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Thực trạng và giải pháp thúc đẩy thực hiện Quy chế phối hợp giữa 

 các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và 

 các quận, huyện trong công tác và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

công vụ trong thời gian tới 

(Đính kèm Tờ trình số        /TTr-SNV ngày     tháng 02 năm 2023 của Sở Nội vụ) 

 

Kính thưa đồng chí…………………………………., 

Kính thưa Hội nghị, 

Qua kết quả cải cách hành chính của Thành phố nói riêng, kết quả phát triển 

kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2022 nói chung, có thể nhận thấy rằng để có 

thể đạt được kết quả tốt thì cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cá nhân, cơ quan 

đơn vị trong tham mưu, triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa 

bàn Thành phố. Chính vì thế trên cơ sở Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân 

Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành 

phố ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân 

quận - huyện trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý 

nhà nước1 (sau đây gọi tắc là Quy chế). Quy chế đã đề ra cụ thể các nguyên tắc 

phối hợp giữa các đơn vị; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được phân công chủ 

trì; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị phối hợp và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

khác trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ. 

Kính thưa Hội nghị! 

Sau hơn nửa năm triển khai, thực hiện Quy chế đã phát huy được vai trò 

tích cực là cơ sở pháp lý để đảm bảo công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị 

thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn Thành phố. Hiện nay, các cơ quan, đơn 

vị đã quan tâm, chú trọng hơn về mặt thời gian, chủ động thực hiện mối quan hệ 

phối hợp để đảm bảo thời gian theo yêu cầu, công tác quản lý điều hành theo chức 

trách nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả tham mưu Ủy ban nhân dân Thành 

phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách thực tế, hiện nay có một số vấn đề cần phải 

lưu ý trong công tác phối hợp: 

 
1 Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2022 
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(1) Một số đơn vị vẫn còn chậm trễ trong công tác phối hợp; sợ trách nhiệm, 

đùn đẩy trách nhiệm trong công tác phối hợp; 

(2) Một số trường hợp cử nhận sự tham dự cuộc họp không đứng thành 

phần hoặc dự họp thay nhưng không có ý kiến; trường hợp vắng họp nhưng không 

gửi văn bản ý kiến liên quan đến nội dung họp theo chức năng, nhiệm vụ do đơn 

vị phụ trách; 

(3) Một số trường hợp văn bản đề nghị góp ý có thời hạn quá ngắn, trong 

khi nội dung yêu cầu góp ý cần phải có thời gian để nghiên cứu, dẫn đến chất 

lượng nội dung đôi lúc chưa đảm bảo. Có trường hợp nội dung yêu cầu góp ý 

không thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

(4) Cơ quan chủ trì chưa quyết liệt đôn đốc, nhắc nhở, chưa mạnh dạn đề 

xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý trách nhiệm đối với trường hợp cơ quan 

phối hợp chậm phản hồi gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung;  

Kính thưa hội nghị! 

Một trong những nguyên nhân làm cho Quy chế phối hợp của Thành phố 

chưa phát huy hiệu quả một cách toàn diện đó là ý thực trách nhiệm của cán bộ, 

công chức trong thực thi cộng vụ. Một số cán bộ, công chức chưa thật sự nhận 

thức được tầm quan trọng của việc phối hợp trong giải quyết công việc hoặc thiếu 

kỹ năng làm việc tập thể gây ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công tác tham 

mưu. 

Kính thưa Hội nghị! 

Để Quy chế có thể phát huy một cách toàn diện hiệu lực, hiệu quả trong 

trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên 

địa bàn Thành phố, Sở Nội vụ đề xuất một số nội dung, giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động công vụ trong thời gian tới như sau: 

(1) Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu tại đơn vị, tính gương 

mẫu trong thực hiện công vụ. Chủ động, tích cực triển khai, thực hiện nghiêm 

Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành thuộc Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy 

ban nhân dân quận - huyện trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm 

vụ quản lý nhà nước tại đơn vị. Nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, viên chức 
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về tinh thần, trách nhiệm trong phối hợp, thực hiện công vụ. Cơ quan chủ trì cần 

xác định đúng đối tượng khi gửi nội dung yêu cầu góp ý; đồng thời, chịu trách 

nhiệm thường xuyên rà soát, đôn đốc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Thành 

phố xử lý nghiêm các trường hợp gây ảnh hưởng tiến độ. 

(2) Căn cứ vào Quy chế, tùy tình hình thực tế và nhu cầu phối hợp, Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện chủ 

động xây dựng riêng Quy chế phối hợp giữa các các cơ quan, đơn vị có liên quan 

theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành, trong đó phân công rõ trách 

nhiệm của từng cơ quan, đơn vị chủ trì, cơ quan, đơn vị phối hợp, đảm bảo thời 

gian thực hiện theo quy định. 

(3) Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp; đẩy mạnh thực hiện 

chuyển đổi số, cơ chế một cửa liên thông giữa sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân 

các cấp, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn Thành phố trong giải quyết thủ 

tục hành chính, không để chậm trễ, tồn tại “điểm nghẽn” ở bất kỳ khâu nào; 

thường xuyên rà soát, đơn giản hóa, gia tăng số lượng thủ tục hành chính đủ điều 

kiện tích hợp lên môi trường mạng, đảm bảo tính hiệu quả và tiện dụng, tạo thuận 

lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. 

(4) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, chú trọng kiểm tra đột 

xuất; xử lý nghiêm, răn đe những cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, 

ứng xử không đúng chuẩn mực trong quá trình thực hiện công vụ. 

(5) Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

về trình độ, chuyên môn, kỹ năng công tác, ý thức trách nhiệm, tính liêm chính 

trong thực hiện công vụ.  

Đối với cán bộ, công chức, viên chức có ý thức đổi mới, đột phá trong thực 

hiện nhiệm vụ; người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần hết sức tạo 

điều kiện, động viên và bảo vệ theo tinh thần Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính 

trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích 

chung. Các đơn vị cần quyết tâm, bằng mọi cách, khơi dậy cho được ý thức trách 

nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, cải cách hành chính triệt để, hết 

lòng, hết sức vì Nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thành 

phố. Có đề xuất khen thưởng, động viên kịp thời, xứng đáng. 

(6) Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, nâng ngạch công 

chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Xây dựng và hoàn thiện quy 
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định về điều kiện tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thi tuyển 

chức danh lãnh đạo, quản lý.   

 (7) Đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Việc đánh giá 

phải căn cứ vào kết quả, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức.  Thực hiện quy 

trình đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo dân chủ, công bằng, công 

khai, chính xác và trách nhiệm. 

(8) Thực hiện công tác thi đua – khen thưởng, xử lý kỷ luật nghiêm (nếu 

có), kịp thời đúng đối tượng, đúng nội dung. 

Để thực hiện có hiệu quả các nội dung trên, đòi hỏi các cấp, các ngành phải 

có quyết tâm chính trị cao, bỏ qua lợi ích cục bộ, riêng tư để cùng hướng tới những 

mục tiêu nhiệm vụ chính trị chung của Thành phố. Từ đó, xây dựng một nền công 

vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả vì nhân dân, phục 

vụ nhân dân, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 

và bảo đảm sự thành công của công cuộc cải cách mà Thành ủy và Ủy ban nhân 

dân Thành phố đang quyết tâm thực hiện./. 
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