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2. MUÏC TIEÂU CAÛI CAÙCH
3. NOÄI DUNG CAÛI CAÙCH

1. Caùc quan ñieåm CCHCNN
CCHCNN ñaët trong khuoân khoå
caùc quan ñieåm vaø chuû tröông
cuûa ÑCSVN veà ñoåi môùi heä thoáng
chính trò vaø caûi caùch BMNN

• Moät, caûi caùch vaø hoaøn thieän neàn
HCNN phaûi ñöôïc gaén lieàn vôùi xaây
döïng, chænh ñoán Ñaûng,
• Hai, neàn haønh chính phaûi ñöôïc toå
chöùc thaønh 1 heä thoáng thoáng nhaát, oån
ñònh, hoaït ñoäng thoâng suoát, coù kyû
cöông

• Ba, CCHC phaûi gaén lieàn chaët cheõ
vôùi böôùc ñi cuûa ñoåi môùi kinh teá,
vôùi yeâu caàu phaùt trieån ñaát nöôùc,
hình thaønh vaø hoaøn thieän caùc yeáu toá cuûa
neàn kinh teá thò tröôøng
• Boán, coù nhöõng giaûi phaùp ñoàng boä,
keát hôïp chaët cheõ CCHC vôùi ñoåi môùi
hoaït ñoäng laäp phaùp, caûi caùch tö phaùp
• Naêm, CCHC phaûi ñöôïc tieán haønh
töøng böôùc vöõng chaéc, coù troïng taâm, troïng
ñieåm, löïa choïn khaâu ñoät phaù trong töøng
giai ñoaïn cuï theå.

2. MỤC TIÊU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
- MỤC TIÊU CHUNG
- MỤC TIÊU CHỦ YẾU

- MỤC TIÊU CỤ THỂ

MUÏC TIEÂU CHUNG: xaây döïng 1 neàn haønh
chính daân chuû, trong saïch, vöõng maïnh,
chuyeân nghieäp, HÑH, hoaït ñoäng coù hieäu
löïc, hieäu quaû theo nguyeân taéc cuûa NNPQ
XHCN döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng; xaây
döïng ñoäi nguõ CBCC coù phaåm chaát vaø naêng
löïc ñaùp öùng yeâu caàu cuûa coâng cuoäc xaây
döïng, phaùt trieån ñaát nöôùc. Ñeán naêm 2010,
heä thoáng haønh chính veà cô baûn ñöôïc caûi
caùch phuø hôïp vôùi yeâu caàu quaûn lyù neàn kinh
teá thò tröôøng ñònh höôùng XHCN.

MUÏC TIEÂU CHỦ YẾU CUÛA CCHCNN
GIAI ÑOAÏN 2001 - 2010

•
•
•
•
•
•

Xaây döïng moät neàn HCNN:
(i) DAÂN CHUÛ
(ii) CHUYEÂN NGHIEÄP
(iii) TRONG SAÏCH
(iv) VÖÕNG MAÏNH
(v) HIEÄN ÑAÏI HOÙA

CAÙC MUÏC TIEÂU CUÏ THEÅ:
• MOÄT, hoaøn thieän heä thoáng theå cheá HC,
cô cheá, chính saùch phuø hôïp vôùi thôøi kyø CNH,
HÑH ñaát nöôùc, tröôùc heát laø caùc theå cheá veà
kinh teá, veà toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa heä thoáng
HC.
• Tieáp tuïc ñoåi môùi quy trình XD vaø ban haønh
VBQPPL, khaéc phuïc tính cuïc boä trong vieäc
chuaån bò, soaïn thaûo caùc VB; ñeà cao traùch
nhieäm cuûa töøng cô quan trong quaù trình XD
theå cheá; phaùt huy daân chuû, huy ñoäng trí tueä
cuûa nhaân daân ñeå naâng cao chaát löôïng
VBQPPL.

• HAI, xoùa boû veà cô baûn caùc TTHC mang
tính quan lieâu, röôøm raø, gaây phieàn haø cho
DN vaø nhaân daân; hoaøn thieän caùc TTHC
môùi theo höôùng coâng khai, ñôn giaûn vaø
thuaän tieän cho nhaân daân.
• BA, caùc cô quan trong heä thoáng HC ñöôïc
xaùc ñònh chöùc naêng, nhieäm vuï, thaåm
quyeàn vaø traùch nhieäm roõ raøng; chuyeån
ñöôïc 1 soá coâng vieäc vaø dòch vuï khoâng caàn
thieát phaûi do CQNN thöïc hieän cho DN,
TCXH, toå chöùc phi CP ñaûm nhaän.

• BOÁN, cô caáu toå chöùc cuûa CP goïn nheï, hôïp
lyù theo nguyeân taéc Boä quaûn lyù ña ngaønh,
ña lónh vöïc, thöïc hieän chöùc naêng chuû yeáu
laø quaûn lyù vó moâ toaøn XH baèng PL, chính
saùch, höôùng daãn vaø kieåm tra thöïc hieän.
• Boä maùy cuûa caùc Boä ñöôïc ñieàu chænh veà cô
caáu treân cô sôû phaân bieät roõ chöùc naêng
phöông thöùc hoaït ñoäng cuûa caùc boä phaän
tham möu, thöïc thi chính saùch, cung caáp
dòch vuï coâng.

• NAÊM, ñeán naêm 2005, veà cô baûn xaùc ñònh xong vaø
thöïc hieän ñöôïc caùc quy ñònh môùi veà phaân caáp
QLHCNN giöõa TW vaø ñòa phöông, giöõa caùc caáp
chính quyeàn ñòa phöông, ñònh roõ chöùc naêng,
nhieäm vuï, thaåm quyeàn vaø toå chöùc boä maùy chính
quyeàn ôû ñoâ thò vaø noâng thoân.
• Caùc cô quan chuyeân moân thuoäc UBND caáp tænh,
caáp huyeän ñöôïc toå chöùc laïi goïn nheï, thöïc hieän
ñuùng chöùc naêng QLNN theo nhieäm vuï vaø thaåm
quyeàn ñöôïc xaùc ñònh trong Luaät Toå chöùc HÑND
vaø UBND (söûa ñoåi). Xaùc ñònh roõ tính chaát, cô caáu
toå chöùc, cheá ñoä laøm vieäc cuûa chính quyeàn caáp xaõ.

• SAÙU, ñeán naêm 2010, ñoäi nguõ CBCC coù soá
löôïng, cô caáu hôïp lyù, chuyeân nghieäp, hieän
ñaïi. Tuyeät ñaïi boä phaän CBCC coù phaåm
chaát toát vaø ñuû naêng löïc thi haønh coâng vuï,
taän tuïy phuïc vuï söï nghieäp phaùt trieån ñaát
nöôùc vaø phuïc vuï nhaân daân.
• BAÛY, ñeán naêm 2005, tieàn löông cuûa CBCC
ñöôïc caûi caùch cô baûn, trôû thaønh ñoäng löïc
cuûa neàn coâng vuï, baûo ñaûm ñöôïc cuoäc soáng
cuûa CBCC vaø gia ñình.

• TAÙM, ñeán naêm 2005, cô cheá taøi chính ñöôïc
ñoåi môùi thích hôïp vôùi tính chaát cuûa CQHC
vaø toå chöùc söï nghieäp, dòch vuï coâng.
• CHÍN, neàn HCNN ñöôïc HÑH 1 böôùc roõ
reät. Caùc CQHC coù trang thieát bò töông ñoái
hieän ñaïi phuïc vuï yeâu caàu QLNN kòp thôøi
vaø thoâng suoát. Heä thoáng thoâng tin ñieän töû
cuûa CP ñöôïc ñöa vaøo hoaït ñoäng.

3. Noäi dung CCHCNN
giai ñoaïn 2001-2010
• 1- CAÛI CAÙCH THEÅ CHEÁ
• 2- CAÛI CAÙCH TOÅ CHÖÙC
BOÄ MAÙY HAØNH CHÍNH
• 3- ÑOÅI MÔÙI, NAÂNG CAO
CHAÁT LÖÔÏNG ÑOÄI NGUÕ CBCC
• 4- CAÛI CAÙCH TAØI CHÍNH COÂNG

CAÛI CAÙCH THEÅ CHEÁ
1. Xây dựng và hoàn thiện các thể
chế, trước hết là thể chế Ktế của
nền KTTT định hướng XHCN
thể chế về tổ chức và hoạt động của
hệ thống HCNN

2. Đổi mới quy trình XD và ban hành
VBQPPL
3. Bảo đảm việc tổ chức thực thi PL
nghiêm minh của CQNN, của CBCC
4. Tiếp tục cải cách TTHC

CẢI CÁCH TỔ CHỨC BMHC
1. Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của CP,
các Bộ, CQNB, CQTCP và chính quyền địa
phương các cấp cho phù hợp với yêu cầu
QLNN trong tình hình mới
2. Điều chỉnh những công việc mà CP, các
Bộ, CQNB, CQTCP và chính quyền địa
phương đảm nhiệm để khắc phục chồng
chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ.
Chuyển cho các TCXH, tổ chức phi CP
hoặc DN làm những công việc về dịch vụ
không cần thiết phải do CQHCNN trực
tiếp thực hiện.

3. Đến năm 2005, về cơ bản ban hành xong
và áp dụng các quy định mới về phân cấp
trung ương - địa phương, phân cấp giữa
các cấp chính quyền địa phương
Gắn phân cấp công việc với phân cấp về tài
chính, tổ chức và cán bộ.
4. Bố trí lại cơ cấu tổ chức của CP gồm các
Bộ, CQNB làm chức năng QLNN; định lại
số lượng và cơ cấu các Bộ, CQNB, làm cho
bộ máy của CP gọn nhẹ, chức trách rõ
ràng, làm việc khoa học, hoạt động có
hiệu lực, hiệu quả.

Tách chức năng QLNN của Bộ, CQNB với
việc chỉ đạo, điều hành các tổ chức sự
nghiệp có tính chất dịch vụ công trực
thuộc Bộ, CQNB.

5. Điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy bên
trong của các Bộ, CQNB, CQTCP
Tách tổ chức hành chính với tổ chức sự
nghiệp công để hoạt động theo các cơ chế
riêng, phù hợp, có hiệu quả.
Định rõ tính chất và các loại hình tổ chức
trực thuộc để tham mưu và thực thi PL.

6. Cải cách tổ chức bộ máy chính
quyền địa phương
7. Cải tiến phương thức quản lý, lề lối

làm việc của CQHC các cấp
8. Thực hiện từng bước hiện đại hóa
nền HC

Đổi mới, nâng cao chất lượng
đội ngũ CBCC

1. Đổi mới công tác quản lý cán bộ,
công chức
2. Cải cách tiền lương và các chế độ,
chính sách đãi ngộ
3. Đào tạo, bồi dưỡng CBCC
4. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và
đạo đức CBCC

Cải cách tài chính công

1. Bảo đảm tính thống nhất của hệ thống
tài chính quốc gia và vai trò chỉ đạo của
NSTW; đồng thời phát huy tính chủ
động, năng động, sáng tạo và trách
nhiệm của địa phương và các ngành
trong việc điều hành tài chính và NS.
2. Bảo đảm quyền quyết định NSĐP của
HĐND các cấp, tạo điều kiện cho chính
quyền địa phương chủ động xử lý các
công việc

3. Trên cơ sở phân biệt rõ CQHC công
quyền với tổ chức SN, DV công, trong
2 năm 2001 và 2002 thực hiện đổi mới
cơ chế phân bổ NS cho CQHC, xoá bỏ
chế độ cấp kinh phí theo số lượng biên
chế, thay thế bằng cách tính toán kinh
phí căn cứ vào kết quả và chất lượng
hoạt động, tăng quyền chủ động của
cơ quan sử dụng NS.

4. Đổi mới cơ bản cơ chế tài chính đối
với khu vực dịch vụ công

Không phải mọi dịch vụ công đều do
CQNN trực tiếp đảm nhận. Định rõ
những công việc mà Nhà nước phải
đầu tư và trực tiếp thực hiện, những
công việc cần phải chuyển để các
TCXH đảm nhiệm.

XD cơ chế, chính sách tạo điều kiện để DN,
TCXH và nhân dân trực tiếp làm các dịch vụ
phục vụ sản xuất và đời sống dưới sự
hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm tra, kiểm soát
của CQHCNN.
Xoá bỏ cơ chế cấp phát tài chính theo kiểu
"xin - cho"; thực hiện chế độ tự chủ tài
chính cho các ĐVSN có điều kiện như
trường đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu
v.v... trên cơ sở xác định nhiệm vụ phải thực
hiện, mức hỗ trợ tài chính từ NSNN và phần
còn lại do các đơn vị tự trang trải.

5. Thực hiện thí điểm để áp dụng rộng
rãi một số cơ chế tài chính mới, như:
cho thuê ĐVSN công, cho thuê đất để
XD cơ sở nhà trường, bệnh viện; chế
độ BHXH, BHYT đối với CBCC chức
chuyển từ các đơn vị công lập sang
dân lập;

Cơ chế khuyến khích các nhà đầu tư trong
nước, nước ngoài đầu tư phát triển các cơ
sở đào tạo dạy nghề, đại học, trên đại học,
cơ sở chữa bệnh có chất lượng cao ở các
thành phố, khu công nghiệp; khuyến khích
liên doanh và đầu tư trực tiếp của nước
ngoài vào lĩnh vực này;
Thực hiện cơ chế khoán một số loại dịch vụ
công cộng như: vệ sinh đô thị, cấp, thoát
nước, cây xanh công viên, nước phục vụ
nông nghiệp ...;
Thực hiện cơ chế hợp đồng một số dịch vụ
công trong CQHC.

6. Đổi mới công tác kiểm toán đối với các
CQHC, ĐVSN nhằm nâng cao trách
nhiệm và hiệu quả sử dụng kinh phí từ
NSNN, xóa bỏ tình trạng nhiều đầu mối
thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với
các CQHC, ĐVSN.
Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch
về tài chính công, tất cả các chỉ tiêu tài
chính đều được công bố công khai.

