
6 CÔNG BÁO/Số 719 + 720 ngày 14-12-2010

QUỐC HỘI______

Nghị quyết số: 57/2010/QH12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_________________________

NGHỊ QUYẾT
Về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số 

lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình 
tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010

QUỐC HỘI
 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội số 05/2003/QH11;
Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 378/BC-UBTVQH12 ngày 18 tháng 10 năm 2010 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Báo cáo số 150/BC-CP ngày 18 tháng 10 năm 2010 
của Chính phủ và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

1. Quốc hội cơ bản tán thành Báo cáo số 378/BC-UBTVQH12 ngày 18 tháng 
10 năm 2010 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện 
cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, xây dựng nhà ở, thuế, hải 
quan về kết quả đã đạt được, những hạn chế, bất cập và các kiến nghị, giải pháp 
nhằm tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới; đồng 
thời nhận thấy:

a) Qua 10 năm thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực 
quản lý nhà nước nói chung và trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, xây dựng nhà ở, thuế, 
hải quan nói riêng, cùng với những kết quả bước đầu nhưng rất có ý nghĩa của quá 
trình triển khai Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà 
nước giai đoạn 2007 - 2010 (Đề án 30) đã có những cải cách quan trọng, đặc biệt 
trong lĩnh vực thuế và hải quan. Một số lượng lớn các thủ tục hành chính còn quá 
nhiều khâu, nhiều loại giấy tờ không hợp lý, chồng chéo, dễ bị lợi dụng, lạm dụng 
đã được rà soát để loại bỏ hoặc sửa đổi; nhiều thủ tục hành chính mới được ban 
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hành theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản, thuận lợi, hướng tới xây dựng một 
nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, vừa tạo thuận lợi cho người dân và doanh 
nghiệp, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, đóng góp quan trọng vào phát triển 
kinh tế - xã hội được đông đảo nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và dư luận xã hội 
đồng tình. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã có bước trưởng thành cả về trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức, phẩm chất cũng như tinh thần phục vụ.

Đạt được kết quả như trên, trước hết phải khẳng định chủ trương cải cách hành 
chính của Đảng và Nhà nước là đúng đắn; đồng thời có sự chỉ đạo thường xuyên, 
cụ thể của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự quyết tâm của các bộ, ngành, địa 
phương cùng với sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp và huy động 
được các nguồn lực trong xã hội để thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

b) Tuy nhiên, tiến độ cải cách thủ tục hành chính nhìn chung còn chậm, chưa 
đạt được yêu cầu theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính đã đề ra. Trong 
một số lĩnh vực, thủ tục hành chính vẫn còn bất cập, chồng chéo, không hợp lý, gây 
khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Tình trạng cán bộ, công chức, viên chức 
giải quyết công việc chậm trễ, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, tiêu cực còn khá 
phổ biến; kỷ cương, kỷ luật hành chính và việc xử lý cán bộ vi phạm chưa nghiêm; 
người dân, doanh nghiệp vẫn phải đi lại nhiều lần, tốn nhiều thời gian, chi phí, làm 
chậm hoặc mất cơ hội đầu tư, kinh doanh, làm giảm khả năng cạnh tranh. Mô hình 
cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong một số 
lĩnh vực còn lúng túng, hình thức, chưa thực sự hợp lý; sự phối hợp giữa các cấp, 
các ngành trong một số trường hợp còn thiếu nhất quán, thiếu đồng bộ; trụ sở làm 
việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được 
giao. Chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thủ tục hành chính chưa 
cao, vẫn còn một số quy định chưa sát thực tế, chưa cụ thể. Việc hiện đại hóa, ứng 
dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính còn nhiều hạn chế, bất 
cập; công tác thông tin, tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình tổng thể cải 
cách hành chính chưa rộng rãi, chưa đi vào chiều sâu.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, tồn tại nói trên là:

Thứ nhất, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhận thức về vai trò, ý 
nghĩa quan trọng và tác động tích cực của cải cách thủ tục hành chính trong phát 
triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế còn hạn chế; trách nhiệm thực thi công 
vụ, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật chưa cao; mức độ chuyên nghiệp, tính 
chuyên sâu, kỹ năng hành chính và đạo đức, phẩm chất chưa đáp ứng yêu cầu cải 
cách hành chính.
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Thứ hai, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số cơ quan nhà nước còn 
chồng chéo hoặc bỏ trống, chưa phân định rõ quyền và trách nhiệm. Thói quen quản 
lý theo cơ chế tập trung, bao cấp (cơ chế xin - cho), vì lợi ích cục bộ của bộ, ngành, 
địa phương chưa được xóa bỏ triệt để trong việc xây dựng và hoạch định chính sách. 
Quá trình xây dựng, ban hành thủ tục hành chính chưa chú trọng đến việc đánh giá 
sự cần thiết, hợp lý, tính khả thi và hiệu quả kinh tế - xã hội; nhiều thủ tục hành chính 
chưa được công khai đầy đủ. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn tư 
duy nghĩ thay, làm thay trách nhiệm hoặc làm hạn chế quyền chủ động của công dân, 
doanh nghiệp trong những lĩnh vực hoặc công việc mà lẽ ra Nhà nước cần phải ban 
hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở cho cá nhân, 
tổ chức thực hiện và cơ quan nhà nước thanh tra, kiểm tra, giám sát. 

Thứ ba, hạ tầng công nghệ thông tin chưa được đầu tư đúng mức; việc kết nối, 
khai thác, sử dụng dữ liệu thông tin hiệu quả còn thấp; tình trạng cán bộ, công chức, 
viên chức chưa sử dụng thành thạo thiết bị công nghệ thông tin còn khá phổ biến.

Thứ tư, công tác giám sát, kiểm tra việc ban hành văn bản quy định chi tiết, 
hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết và giám sát, kiểm tra việc tổ chức 
thực hiện văn bản pháp luật chưa được tiến hành thường xuyên và hiệu quả thấp.

2. Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu trong Báo cáo của Ủy 
ban thường vụ Quốc hội và Báo cáo của Chính phủ, đồng thời để nâng cao hiệu quả 
công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới, Quốc hội yêu cầu tập trung 
thực hiện tốt một số công việc sau đây:

a) Chính phủ khẩn trương chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan nghiên cứu những nội 
dung đã được kiến nghị trong các báo cáo để kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc đề 
nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý; tiếp tục tổ chức rà soát để sửa đổi, hủy 
bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị sửa đổi, hủy bỏ những quy định, thủ tục hành 
chính không phù hợp hoặc ban hành không đúng thẩm quyền, loại bỏ những khâu 
trung gian, không cần thiết; tiến hành tổng kết việc thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính để có giải pháp phù hợp; nghiên 
cứu toàn diện các mặt và sớm ban hành đồng bộ, cụ thể các chính sách, tiêu chuẩn, 
quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, hồ sơ, quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết 
thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tạo khuôn khổ pháp lý 
công khai, minh bạch để các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện, đồng thời tăng 
cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý kịp thời các vi phạm; 

b) Bố trí ngân sách hàng năm bảo đảm yêu cầu đẩy nhanh công tác cải cách hành 
chính; sớm cải cách cơ bản chế độ tiền lương gắn với vị trí việc làm và việc tinh giản 
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hợp lý biên chế, bộ máy; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức 
trách nhiệm và đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng đầu tư cơ sở 
vật chất, trang thiết bị, bao gồm cả hạ tầng công nghệ thông tin và đào tạo nâng cao 
năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước đáp ứng yêu cầu 
quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân;

c) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ 
đạo thực hiện Đề án 30 quyết liệt hơn nữa nhằm đạt được mục tiêu của cải cách 
thủ tục hành chính đã đề ra; đồng thời Chính phủ cần bổ sung nội dung đánh giá, 
kiểm điểm việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong báo cáo công tác hàng 
năm trước Quốc hội;

d) Trên cơ sở các kiến nghị về hoàn thiện hệ thống pháp luật được nêu trong các 
báo cáo, Ủy ban thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ, các cơ quan, tổ chức 
hữu quan nghiên cứu, trình Quốc hội quyết định Chương trình xây dựng luật, pháp 
lệnh hàng năm và nhiệm kỳ để đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

3. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân 
các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo và tổ chức thực hiện 
Nghị quyết này.

4. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, 
Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng 
nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện 
Nghị quyết này.

______________________________
Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2010./.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Phú Trọng


