TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh: “Quan trọng nhất
là tổ chức thực hiện, là một khâu yếu, một nút thắt cổ chai hiện nay, phải được tháo gỡ. Từ lời
nói để hành động, từ hội trường ủy ban, tỉnh ủy đến dân, đến cơ sở phải giảm khoảng cách tốt
hơn nữa, để từ đó tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 01 ở địa phương mình” và cho rằng, tăng
trưởng nằm ở địa phương, nơi quản lý đất đai, nguồn lực, đến môi trường đầu tư, cán bộ thực
hiện. Do đó, địa phương mạnh, Chính phủ, Trung ương sẽ mạnh.
Trước đó, cũng tại Hội nghị này ngày 28/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã
nhấn mạnh: “Cán bộ nào lơ là công vụ cần được thay thế”. Bài viết được giới thiệu trên
baochinhphu.vn

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC:
CÁN BỘ NÀO LƠ LÀ CÔNG VỤ CẦN ĐƯỢC THAY THẾ”
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh, tinh thần xuyên suốt của 2017 là
xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, liêm chính, phục vụ. Tuy nhiên, nếu không tiếp tục nỗ
lực thì khí thế sẽ dừng lại và cả bộ máy muốn “nóng” lại thì lại phải khởi động từ đầu. Vậy nên
chúng ta không cho phép bản thân dừng lại.
Thủ tướng Chính phủ không phủ nhận những hạn chế như tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn còn
chậm, chưa bền vững, năng suất lao động chưa cao, xuất hiện thêm nhiều dự án đầu tư của doanh
nghiệp nhà nước hiệu quả thấp, thậm chí thua lỗ, thất thoát vốn lớn. Thu nhập bình quân đầu
người còn thấp, quản lý đô thị còn nhiều bất cập, hạn chế. An ninh trật tự trên một số địa bàn
diễn biến phức tạp. Đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, lãnh thổ còn nhiều thách thức…
Đối với năm 2018, Thủ tướng cho rằng cần tận dụng đà của 2017 để tiếp tục xây dựng Chính
phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Thủ tướng nhấn mạnh: “Cán bộ nào
lơ là công vụ cần được thay thế”.
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