyến cho 08 chỉ tiêu kinh 

tế - xã hội; tương tác, điều hành trực tuyến thông qua hệ thống mạng dữ liệu của Bộ Quốc phòng, mạng chuyên 

dùng, Internet với gần 30 điểm cầu tại các bộ, ngành, địa phương. 
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củng cố và được triển khai có hiệu quả trên thực tế. Thông qua đó, nền hành chính 

đã có chuyển biến tích cực theo hướng nền hành chính dân chủ, phục vụ, chuyên 

nghiệp, hiện đại, năng động, trách nhiệm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của 

người dân, xã hội và sự phát triển của đất nước.  

d) Công tác cải cách TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh, cải cách hoạt 

động kiểm tra chuyên ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động của các cơ quan nhà nước, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử đã đạt 

được kết quả quan trọng.  

đ) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đã tiếp tục được triển khai 

thực hiện với nhiều nhiệm vụ quan trọng, đạt được một số kết quả được ghi nhận.  

e) Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức có nhiều đổi mới; đã từng bước đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.  

g) Cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính, ĐVSNCL, tổ chức 

khoa học và công nghệ công lập được đổi mới, giúp cho các cơ quan, đơn vị chủ 

động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, sử dụng ngân sách và đề ra các giải pháp 

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. 

2. Những tồn tại, hạn chế 

a) Cải cách thể chế vẫn còn những bất cập, hạn chế. Vẫn còn văn bản quy 

phạm pháp luật có dấu hiệu trái luật. Tình trạng nợ đọng văn bản, mặc dù có xu 

hướng giảm, nhưng chưa bền vững. 

b) Cải cách TTHC vẫn chưa thực sự là động lực mạnh mẽ cho cải thiện môi 

trường kinh doanh. Cắt giảm TTHC ở những lĩnh vực mà người dân, doanh nghiệp 

ít cần được giải quyết. Tính liên thông trong cải cách TTHC chưa cao. 

c) Tổ chức bộ máy hành chính còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc. Việc sắp xếp 

tổ chức chưa gắn kết với việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ. 

d) Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có nơi chưa đồng đều, thậm chí còn 

yếu; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn có hành vi nhũng nhiễu, tiêu 

cực. Công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức vẫn là khâu yếu. 

Công tác quản lý cán bộ ở một số cơ quan, đơn vị còn chưa nghiêm, chưa tuân 

thủ đầy đủ các quy định pháp luật, còn có sai phạm.  

đ) Cải cách tài chính công còn nhiều hạn chế. Việc sử dụng ngân sách và vốn 

đầu tư công còn lãng phí, thất thoát, kém hiệu quả. Việc đổi mới cơ chế quản lý, 

cơ chế tài chính đối với các ĐVSNCL còn chậm; chất lượng, hiệu quả hoạt động 

của các ĐVSNCL trên một số lĩnh vực chưa cao.  

e) Việc xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số còn 

chưa đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương. Việc hình thành các hệ thống dữ 

liệu dùng chung chưa đầy đủ; việc kết nối, liên thông giữa các phần mềm quản lý 

chuyên ngành, dữ liệu dùng chung của các cơ quan, đơn vị còn khó khăn, gây cản 

trở cho công tác quản lý và giải quyết công việc cho người dân, tổ chức. Hiệu quả 
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cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 cho người dân, tổ chức còn thấp. 

3. Những bài học kinh nghiệm trong triển khai cải cách hành chính 

a) CCHC tiếp tục phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp 

ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền và sự tham gia tuyên truyền, vận 

động và giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội 

và các đoàn thể quần chúng. Coi trọng công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng 

các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về CCHC đối với 

các cấp chính quyền và toàn thể nhân dân để tạo ra sự đồng thuận chung trong 

toàn xã hội. 

b) Phải xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, lâu dài gắn với 

công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Thực 

hiện CCHC phải đồng bộ với từng bước đổi mới hệ thống chính trị, đổi mới phương 

thức lãnh đạo của Đảng, cải cách kinh tế, cải cách lập pháp và cải cách tư pháp.  

c) Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của người 

đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

trong từng cơ quan, đơn vị, phải xác định mọi việc vì lợi ích thiết thực, đặt lợi ích 

của người dân lên hàng đầu là điều kiện quan trọng đảm bảo sự thành công của 

CCHC. Người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp phải thực hiện nghiêm túc 

việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại 

trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân.  

d) Cần xác định rõ phạm vi, nội dung CCHC, phân biệt CCHC với các cuộc 

cải cách đang diễn ra nhưng cải cách, đổi mới kinh tế, cải cách tư pháp... Việc đặt 

cải cách thể chế trong thời gian vừa qua là tương đối rộng, vượt khỏi phạm vi của 

CCHC, trong đó, các nội dung của cải cách thể chế gần như là cải cách kinh tế, 

có liên quan đến Quốc hội và các cơ quan khác. Bên cạnh đó, cải cách tài chính 

công cũng rộng, nhiều nội dung thuộc cải cách tài chính trong cải cách kinh tế. 

đ) Xác định các mục tiêu CCHC mang tính định lượng với mức độ phù hợp, 

thiết thực để bảo đảm tính khả thi. 

e) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá quá 

trình triển khai thực hiện công tác CCHC. 

g) Củng cố, kiện toàn và nâng cao vai trò của cơ quan chủ trì tham mưu cho 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác điều phối chung, tổng hợp, đôn 

đốc và theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC có ý nghĩa quan trọng trong 

giai đoạn tới. 

Phần thứ hai 

ĐỊNH HƯỚNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC  

GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 

1. Mục tiêu 

Tiếp tục đẩy mạnh CCHC nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, 

chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; 
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đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm 

nhiệm vụ; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, thông suốt và 

hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ 

Nhân dân. 

2. Định hướng 

a) Tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh CCHC, 

xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 

2030 một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, 

thiết thực, hiệu quả nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, nâng 

cao trách nhiệm giải trình, từng bước hiện đại phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người 

dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành 

chính nhà nước. 

b) Nâng cao vai trò chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của 

các tổ chức chính trị, xã hội, người dân, doanh nghiệp đối với công tác CCHC. 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về mục tiêu, nhiệm 

vụ CCHC tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân và toàn 

xã hội để tạo động lực và sự đồng thuận trong xã hội về thực hiện công cuộc 

CCHC gắn với thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước giai 

đoạn 2021 - 2030. 

c) Về cải cách thể chế 

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của bộ máy hành chính nhà 

nước đầy đủ, đồng bộ, hiện đại. Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ và vận hành có 

hiệu quả hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp 

với các chuẩn mực phổ biến của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc 

tế; tạo được bước đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các 

nguồn lực để thúc đẩy phát triển đất nước.  

- Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kịp 

thời rà soát, phát hiện và xử lý những mâu thuẫn, chồng chéo giữa các quy định 

pháp luật. Triển khai các biện pháp cụ thể để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 

của cá nhân, tổ chức. 

d) Về cải cách TTHC 

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách quy định TTHC liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp, TTHC nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước nhằm cải thiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 

gia; cắt giảm chi phí tuân thủ.  

- Thường xuyên rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC, thành phần hồ sơ 

và các điều kiện TTHC không cần thiết, không hợp lý, đảm bảo thực chất. 

- Tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử: Chuẩn hóa, điện tử 
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hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ; trao đổi văn bản trên môi trường mạng; số 

hóa kết quả TTHC để nâng cao tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, tiết 

kiệm chi phí. Tăng tính liên thông trong giải quyết TTHC; nâng cao hiệu quả phối 

hợp giữa các cơ quan ngành dọc và cơ quan chuyên môn trong giải quyết TTHC. 

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp để 

cải thiện chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông. 

đ) Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành 

chính nhà nước. Đẩy mạnh nghiên cứu, thí điểm một số mô hình mới về thu gọn 

tổ chức bộ máy gắn với thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Tăng cường thí 

điểm chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước 

không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm; 

kịp thời sơ kết, tổng kết và mở rộng dần những mô hình phù hợp, hiệu quả. 

- Đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động để tinh 

gọn đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải và trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ 

của các ĐVSNCL; rà soát, chuyển đổi các ĐVSNCL có đủ điều kiện sang công 

ty cổ phần. 

- Tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa Trung ương và 

địa phương, giữa cấp trên và cấp dưới, gắn với quyền hạn và trách nhiệm; khuyến 

khích sự năng động, sáng tạo và phát huy tính tích cực, chủ động của các cấp, các 

ngành trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước. 

- Nghiên cứu, triển khai các biện pháp đổi mới phương thức làm việc, nâng 

cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên 

cơ sở ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học và công nghệ, nhất là CNTT. 

e) Về cải cách chế độ công vụ 

- Đổi mới cơ chế, nâng cao chất lượng tuyển dụng, sử dụng công chức, viên 

chức. Nghiên cứu triển khai thí điểm chế độ hợp đồng hành chính. 

- Hoàn thiện quy định về xác định vị trí việc làm của công chức, viên chức 

làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và bổ nhiệm công chức, viên chức. 

- Nghiên cứu, đổi mới phương pháp, quy trình đánh giá phân loại CBCCVC 

theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, lượng hóa các tiêu chí đánh giá và đề 

cao trách nhiệm người đứng đầu. 

- Hoàn thiện các quy định về quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ chính sách 

đối với viên chức tại các ĐVSNCL hoạt động theo cơ chế tự chủ. 

g) Cải cách tài chính công 

- Tiếp tục đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan, đơn vị gắn với 

nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra. Sửa đổi, bổ sung quy định về thực hiện 

cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và cụ thể 
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hóa các chủ trương của Đảng. Tăng cường các giải pháp để cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công lập theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa. 

- Hoàn thiện cơ chế tài chính tại các ĐVSNCL; quy định về tự chủ trong các 

hoạt động liên doanh, liên kết tại các ĐVSNCL, phù hợp với thực tiễn. Đẩy mạnh 

chuyển đổi các ĐVSNCL sang mô hình tự chủ hoàn toàn cả về chi đầu tư, chi 

thường xuyên, thực hiện quản lý, kế toán theo mô hình doanh nghiệp. 

h) Xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số 

- Hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý và xây dựng cơ sở dữ liệu nền tảng 

phục vụ cho việc triển khai phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Thực hiện 

chiến lược chuyển đổi số quốc gia theo lộ trình. Tăng cường đầu tư tái cấu trúc hạ 

tầng công nghệ thông tin các bộ, ngành, địa phương; chuyển đổi hạ tầng công 

nghệ thông tin thành hạ tầng số ứng dụng điện toán đám mây. 

- Đẩy mạnh việc ƯDCNTT vào đổi mới phương thức làm việc, nâng cao 

năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước; giảm chi phí và thời gian xử 

lý công việc. Phát triển, nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3 

và 4 trên Cổng dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử các cấp. 

- Nghiên cứu, xây dựng và phát triển mô hình đô thị thông minh. 

Phần thứ ba 

NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Nhằm tiếp tục triển khai các nghị quyết của Đảng về CCHC trong thời 

gian qua, từ kết quả CCHC đạt được trong 10 năm qua và tình hình thực tiễn của 

nền hành chính, đề nghị Chính phủ xem xét, tiếp tục ban hành nghị quyết về 

Chương trình CCHC nhà nước trong giai đoạn tới để triển khai một cách đồng bộ, 

toàn diện. Trong đó, giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức, chức 

năng nhiệm vụ của Chính phủ, chính quyền địa phương một cách tổng thể, phù 

hợp với mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, 2045 trong bối cảnh tác động 

mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

2. CCHC liên quan đến tất cả các cấp, các ngành, lĩnh vực của nền hành 

chính. Vì vậy cần có phải có một tổ chức thống nhất, đủ thẩm quyền giúp Thủ 

tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, điều phối các hoạt động cải cách một cách 

tổng thể, toàn diện, đồng bộ theo mục tiêu chung của Chính phủ. Đề nghị Chính 

phủ nghiên cứu, sáp nhập các Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Ủy ban quốc 

gia về phát triển Chính phủ điện tử, Hội đồng tư vấn TTHC… thành một Ủy ban 

về CCHC chung, để tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ các chủ trương, giải 

pháp đồng bộ, tổng thể về CCHC trên tất cả các lĩnh vực. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, 

phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất 

cụ thể chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của Ủy ban này. 

3. Đề nghị Chính phủ đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính 

trong thực hiện CCHC, lấy kết quả Chỉ số CCHC hàng năm của các bộ, cơ quan 

ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chỉ số hài lòng về 
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sự phục vụ hành chính là tiêu chí đánh giá năng lực, trách nhiệm người đứng đầu 

các bộ, cơ quan, địa phương một cách công khai, minh bạch. 

4. CCHC là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, vì vậy cần huy động sự 

tham gia của người dân, xã hội đóng góp xây dựng bộ máy hành chính. Do vậy, 

Chính phủ cần thống nhất với MTTQVN có quy định cụ thể để MTTQVN, các tổ 

chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội độc lập đối với hoạt 

động của các cơ quan hành chính. 

5. Chính phủ cần tăng cường nguồn lực tài chính cho CCHC. Giao Bộ Tài 

chính nghiên cứu cơ chế tài chính phủ hợp, điều chỉnh các nội dung, định mức chi 

cho công tác CCHC phù hợp với thực tiễn nhằm thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ 

CCHC một cách nhanh chóng, thuận tiện. 

6. Tăng cường hợp tác quốc tế về CCHC thông qua hỗ trợ của các tổ chức 

quốc tế tại Việt Nam; đồng thời, đề nghị Chính phủ giao nhiệm vụ cho các cơ 

quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm nghiên cứu, tìm hiểu cơ 

chế, chính sách, các mô hình, kinh nghiệm CCHC của các nước phát triển để đề 

xuất vận dụng vào thực tiễn Việt Nam một cách phù hợp./.  
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CHÍNH PHỦ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /NQ-CP Hà Nội, ngày         tháng       năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước  

giai đoạn 2021 - 2030 

 

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2021 - 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình), với các nội dung cụ thể như sau: 

I. QUAN ĐIỂM 

1. Cải cách hành chính phải được tiến hành trên cơ sở quan điểm, chủ trương 

của Đảng về đổi mới hệ thống chính trị, phải tiến hành đồng bộ với cải cách lập 

pháp, cải cách tư pháp và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, góp phần xây 

dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

2. Cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy 

người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp 

là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. 

3. Các nội dung cải cách hành chính phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, 

có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và góp phần thúc đẩy thực 

hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước theo từng giai đoạn. 

4. Cải cách hành chính phải gắn với nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và 

hành động sáng tạo; đổi mới lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại, trên 

cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan 

hành chính nhà nước; tận dụng có hiệu quả thành tựu, tiến bộ khoa học và công 

nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với lộ 

trình, bước đi phù hợp, tránh mọi biểu hiện bàng quan, thiếu tự tin, thụ động, 

nhưng không nóng vội, chủ quan, duy ý chí. 

5. Cải cách hành chính phải kế thừa những thành tựu đã đạt được trong cải 

cách hành chính nhà nước giai đoạn vừa qua; tiếp thu những kinh nghiệm, những 

bài học thành công trong cải cách của các nước có nền hành chính phát triển để 

vận dụng vào thực tiễn một cách phù hợp. 
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II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân 

chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách 

nhiệm giải trình; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và 

uy tín ngang tầm nhiệm vụ; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, 

phục vụ nhân dân. Nâng cao mức độ hài lòng của người dân, lấy sự hài lòng của 

người dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. 

Trọng tâm cải cách hành chính 10 năm tới là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý, 

chú trọng cải cách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức; phát triển Chính 

phủ điện tử, Chính phủ số. 

III. NỘI DUNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Cải cách thể chế 

1.1. Mục tiêu 

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính nhà nước,  

đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng bộ, hiện đại, hội nhập, trọng tâm là thị trường 

các yếu tố sản xuất, nhất là thị trường quyền sử dụng đất, khoa học, công nghệ; 

tạo được bước đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn 

lực để thúc đẩy phát triển đất nước; tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức và toàn xã hội. 

1.2. Nhiệm vụ 

a) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách pháp luật về 

tổ chức bộ máy hành chính, chế độ công vụ đầy đủ, đồng bộ trên cơ sở Luật Tổ 

chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức, 

Luật Viên chức. 

b) Xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa 

- Hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại 

hình doanh nghiệp; bảo đảm mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế 

đều hoạt động theo cơ chế thị trường, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh theo 

pháp luật: Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của Nhà nước, tổ chức và 

cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013. Sửa đổi, bổ sung, hoàn 

thiện pháp luật về đất đai, tài nguyên để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu 

quả đất đai, tài nguyên, khắc phục tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, tham 

nhũng, lãng phí trong lĩnh vực này. Công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng 

đất công; tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất 

giao cho các cộng đồng và doanh nghiệp nhà nước. 

- Hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường. 
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- Hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền 

vững, tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và 

ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Hoàn thiện thể chế đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Hoàn thiện thể chế, chính sách thu hút đầu tư. 

c) Nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật 

- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quy trình lập pháp, lập quy theo hướng chặt 

chẽ, khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp, áp dụng kỹ thuật lập pháp tiến bộ trong 

soạn thảo; tăng cường tham vấn ý kiến chuyên môn của các hiệp hội, chuyên gia, 

nhà khoa học và tham vấn ý kiến rộng rãi của người dân, tổ chức và xã hội trong 

quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính minh 

bạch, tính nhất quán, ổn định và dự đoán được của pháp luật. 

- Tăng cường kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát 

hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực 

hoặc không còn phù hợp. 

d) Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi pháp luật 

- Ban hành quy định và tổ chức triển khai có hiệu quả công tác theo dõi, đánh 

giá tình hình thi hành pháp luật hàng năm tại các bộ, ngành, địa phương.  

- Tăng cường năng lực phản ứng chính sách, xử lý các vấn đề mới phát sinh, 

đặc biệt gắn kết với quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật. 

- Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước 

trong công tác tổ chức thi hành pháp luật. 

2. Cải cách thủ tục hành chính 

2.1. Mục tiêu 

Cải cách quyết liệt, hiệu quả thủ tục hành chính liên quan đến người dân, 

doanh nghiệp, thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước, bãi 

bỏ các rào cản hạn chế quyền tự do kinh doanh, cắt giảm danh mục hàng hóa kiểm 

tra chuyên ngành, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, 

bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch; đổi mới thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Ứng dụng công 

nghệ thông tin, truyền thông, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục 

hành chính cho người dân, doanh nghiệp. 

Đến năm 2025:  

- Cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% số quy định và tối thiểu 20% chi phí 

tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu 

lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020. Giảm tối đa số lượng văn bản 

hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ. 

- Ít nhất 80% thủ tục hành chính, có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển 
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khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 

từ 30% trở lên. 

- Hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, 

không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm 

thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 

- 80% thủ tục hành chính, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 

3 và 4. 

- 50% thủ tục hành chính cung cấp mức độ 3 và 4 của các bộ, ngành, địa 

phương được tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. 

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng 

số hồ sơ đạt từ 50% trở lên. 

- Số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có 

giá trị sử dụng lại thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, ngành, địa phương. 

- Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành 

chính đạt tối thiểu 85%. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết các thủ tục hành 

chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 80%. 

- 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước được 

công bố, công khai và cập nhật kịp thời. 

Đến năm 2030:  

- 100% thủ tục hành chính, có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai 

thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 50% 

trở lên. 

- 90% thủ tục hành chính, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức 

độ 3 và 4. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 bình quân cả nước 

đạt tối thiểu 80%.  

- 100% thủ tục hành chính cung cấp mức độ 3 và 4 của các bộ, ngành, địa 

phương được tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. 

- Số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của bộ, ngành, địa phương đang còn hiệu lực. 

- 90% số lượng người dân, doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính phủ điện 

tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống 

thông tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương. 

-  Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành 

chính đạt tối thiểu 90%. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết các thủ tục hành 

chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 85%. 

- Môi trường kinh doanh của Việt Nam được xếp vào nhóm 30 quốc gia hàng đầu. 
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2.2. Nhiệm vụ 

a) Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định thủ tục hành chính liên 

quan đến người dân, doanh nghiệp, bảo đảm thủ tục hành chính mới ban hành 

phải đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, trọng tâm là thủ tục hành chính thuộc các 

lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, đầu tư, bảo hiểm, thuế, hải quan, công an,...và các 

thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực khác có số lượng, tần suất giao dịch lớn. 

b) Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

- Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện; loại bỏ các 

thủ tục rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho 

người dân, tổ chức. 

- Rà soát, loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý; cắt 

giảm mạnh các mẫu đơn, tờ khai có nội dung thông tin trùng lặp trong quy trình 

giải quyết một thủ tục hành chính hoặc nhóm thủ tục hành chính liên thông. 

- Cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, 

loại bỏ các quy định, điều kiện không cần thiết, không hợp lý, đảm bảo thực chất. 

Tổ chức triển khai có kết quả Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định 

liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 

- Cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành theo hướng cắt giảm số lượng 

danh mục sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành; đẩy mạnh điện tử hóa, 

hướng tới hải quan điện tử, phù hợp chuẩn mực quốc tế; tập trung đầu mối thực 

hiện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu là cơ quan hải quan, bộ quản lý chuyên 

ngành thực hiện hậu kiểm.  

- Rà soát, thống kê và đơn giản hóa các thủ tục hành chính nội bộ giữa các 

cơ quan hành chính nhà nước. 

c) Thường xuyên, kịp thời cập nhật, công khai thủ tục hành chính dưới nhiều 

hình thức khác nhau, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện. 

Xây dựng và vận hành có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính từ 

Trung ương đến địa phương.  

d) Tăng cường giải quyết gắn với kiểm soát, đánh giá, giám sát việc giải 

quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đẩy mạnh việc số hóa kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, trả kết quả 

giải quyết bản điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. 

 đ) Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa 

giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, 

chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 

- Nghiên cứu xây dựng và triển khai Đề án thí điểm đổi mới việc thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Tiếp tục phát huy có hiệu quả kênh thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị 

của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để kịp thời tháo 
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gỡ vướng mắc khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và chấn chỉnh hành vi 

nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. 

- Phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ 

tướng Chính phủ trong việc đối thoại, nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ các 

vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính.  

e) Hoàn thành kết nối Cổng Thông tin một cửa quốc gia, một cửa ASEAN 

với Cổng Dịch vụ công quốc gia; đẩy mạnh thực hiện các thủ tục kiểm tra chuyên 

ngành và thanh toán các khoản phí liên quan đến kiểm tra chuyên ngành trên Cổng 

Dịch vụ công quốc gia. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

3.1. Mục tiêu 

Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước 

các cấp, định rõ việc của cơ quan hành chính nhà nước; phân định rõ mô hình tổ 

chức chính quyền nông thôn, đô thị, hải đảo và đơn vị hành chính - kinh tế đặc 

biệt. Tăng cường đổi mới, cải tiến phương thức làm việc nhằm nâng cao năng lực 

chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động và sắp xếp, tinh gọn hệ thống tổ 

chức cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo quy định. Phấn đấu đến năm 

2030, giảm còn 16 - 18 đầu mối các Bộ, cơ quan ngang Bộ; giảm mạnh đầu mối 

các tổ chức trung gian. Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước; tăng cường rà soát, 

sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, có cơ cấu 

hợp lý và nâng cao hiệu quả hoạt động. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức 

đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 90% vào năm 

2025 và 95% vào năm 2030. Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ cung cấp 

y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu 85% vào năm 2025 và 90% vào năm 2030. 

3.2. Nhiệm vụ 

a) Xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính 

nhà nước 

- Nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức Chính phủ trong bối cảnh đẩy mạnh 

phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số và chủ động tham gia, thích ứng với 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.  

- Nghiên cứu, đề xuất thí điểm mô hình các cơ quan độc lập có chức năng 

thực thi pháp luật trên một số lĩnh vực, tiến tới tách chức năng thực thi pháp luật 

khỏi các Bộ, cơ quan ngang Bộ để tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước. 

- Rà soát, xác định rõ nhiệm vụ của các cơ quan hành chính phải thực hiện, 

những công việc cần phân cấp cho địa phương, cấp dưới thực hiện; công việc cần 

chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm; trên cơ sở đó thiết 

kế, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính phù hợp ở Trung ương và địa phương.  

- Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn phạm vi quản lý đa ngành, đa 

lĩnh vực của một số bộ, ngành, nhất là những bộ, ngành có chức năng, nhiệm vụ 

tương đồng, trùng lắp để có giải pháp phù hợp và thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ 
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chức, thu gọn đầu mối, trọng tâm là các ngành, lĩnh vực: Giao thông - xây dựng; 

tài chính - kế hoạch đầu tư; dân tộc - tôn giáo, thanh tra - kiểm tra, giáo dục - khoa 

học và công nghệ,... 

- Tiếp tục thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức bộ máy nhà nước các cấp 

theo quy định của Đảng; đẩy mạnh việc nghiên cứu, thí điểm các mô hình tổ chức 

mới, đảm bảo tính đồng bộ, tinh gọn, linh hoạt, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu 

phát triển của khoa học và công nghệ; kịp thời sơ kết, tổng kết và mở rộng dần 

những mô hình phù hợp, hiệu quả.  

b) Tổ chức sắp xếp, kiện toàn các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước  

- Tiếp tục triển khai rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, 

đơn vị, giảm đầu mối tổ chức trung gian, khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng 

chéo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm 

nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính. 

- Tiếp tục thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công 

mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã 

hội đảm nhiệm.  

- Sắp xếp giảm tối đa các ban quản lý dự án, các tổ chức phối hợp liên ngành, 

nhất là các tổ chức có bộ phận giúp việc chuyên trách. 

c) Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế về chính quyền địa 

phương theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông 

thôn, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. 

- Sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa 

đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; ban hành giải pháp khuyến khích sáp 

nhập, tăng quy mô các đơn vị hành chính các cấp ở những nơi có đủ điều kiện để 

nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tăng cường các nguồn lực của địa phương.  

- Thực hiện sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố không bảo đảm tiêu chuẩn 

theo quy định của Nhà nước. 

- Thí điểm mô hình chính quyền đô thị, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt 

ở những nơi có đủ điều kiện. 

d) Đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động để tinh 

gọn đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải và trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ 

của các đơn vị sự nghiệp công lập 

- Rà soát, hoàn thiện các quy định về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, 

sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập theo từng ngành, lĩnh 

vực; quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập, trọng tâm là các lĩnh 

vực: Y tế, giáo dục, lao động thương binh và xã hội, khoa học và công nghệ, văn 

hóa thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông. 

- Chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện sang công ty cổ phần. 

- Nghiên cứu, ban hành các biện pháp đổi mới phương thức quản lý, tổ chức 
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và hoạt động để nâng cao năng lực quản trị. Thực hiện thí điểm việc thi tuyển, 

thuê giám đốc điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập. 

đ) Tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa Trung ương và 

địa phương, giữa cấp trên và cấp dưới, gắn với quyền hạn và trách nhiệm; khuyến 

khích sự năng động, sáng tạo và phát huy tính tích cực, chủ động của các cấp, các 

ngành trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về phân cấp quản lý giữa Trung 

ương và địa phương. 

- Ban hành cơ chế, chính sách kiểm soát quyền lực chặt chẽ, bảo đảm dân 

chủ, công khai, minh bạch và đề cao trách nhiệm giải trình trong tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ phân cấp. 

- Ban hành và triển khai các biện pháp theo dõi, kiểm tra, giám sát hiệu quả 

việc thực hiện các nhiệm vụ đã phân cấp. 

e) Nghiên cứu, triển khai các biện pháp đổi mới phương thức làm việc, nâng 

cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên 

cơ sở ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ 

thông tin; tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc của cơ quan hành chính 

các cấp trên môi trường số, tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, không 

giấy tờ. 

4. Cải cách chế độ công vụ 

4.1. Mục tiêu 

d) Xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực 

tài. Thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong 

bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người 

thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước. 

Đến năm 2025: Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ 

cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo 

quy định. 

Đến năm 2030: Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên 

nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý; đội ngũ cán bộ các cấp, 

nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ: 

50% - 60% số lãnh đạo, quản lý cấp phòng, vụ, cục, tổng cục và tương đương ở 

Trung ương, 25% - 35% số lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện và tương đương, trên 30% số lãnh đạo, quản lý cấp phòng trực thuộc sở, 

ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương, 80% số lãnh đạo, quản lý 

doanh nghiệp nhà nước có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. 

4.2. Nhiệm vụ 

a) Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hoặc ban hành mới các 

văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức bảo đảm đồng bộ với các quy định của Đảng về công tác cán bộ.  
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b) Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy 

trình tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức. 

Quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, chính sách để giảm phạm vi, đối 

tượng bổ nhiệm cấp “hàm”; giảm tỉ lệ người phục vụ trong từng cơ quan, nhất 

là khối văn phòng. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng tuyển 

dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.  

c) Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các 

ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng 

cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu. 

d) Nghiên cứu, đổi mới phương pháp, quy trình đánh giá phân loại cán bộ, 

công chức, viên chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, lượng hóa các 

tiêu chí đánh giá và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. 

đ) Xây dựng, hoàn thiện và tổ chức triển khai các văn bản pháp luật quy định 

về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 

trang theo lộ trình cải cách chính sách tiền lương; quy định quản lý lao động, tiền 

lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp nhà nước; quy định về xác định tiền 

lương đối với sản phẩm, dịch vụ công ích. 

e) Hoàn thiện các quy định về quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ chính 

sách đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi hoạt động 

theo cơ chế tự chủ. 

g) Hoàn thiện các quy định về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong 

hoạt động công vụ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân 

sai phạm.   

h) Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ 

năng và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với vị trí việc 

làm. Rà soát, sửa đổi, bổ sung khung chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý 

nhà nước theo tiêu chuẩn vị trí việc làm, chương trình bồi dưỡng kiến thức quản 

lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

i) Đổi mới cơ chế quản lý và chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công 

chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 

5. Cải cách tài chính công 

5.1. Mục tiêu 

đ) Đổi mới mạnh mẽ cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính, đơn 

vị đơn vị sự nghiệp công lập gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra.  

Đến năm 2025: 

Có tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ kinh phí chi thường xuyên; 

100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, có đủ điều kiện, hoàn thành 

việc chuyển đổi thành công ty cổ phần.  
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Đến năm 2030: 

Giảm bình quân 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước 

so với năm 2025; giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho 

đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021 - 2025. 

5.2. Nhiệm vụ 

a) Hoàn thiện các quy định về đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ 

quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra. Sửa đổi, bổ sung 

quy định về thực hiện cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính, đáp ứng yêu cầu 

thực tiễn và cụ thể hóa các chủ trương của Đảng. 

Đẩy mạnh hoạt động hợp tác và chủ động hội nhập quốc tế về tài chính; tăng 

cường theo dõi, giám sát thực hiện quá trình hội nhập quốc tế, hội nhập khu vực. 

Nâng cao năng lực và hiệu quả giám sát và đảm bảo an ninh tài chính quốc 

gia; Giám sát an toàn về nợ công, nợ quốc gia, nợ Chính phủ; Tăng cường kiểm 

tra, giám sát việc sử dụng vốn vay về cho vay lại. 

b) Phát triển đồng bộ thị trường tài chính và dịch vụ tài chính: Thị trường 

chứng khoán ổn định, vững chắc, hoạt động hiệu quả; thị trường bảo hiểm lành 

mạnh, an toàn; đồng bộ thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán; nâng cao năng lực 

hoạt động thẩm định giá của Việt Nam; thị trường trái phiếu theo hướng hiện đại, 

hoàn chỉnh đi đôi với tái cấu trúc thị trường tài chính. 

c) Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định để đổi mới cơ chế tự chủ về 

tài chính tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Hoàn thiện các 

định mức kinh tế - kỹ thuật và tiêu chí kết quả, sản phẩm đầu ra. Ban hành quy 

định các tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể để đánh giá kết quả, mức độ hoàn thành công 

việc của các cơ quan, đơn vị được giao quyền tự chủ; đánh giá chất lượng dịch vụ 

của đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn danh mục đơn vị sự nghiệp công lập; 

hướng dẫn đánh giá hiệu quả công việc của từng người để làm tiêu chí xây dựng 

phương án chi bổ sung thu nhập.  

Đẩy mạnh việc thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước; đổi mới cơ chế 

quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. 

c) Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công lập theo cơ chế thị trường, 

thúc đẩy xã hội hóa 

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách tạo điều kiện đẩy mạnh xã 

hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, nhất là y tế, giáo 

dục, khoa học và công nghệ... 

- Ban hành các chính sách khuyến khích thành lập đơn vị sự nghiệp ngoài 

công lập (giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ). 

- Chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ hoàn toàn 

cả về chi đầu tư, chi thường xuyên. 

d) Hoàn thiện cơ chế tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập 
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- Hoàn thiện hệ thống pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập.  

- Hoàn thiện các quy định về nguồn thu, nhiệm vụ chi, phân phối thu nhập 

bổ sung, thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tăng cường phân 

cấp, tăng tính chủ động cho đơn vị sự nghiệp công lập.  

- Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; 

ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật để làm cơ sở cho việc xác định giá dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước gắn với lộ trình phù hợp.  

- Chuyển mạnh cơ chế cấp phát theo dự toán sang cơ chế thanh toán theo đặt 

hàng, giao nhiệm vụ gắn với số lượng, chất lượng sản phẩm dịch vụ, giá cung cấp 

dịch vụ và nhu cầu sử dụng; tạo sự cạnh tranh bình đẳng trong cung cấp dịch vụ 

sự nghiệp công, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa dịch vụ sự nghiệp công.  

6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số 

6.1. Mục tiêu 

e) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các 

tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính phủ 

điện tử, Chính phủ số, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan 

hành chính nhà nước các cấp; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người 

dân, tổ chức. 

Đến năm 2025:  

- 100% cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử được 

hoàn thành và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc. 

- 100% Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, 

cấp tỉnh được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, 

doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% giao dịch 

trên các Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử các cấp 

được xác thực điện tử. 

- 40% số lượng người dân, doanh nghiệp tham gia Cổng dịch vụ công quốc 

gia được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ 

thống thông tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương. 

- 60% các hệ thống thông tin của bộ, ngành, địa phương có liên quan đến 

người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông 

qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã 

được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia không phải cung cấp lại.- 

100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về 

kinh tế - xã hội (không bao gồm nội dung mật) phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên 

Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều 

hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 
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- Triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc 

của Chính phủ đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện: 

100% cấp tỉnh, 80% cấp huyện thực hiện họp thông qua hệ thống tại các cuộc họp 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. 

- 90% hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện 

và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ 

công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 

- Việt Nam thuộc nhóm 70 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI). 

Đến năm 2030: 

- 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương 

tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 

- 100% hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh; 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện 

và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao 

gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật). 

- 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông 

qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. 

- Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%. 

- Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI). 

6.2. Nhiệm vụ 

a) Hoàn thiện môi trường pháp lý 

Rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung, xây dựng khung pháp lý của bộ, ngành, 

địa phương hỗ trợ xây dựng, phát triển Chính phủ số và Chính quyền số các cấp. 

b) Phát triển hạ tầng số 

- Phát triển hạ tầng truyền dẫn đáp ứng nhu cầu triển khai Chính phủ điện tử 

hướng tới Chính phủ số tại bộ, ngành, địa phương. 

- Phát triển hệ thống dữ liệu phục vụ triển khai Chính phủ điện tử hướng tới 

Chính phủ số tại bộ, ngành, địa phương. 

- Tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi hạ tầng công nghệ 

thông tin thành hạ tầng số ứng dụng công nghệ điện toán đám mây phục vụ kết 

nối, quản lý các nguồn lực, dữ liệu của cơ quan nhà nước một cách an toàn, linh 

hoạt, ổn định và hiệu quả. 

- Phát triển hạ tầng Internet vạn vật (IoT) phục vụ các ứng dụng nghiệp vụ, 

chuyên ngành trong triển khai Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, gắn kết 

với phát triển đô thị thông minh tại các bộ, ngành, địa phương.  

c) Phát triển nền tảng, hệ thống nội bộ 

- Phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ/tỉnh (LGSP) kết nối các 

hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong nội bộ bộ, ngành, địa phương và kết nối 
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với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) theo Khung Kiến trúc 

Chính phủ điện tử Việt Nam để trao đổi, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan bên ngoài. 

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng (SOC) cho các hệ thống thông tin của bộ, ngành, 

địa phương. 

- Phát triển các hệ thống đặc thù sử dụng trong phạm vi toàn ngành, địa 

phương để tiết kiệm thời gian, chi phí triển khai, tạo điều kiện kết nối, chia sẻ dữ 

liệu... 

d) Phát triển dữ liệu nội bộ 

- Phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ ứng dụng, dịch vụ Chính 

phủ số trong nội bộ của bộ, ngành, địa phương; thực hiện chia sẻ hiệu quả dữ liệu 

chuyên ngành của các bộ, ngành với các địa phương; mở dữ liệu của các cơ quan 

nhà nước theo quy định của pháp luật. 

- Xây dựng kho dữ liệu để lưu trữ dữ liệu điện tử của các công dân khi thực 

hiện các giao dịch trực tuyến với các cơ quan nhà nước. 

- Xây dựng Hệ thống phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp bộ, cấp tỉnh nhằm 

lưu trữ tập trung, tổng hợp, phân tích, xử lý dữ liệu số từ các nguồn khác nhau, từ 

đó tạo ra thông tin mới, dịch vụ dữ liệu mới phục vụ Chính phủ điện tử hướng tới 

Chính phủ số. 

đ) Phát triển ứng dụng, dịch vụ nội bộ 

- Phát triển hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ:  

Tiếp tục phát triển, hoàn thiện Trục liên thông văn bản quốc gia thành nền 

tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu số kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của 

các bộ, ngành, địa phương phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ.  

Phát triển, hoàn thiện Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của 

Chính phủ, phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tiến 

tới triển khai phục vụ chỉ đạo, điều hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân các cấp. 

Phát triển, hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm thôn 

tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết nối, tích hợp theo 

thời gian thực với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, cơ quan, địa 

phương tại các cấp chính quyền.  

Phát triển, hoàn thiện Hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi về 

thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, kết nối, liên thông 

với các hệ thống quản lý văn bản và điều hành của bộ, ngành, địa phương. 

Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường 

mạng, biểu mẫu, chế độ báo cáo; tăng cường gửi, nhận văn bản, báo cáo điện tử 

tích hợp chữ ký số giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã 

hội và các doanh nghiệp; thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử 

của các cơ quan nhà nước theo quy định. 
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- Phát triển các ứng dụng, dịch vụ nghiệp vụ, chuyên ngành phục vụ nội bộ 

và kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin trong và ngoài bộ, ngành, địa 

phương theo nhu cầu. 

- Đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số, định danh số, chuyển đổi số và niêm phong 

điện tử trong xử lý văn bản hành chính, cắt giảm giấy tờ, nâng cao hiệu quả quản lý 

nhà nước, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ. 

- Phát triển các hệ thống làm việc tại nhà, từ xa của các cơ quan nhà nước. 

- Ứng dụng mạnh mẽ, hiệu quả các công nghệ số mới như điện toán đám mây 

(Cloud), dữ liệu lớn (Big Data), di động, internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo 

(AI), chuỗi khối (Blockchain), mạng xã hội và các công nghệ số mới trong xây 

dựng, triển khai các ứng dụng, dịch vụ Chính phủ điện tử tại bộ, ngành, địa phương. 

e) Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp 

- Phát triển, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công và 

Hệ thống thông tin một cửa điện tử của các bộ, ngành, địa phương để cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến; hoàn thành việc tích hợp toàn bộ dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

 - Xây dựng các kênh tương tác trực tuyến để người dân tham gia, giám sát hoạt 

động xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật, ra quyết định của cơ quan nhà nước. 

g) Xây dựng, phát triển đô thị thông minh 

- Phát triển các dịch vụ đô thị thông minh phù hợp điều kiện, đặc thù, nhu 

cầu thực tế. Ưu tiên phát triển trước các dịch vụ giải quyết các vấn đề bức thiết 

của xã hội tại các đô thị như tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường, phát triển 

du lịch, phát triển y tế, phát triển giáo dục, quản lý trật tự xây dựng và phải bảo 

đảm hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí. 

- Lựa chọn đô thị điển hình của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để 

triển khai thử nghiệm một số dịch vụ trên nền tảng đô thị thông minh; kịp thời sơ 

kết đánh giá và nhân rộng các mô hình hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn. 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện cải cách 

hành chính từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp. 

Tăng cường vai trò, trách nhiệm, năng lực của cơ quan thường trực cải cách 

hành chính của Chính phủ và các cơ quan chủ trì triển khai các nội dung cải cách 

hành chính trong Chương trình. Có cơ chế phân công, phối hợp thống nhất, rõ 

thẩm quyền, trách nhiệm cụ thể giữa các cơ quan chủ trì triển khai các nội dung 

cải cách hành chính để bảo đảm Chương trình được triển khai đồng bộ, thống nhất 

theo lộ trình và mục tiêu đã đề ra. 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Chương trình trong 

phạm vi quản lý của mình; xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, 
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xuyên suốt của cả nhiệm kỳ công tác; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong 

từng thời gian, từng lĩnh vực; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức 

và cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

Chương trình. Gắn việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 

hàng năm với đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý của người đứng 

đầu các cơ quan, đơn vị. Coi trọng công tác thi đua, khen thưởng trong cải cách 

hành chính. 

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán 

bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội. 

Cải cách hành chính không chỉ là công việc riêng của hệ thống hành chính, 

mà là yêu cầu chung của toàn xã hội. Vì vậy, cần tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến thông tin để mọi cán bộ, công chức và người dân nhận thức đúng, 

đồng thuận, chấp hành các chủ trương, chính sách, nội dung cải cách hành chính 

của Đảng, Nhà nước. Tăng cường sự tham gia  của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, doanh nghiệp trong việc giám 

sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan hành chính, đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Cần phải tiếp tục sử 

dụng công cụ, biện pháp thiết thực để phát huy dân chủ, thực hiện quyền giám sát 

của nhân dân đối với hoạt động của bộ máy hành chính, như tăng cường lấy ý kiến 

người dân đối với việc xây dựng thể chế, chính sách, đánh giá tinh thần, thái độ 

phục vụ của cán bộ, công chức; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với 

chất lượng cung cấp dịch vụ công là thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của 

cơ quan nhà nước. 

3. Bố trí đủ nguồn tài chính và nhân lực cho cải cách hành chính. 

Phải huy động và bố trí đủ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực xây 

dựng, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Nâng cao 

năng lực nghiên cứu và chỉ đạo của các cơ quan có trách nhiệm giúp Chính phủ 

và Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Tăng 

cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho 

đội ngũ công chức trực tiếp tham mưu nhiệm vụ cải cách hành chính của các bộ, 

ngành, địa phương. Ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính để triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ cải cách hành chính. 

4. Tạo động lực cải cách trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức đi liền với các chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến 

khích cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ và có cơ chế loại bỏ, 

bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín 

với nhân dân. Tạo động lực cải cách bên trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức bằng nhiều biện pháp, như: Đề cao trách nhiệm cá nhân trong thực thi công 

vụ; quan tâm đến nâng cao lợi ích của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bằng 

chính sách lương, thưởng thoả đáng; đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, công 

chức, viên chức dựa trên kết quả công việc; thực hành dân chủ trong cải cách hành 

chính; cơ chế, chính sách khuyến khích về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, 
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trình độ và tạo cơ hội thăng tiến, phát triển cho những cá nhân có trách nhiệm, đổi 

mới, sáng tạo trong thực hiện cải cách hành chính.  

5. Đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ 

cải cách hành chính; thường xuyên đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức. 

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách 

hành chính hàng năm của cơ quan hành chính các cấp; đổi mới, nâng cao chất 

lượng công tác tổ chức đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm 

của các cơ quan hành chính theo hướng toàn diện, đa chiều, công khai, minh bạch, 

tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong đánh giá. 

Thường xuyên khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục 

vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp dưới nhiều hình thức khác nhau, trên 

các nội dung quản lý nhà nước khác nhau, như ban hành cơ chế, chính sách pháp 

luật; tổ chức thực thi pháp luật; cung cấp dịch vụ công... của cơ quan hành chính 

nhà nước các cấp. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, truyền thông trong 

khảo sát trực tuyến người dân, tổ chức để cung cấp thông tin thường xuyên, liên 

tục, kịp thời về tình hình phục vụ của các cơ quan hành chính cho Chính phủ và 

chính quyền các cấp ở địa phương. 

6. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, 

truyền thông, công nghệ số trong hoạt động của cơ quan hành chính nhằm nâng 

cao năng lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước 

theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. 

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của 

Chương trình trong dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao. 

3. Khuyến khích việc huy động theo quy định của pháp luật các nguồn kinh 

phí ngoài ngân sách Trung ương để triển khai Chương trình. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: 

a) Căn cứ Chương trình, xây dựng kế hoạch và lập dự toán ngân sách thực 

hiện cải cách hành chính hàng năm gửi Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ 

Tài chính để tổng hợp, cân đối ngân sách Trung ương cho triển khai kế hoạch cải 

cách hành chính và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chung trong dự toán ngân 

sách nhà nước hàng năm của các cơ quan. Thời gian gửi dự toán ngân sách triển 

khai kế hoạch cải cách hành chính hàng năm cùng với thời gian gửi báo cáo dự 

toán ngân sách hàng năm của cơ quan đến Bộ Tài chính. 

b) Định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất báo cáo Bộ Nội vụ 

tình hình thực hiện Chương trình theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo 

cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 
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c) Lập dự toán kinh phí để thực hiện các đề án, dự án, kế hoạch, nhiệm vụ cải 

cách hành chính theo kế hoạch 5 năm, hàng năm đã được cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt. 

2. Các bộ, cơ quan chủ trì các đề án, dự án có quy mô quốc gia được nêu 

trong Phụ lục kèm theo Nghị quyết này có trách nhiệm phối hợp với các bộ, cơ 

quan có liên quan tổ chức xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ 

chức triển khai theo quy định hiện hành về quản lý ngân sách. 

3. Bộ Nội vụ: 

a) Là cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. 

b) Chủ trì triển khai các nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải 

cách chế độ công vụ và cải cách chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, 

viên chức; phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cải cách chính sách tiền 

lương cho lực lượng vũ trang nhân dân. 

c) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định các giải pháp tăng cường công tác 

chỉ đạo điều hành, đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình.  

d) Hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch cải cách hành 

chính hàng năm. 

đ) Thẩm định các đề án cải cách hành chính do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ. 

e) Hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng báo cáo cải cách hành chính hàng 

quý, 6 tháng và hàng năm hoặc đột xuất về tình hình thực hiện Chương trình. 

g) Kiểm tra và tổng hợp việc thực hiện Chương trình; báo cáo Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ hàng quý, 6 tháng và hàng năm hoặc đột xuất. 

h) Chủ trì xây dựng, triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xác 

định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

i) Chủ trì xây dựng, triển khai thực hiện phương pháp đo lường sự hài lòng 

của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. 

k) Hàng năm, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, 

công chức thực hiện công tác cải cách hành chính ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ 

năng và đảm bảo cơ chế, chính sách thỏa đáng đối với đội ngũ cán bộ, công chức 

trực tiếp tham mưu nhiệm vụ cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương 

l) Chủ trì triển khai công tác tuyên truyền về cải cách hành chính. 

m) Đến năm 2025 tiến hành sơ kết, đến năm 2029 tiến hành tổng kết, đánh 

giá kết quả thực hiện Chương trình tổng thể. 
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4. Bộ Tư pháp: 

a) Theo dõi, tổng hợp việc triển khai nội dung  cải cách thể chế. 

b) Chủ trì triển khai nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây 

dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

5. Văn phòng Chính phủ: 

a) Chủ trì triển khai nội dung cải cách thủ tục hành chính. 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý, vận hành Cổng dịch 

vụ công quốc gia; Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ; 

Hệ thống thông tin một cửa điện tử; Trục liên thông văn bản quốc gia; hoàn thiện 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. 

6. Bộ Tài chính: 

a) Chủ trì tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện các 

nhiệm vụ cải cách hành chính trong dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 

hàng năm của các Bộ, cơ quan Trung ương theo quy định của Luật Ngân sách nhà 

nước và các văn bản hướng dẫn. 

b) Chủ trì xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đổi mới cơ chế 

tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

a) Theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai Nghị quyết số 

99/NQ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03 tháng 6 

năm 2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII 

về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phân bổ 

kinh phí từ ngân sách Trung ương cho các đề án, dự án trong dự toán ngân sách nhà 

nước hàng năm về cải cách hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước. 

c) Chủ trì tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định nguồn vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức (ODA) thực hiện Chương trình. 

8. Bộ Thông tin và Truyền thông: 

a) Chủ trì triển khai nội dung phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. 

b) Phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện Đề án tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 

2025 - 2030. 

9. Bộ Y tế: 

a) Chủ trì rà soát, làm rõ nội dung quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ y 

tế. Đổi mới tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn 

vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế. 

b) Chủ trì xây dựng và hướng dẫn việc thực hiện phương pháp đo lường mức 

độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công. 



TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CCHC NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CCHC NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 

  

127 
 

c) Chủ trì đổi mới chính sách bảo hiểm y tế. 

10. Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

a) Chủ trì rà soát, làm rõ nội dung quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ giáo 

dục. Đổi mới tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các 

đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

b) Chủ trì xây dựng và hướng dẫn việc thực hiện phương pháp đo lường mức 

độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công. 

11. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 

a) Chủ trì rà soát, làm rõ nội dung quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ giáo 

dục nghề nghiệp. Đổi mới tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 

b) Chủ trì cải cách chính sách tiền lương đối với người lao động trong các 

loại hình doanh nghiệp, chính sách bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; phối 

hợp với Bộ Nội vụ triển khai cải cách chính sách tiền lương cho cán bộ, công 

chức, viên chức. 

12. Bộ Khoa học và Công nghệ: 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đổi mới cơ chế tài chính cho hoạt động 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đổi mới tổ chức, quản lý, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động và cơ chế tự chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ 

công lập. 

13. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 

Thực hiện rà soát các cơ chế, chính sách xã hội hóa hiện hành, phối hợp với 

Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương đề xuất, tham mưu cho cấp có thẩm 

quyền ban hành các văn bản mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm 

pháp luật hiện hành để đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong các hoạt động văn hóa, 

thể thao và du lịch phù hợp với điều kiện của đất nước. 

14. Bộ Công an: 

a) Chủ trì triển khai, vận hành, khai thác và cập nhật có hiệu quả Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư sau khi được phê duyệt; xây dựng và vận hành Cơ sở dữ 

liệu Căn cước công dân. 

b) Nghiên cứu, đề xuất đổi mới công tác quản lý cư trú theo hướng hiện đại 

với lộ trình, bước đi phù hợp. 

15. Bộ Quốc phòng:  

Nghiên cứu, đổi mới công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh, tiến tới kiểm soát 

tự động, thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử tạo thuận lợi cho các hoạt 

động xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu do Bộ quản lý. 

16. Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt 

Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, các cơ quan thông tin, báo chí Trung 

ương và địa phương: Xây dựng chuyên mục, chuyên trang về cải cách hành chính 

để tuyên truyền Chương trình và tiếp nhận ý kiến phản hồi của người dân, doanh 



TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CCHC NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CCHC NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 

 

128       
 

nghiệp, các cơ quan, tổ chức về cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp. 

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết 

này./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí Thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT,  

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu VT, CCHC.                                                       

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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Phụ lục 

DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  

QUY MÔ QUỐC GIA 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết  số        /NQ-CP ngày     tháng     năm 2021 của Chính phủ) 

 

STT TÊN DỰ ÁN, ĐỀ ÁN 
CƠ QUAN  

CHỦ TRÌ 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

1.  

Đề án nghiên cứu mô hình, cơ cấu Chính 

phủ trong bối cảnh đẩy mạnh phát triển 

Chính phủ điện tử, Chính phủ số và thích 

ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư. 

Bộ Nội vụ 2024 

2.  

Đề án nghiên cứu mô hình tổ chức các cơ 

quan độc lập có chức năng thực thi pháp 

luật trên một số lĩnh vực. 

Bộ Nội vụ 2024 

3.  

Đề án “Theo dõi, đánh giá, xác định chỉ 

số cải cách hành chính của cơ quan hành 

chính nhà nước các cấp”. 

Bộ Nội vụ 2022 

4.  Đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chuẩn 

hóa và tăng cường năng lực đội ngũ cán 

bộ quản lý nhà nước các cấp”. 

Bộ Nội vụ 

 

2024 

 

5.  

Đề án “Thí điểm thực hiện hợp đồng hành 

chính trong các cơ quan hành chính nhà 

nước”. 

Bộ Nội vụ 2024 

6.  

Đề án “Cải cách tổng thể chính sách tiền 

lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi 

người có công”. 

Ban Chỉ 

đạo cải 

cách chính 

sách tiền 

lương nhà 

nước 

 

7.  

Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong cơ quan hành chính nhà nước”. 

Văn phòng 

Chính phủ 
2022 
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STT TÊN DỰ ÁN, ĐỀ ÁN 
CƠ QUAN  

CHỦ TRÌ 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

8.  

Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất 

lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với 

hàng hóa nhập khẩu” 

Bộ Tài 

chính 
2022 

9.  

Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán 

bộ, công chức chuyên trách thực hiện 

công tác cải cách hành chính giai đoạn 

2021 - 2030”. 

Bộ Nội vụ 2022 

10.  
Đề án “Tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền về cải cách hành chính giai 

đoạn 2021 - 2030”. 

Bộ Nội vụ 2022 

11.  

Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ 

thông tin đánh giá cải cách hành chính và 

khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức 

đối với sự phục vụ của cơ quan hành 

chính nhà nước”. 

Bộ Nội vụ 2022 

12.  
Đề án “Đo lường sự hài lòng của người 

dân đối với dịch vụ y tế công”. 
Bộ Y tế 2022 

13.  
Đề án “Đo lường sự hài lòng của người 

dân đối với dịch vụ giáo dục công”. 

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

2022 

14.  Đề án “Đẩy mạnh phân cấp quản lý giữa 

Trung ương và địa phương giai đoạn 

2021 - 2030” 

Bộ Nội vụ 2024 

15.  Đề án “Đổi mới phương pháp đánh giá 

chất lượng hoạt động của tổ chức hành 

chính dựa trên kết quả” 
Bộ Nội vụ 2024 

16.  Đề án “Đổi mới phương pháp đánh giá 

năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ của 

công chức hàng năm” 
Bộ Nội vụ 2024 

17.  Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả thực 

thi cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước” 
Bộ Nội vụ 2023 

 

 


