
a   

                                     BỘ TƯ PHÁP 

        CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

               

 

 

 

      
       ĐIỂM BÁO 
 

              Ngày  05 tháng  01  năm 2017 

 



Bộ, ngành 
1. Bãi bỏ hàng loạt quy định khống chế xuất khẩu gạo 
2. Thời gian tập sự với viên chức chuyên ngành y tế 
3. Năm 2016: Tăng 5,9 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội 
4. Bộ Công Thương bãi bỏ Quy hoạch thương nhân kinh doanh 
xuất khẩu gạo 
5. Nghị quyết 19-35: Một năm thực hiện và những kỳ vọng mới 
6. 'Chính quyền liêm chính' sẽ là trọng tâm Nghị quyết 19 mới 
7. Quyết định thành lập Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc 
gia 

Địa phương 
8. Quận Ba Đình triển khai “Năm kỷ cương hành chính 2017” 
9. Bắc Ninh nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua Bưu điện 
10. Tỉnh đầu tiên nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua bưu điện 
11. Chủ tịch Hà Nội: Chấm dứt làm quy hoạch đô thị theo kiểu “băm 
nát" 
12. Vận hành chính thức hệ thống dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực 
hải quan từ tháng 2/2017 
13. Hải Phòng: Chính thức triển khai thu phí hạ tầng cảng biển 
 
 
 
  



1. Bãi bỏ hàng loạt quy định khống chế xuất khẩu gạo 
(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký 
quyết định bãi bỏ Quy hoạch thương nhân kinh doanh và xuất khẩu 
gạo - quy định đang bị cho là gây khó doanh nghiệp. 
Trong bối cảnh tình hình thị trường xuất khẩu gạo khó khăn, cạnh tranh 
gay gắt, việc bãi bỏ quy định này góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu gạo.  
Trước đó, ngày 19/9/2016, trên cơ sở đánh giá tình hình thực tiễn triển 
khai thực hiện Quy hoạch nói trên, Bộ Công Thương gửi công văn số 
8768/BCT-XNK kiến nghị Chính phủ xem xét, cho phép bãi bỏ Quy 
hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo ban hành kèm theo Quyết 
định số 6139/QĐ-BCT. 
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại 
văn bản số 10257/VPCP-KTTH ngày 28/11/2016, chiều 4/1, Bộ trưởng 
Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký quyết định bãi bỏ Quyết định số 
6139/QĐ-BCT. 
Theo Quyết định mới, các tiêu chí, điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo 
quy định tại Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo ban 
hành kèm theo Quyết định số 6139/QĐ-BCT (quy định khống chế số 
lượng tối đa 150 đầu mối xuất khẩu gạo, quy định khống chế địa bàn 
đầu tư xây dựng kho chứa, cơ sở xay, xát thóc gạo để đáp ứng điều 
kiện kinh doanh xuất khẩu gạo tại 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, quy định tiêu chí thành tích xuất khẩu gạo) đã được chính thức 
bãi bỏ. 
Trong những năm vừa qua, một loạt các chính sách được ban hành tác 
động trực tiếp hoặc gián tiếp tới hành vi của các chủ thể trên thị trường 
lúa gạo. Tuy nhiên, các chính sách được thiết kế cũng bộc lộ nhiều bất 
cập và không đạt được kết quả như kỳ vọng, trong đó có quy định về 
điều kiện thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo... 
Việc bãi bỏ các tiêu chí, điều kiện này nhằm loại bỏ các quy định điều 
kiện kinh doanh không phù hợp với quy định của Luật Đầu tư năm 2014, 
góp phần bảo đảm tính minh bạch của thể chế, môi trường kinh doanh, 
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh 
xuất khẩu gạo, góp phần thúc đẩy xuất khẩu gạo và tăng cường tiêu thụ 
thóc, gạo hàng hóa cho người nông dân... 
Trước đó, đầu tháng 12, Bộ này cũng đã cắt giảm và đơn giản hóa 123 
thủ tục hành chính, bãi bỏ Thông tư 37 đối với lĩnh vực dệt may, ra mắt 
Cổng dịch vụ công trực tuyến, sửa đổi Thông tư 07… 

T. Minh 
Theo baochinhphu.vn 

 



2. Thời gian tập sự với viên chức chuyên ngành y tế 
(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 43/2016/TT-BYT 
quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành y tế áp dụng trong các cơ sở y tế công lập. 

  

 Ảnh minh họa – Internet 

Theo đó, người trúng tuyển chức danh nghề nghiệp y sĩ (hạng IV), điều 
dưỡng (hạng IV), dược (hạng IV), hộ sinh (hạng IV), kỹ thuật y (hạng IV), 
dinh dưỡng (hạng IV), dân số viên (hạng IV) phải thực hiện thời gian tập 
sự 6 tháng. 
Người trúng tuyển chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III), bác sĩ y học 
dự phòng (hạng III) phải thực hiện thời gian tập sự 9 tháng. 
Người trúng tuyển chức danh nghề nghiệp y tế công cộng (hạng III), 
dược sĩ (hạng III), điều dưỡng (hạng III), hộ sinh (hạng III), kỹ thuật y 
(hạng III), dinh dưỡng (hạng III), dân số viên (hạng III) phải thực hiện 
thời gian tập sự 12 tháng. 
Thông tư nêu rõ, thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, 
thời gian nghỉ ốm từ 3 ngày trở lên; thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm 
đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời 
gian tập sự. Thời gian tiếp tục tập sự được thực hiện ngay sau khi người 
trúng tuyển đã hết thời gian nghỉ theo quy định trên. Người đứng đầu cơ 
sở y tế quyết định thời điểm tiếp tục thực hiện tập sự đối với những 
trường hợp trên chưa đảm bảo đủ thời gian tập sự. 
Miễn thực hiện chế độ tập sự 
Người trúng tuyển được miễn thực hiện chế độ tập sự khi thuộc một 
trong các trường hợp sau: 1- Đã có thời gian làm chuyên môn y tế trong 
các cơ sở y tế phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng từ đủ 12 
tháng trở lên; 2- Đã được cấp chứng chỉ hành nghề có phạm vi hoạt 



động chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng và đã có 
thời gian thực hành từ 12 tháng trở lên để được cấp chứng chỉ hành 
nghề theo quy định của pháp luật. 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2017. 

Lưu Thủy 
Theo baochinhphu.vn 

 
3. Năm 2016: Tăng 5,9 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội 
NDĐT - Năm 2016, số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
y tế và bảo hiểm thất nghiệp tăng 5,9 triệu người (8,5%) so với năm 
2015. Số thu tăng 490 nghìn tỷ đồng (18,5%), giảm nợ so với năm 
2015 là 2.000 tỷ đồng (1,5%)... là những con số khả quan của ngành 
Bảo hiểm xã hội trong năm 2016. 

Sáng nay, 3-1-2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Cải 
cách hành chính và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tại Hội nghị, ông 
Nguyễn Minh Thảo - Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã 
báo cáo những kết quả công tác năm 2016 và đề ra các phương hướng, 
nhiệm vụ năm 2017. 
Năm 2016, ngành Bảo hiểm xã hội Việt nam đã hoàn thành vượt mức 
các chỉ tiêu mà Quốc hội và Chính phủ giao cho. Với nhiều giải pháp 
triển khai đồng bộ, ước tính đến hết tháng 12-2016, số người tham gia 
bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp 
(BHTN) là 75,4 triệu người, đạt 100,8% kế hoạch. Trong đó, số người 
tham gia BHYT là 75,1 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc là 
81,3% dân số, vượt 2,3% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Về 
chỉ tiêu thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 254.657 tỷ đồng, bằng 100,4% kế 
hoạch điều chỉnh, tăng 38.080 tỷ đồng (17%) so với năm 2015. 
Số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN cơ bản được kiểm soát, không gia tăng 
số tuyệt đối và giảm tỷ lệ (nợ/số phải thu) so với năm trước. Theo báo 
cáo của BHXH thì dự kiến số nợ đến hết tháng 12-2016 là 9.633 tỷ 
đồng, chiếm 3,66% so với số phải thu. 
Năm qua, chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động 
được giải quyết kịp thời, ước giải quyết các chế độ BHXH cho 8,67 triệu 
lượt người (chưa bao gồm khối lực lượng vũ trang), tăng 640 nghìn lượt 
người (7,9%) so với năm 2015. Ngành đã phối hợp với ngành Lao động 
- Thương binh và Xã hội giải quyết cho gần 850 nghìn lượt người hưởng 
chế độ BHTN, tăng trên 100 nghìn lượt người (13,9%) so với năm 2015. 



 
Ông Nguyễn Minh Thảo - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam. 
Tính đến hết năm 2016, ngành BHXH và Y tế đã phục vụ trên 144 triệu 
lượt người khám chữa bệnh và thanh toán chi phí BHYT, tăng 14 triệu 
lượt người (10,8%) so với năm 2015. 
Ông Nguyễn Minh Thảo - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, 
năm 2016, chế độ BHXH, BHTN cho người lao động được chi trả kịp 
thời, đầy đủ với gần 2,6 triệu người nhận qua hệ thống bưu điện, gần 
300 nghìn người nhận qua thẻ ATM. Hoạt động đầu tư tài chính được 
thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ đảm bảo an toàn, hiệu quả; tiền 
sinh lời trong năm ước đạt 100,6% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ 
giao. 
Công cuộc cải cách hành chính thời gian qua đã có những kết quả đáng 
ghi nhận. Thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành được cắt 
giảm xuống còn 32 thủ tục (giảm một thủ tục so với thời điểm cuối năm 
2015), thành phần hồ sơ giảm 32%; tiêu thức tờ khai, biểu mẫu giảm 
42%; quy trình, thao tác thực hiện giảm 54%. 
Đẩy mạnh các dự án về công nghệ thông tin, năm 2016, BHXH Việt 
Nam đã triển khai hai dự án có sức ảnh hưởng lớn đến quá trình hiện 
đại hóa của ngành. Đầu tiên là Hệ thống kết nối, liên thông giữa cơ quan 
BHXH và các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc để cung cấp, 
tra cứu dữ liệu BHYT và giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT phát 
sinh. Hệ thống này đã kết nối thành công với 99,5% cơ sở khám chữa 
bệnh tại 63 tỉnh, thành. 
Hiện nay, ngành cũng đã thu thập và nhập thông tin của trên 24,2 triệu 



hộ gia đình tham gia BHYT, cơ bản đạt tỷ lệ 100% dân số cả nước và 
đồng bộ dữ liệu cấp thẻ BHYT cho 65,7 triệu người. Bên cạnh đó, BHXH 
Việt Nam cũng đã xây dựng hệ thống cấp số định danh và quản lý BHYT 
hộ gia đình để cập nhật và cấp số định danh duy nhất cho mỗi cá nhân. 
Đánh giá về thành tựu của ngành năm 2016, ông Nguyễn Minh Thảo -
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, dù năm qua ngành kinh tế 
khó khăn nhưng ngành BHXH cũng đã có những kết quả rất tích cực. Số 
đối tượng tham gia BHXH tăng 5,9 triệu người (8,5%); số thu tăng so với 
năm trước 490 nghìn tỷ đồng (18,5%), so với chỉ tiêu vượt 1,3%. Đến 
31-12-2016 số nợ là 7.795 tỉ đồng, chiếm 3,3% so với số phải thu (số nợ 
cùng kỳ năm 2015 là 9.920 tỉ đồng, chiếm 4,88% so với số phải thu). 
Như vậy, năm 2016, ngành BHXH đã giảm nợ 2.000 tỷ đồng, tương 
đương giảm 1,5% so với năm 2015. 
Tuy nhiên, nhìn nhận thực tế, ông Nguyễn Minh Thảo cũng cho rằng, 
chính sách BHXH, BHYT hiện nay còn một số vướng mắc ở chỗ là một 
số chế độ theo quy định pháp luật còn chưa đầy đủ hoặc chưa kịp thời 
dẫn đến các cơ quan BHXH lúng túng trong tổ chức, làm ảnh hưởng tới 
người dân. Mặc dù số nợ đã giảm so với năm trước nhưng vẫn cao và 
chưa khắc phục được những vướng mắc từ việc không có khả năng thu 
hồi nợ những doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, bỏ trốn 
hoặc các doanh nghiệp không thuân thủ đúng pháp luật. 
Một vấn đề nóng của ngành BHXH cũng được ông Thảo chỉ ra chính là 
tình trạng trục lợi quỹ BHYT chưa được khắc phục triệt để, nhất là việc 
các cơ sở khám chữa bệnh lợi dụng các chính sách mở rộng quyền lợi 
người bệnh. Công cụ để giám định, đánh giá việc chỉ định điều trị còn 
đang trong giai đoạn xây dựng. Hệ thống thông tin giám định BHYT còn 
chậm do nhiều cơ sở khám chữa bệnh phối hợp chưa tốt hoặc thực hiện 
chưa đúng yêu cầu kỹ thuật. 
Với chỉ tiêu được giao là phải đạt 82% dân số tham BHYT trong năm 
2017, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khẳng định quyết tâm ngành 
sẽ phấn đấu đạt tỉ lệ này là 85%. Ông bày tỏ “Với những kết quả khả 
quan của năm 2016, toàn ngành không chủ quan mà sẽ quyết tâm hơn 
nữa với những nhiệm vụ trọng tâm, một là cải cách hành chính để tạo 
sự thuận tiện hơn nữa cho người dân; hai là phát triển đối tượng tham 
gia BHYT để đảm bảo được nguồn thu; ba là đảm bảo tốt chế độ cho 
người dân để họ thuận lợi hơn khi tham gia vào BHXH”. 

Bài và ảnh: THIÊN LAM

Theo nhandan.com 
 
 



4. Bộ Công Thương bãi bỏ Quy hoạch thương nhân kinh doanh 
xuất khẩu gạo 
Các tiêu chí, điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo quy định tại Quy 
hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo hoàn toàn được bãi 
bỏ. 
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ngày 
28/11/2016, giao Bộ Công Thương xem xét việc bãi bỏ Quy hoạch 
thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo, ngày 4/1, Bộ trưởng Bộ Công 
Thương Trần Tuấn Anh đã kí quyết định bãi bỏ Quyết định số 6139/QĐ-
BCT ngày 28/8/2013 của Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch 
thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo. 

 
Các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo thời gian qua gặp nhiều khó 
khăn do quy định tại Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo. 
  
Trước đó, trên cơ sở đánh giá tình hình thực tiễn triển khai thực hiện 
Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo, ngày 19/9/2016, Bộ 
Công Thương đã có công văn số 8768/BCT-XNK kiến nghị Thủ tướng 
Chính phủ xem xét, cho phép bãi bỏ Quy hoạch thương nhân kinh 
doanh xuất khẩu gạo ban hành kèm theo Quyết định số 6139/QĐ-BCT. 
Quyết định số 6139/QĐ-BCT của Bộ Công Thương trước đây quy định 
khống chế số lượng tối đa 150 đầu mối xuất khẩu gạo, quy định khống 
chế địa bàn đầu tư xây dựng kho chứa, cơ sở xay, xát thóc gạo để đáp 
ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo tại 20 tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, quy định tiêu chí thành tích xuất khẩu gạo… 
Trong bối cảnh tình hình thị trường xuất khẩu gạo khó khăn và phải cạnh 
tranh gay gắt, nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc 
đẩy xuất khẩu gạo, việc Bộ Công Thương bãi bỏ Quyết định 6139/QĐ-



BCT sẽ loại bỏ các quy định về điều kiện kinh doanh không phù hợp với 
quy định của Luật Đầu tư năm 2014. 
Đồng thời, việc bãi bỏ Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu 
gạo sẽ đảm bảo tính minh bạch của thể chế, môi trường kinh doanh, tạo 
thuận lợi cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh xuất 
khẩu gạo, góp phần thúc đẩy xuất khẩu gạo và tăng cường tiêu thụ thóc, 
gạo hàng hóa cho người nông dân. 
Đây được xem là động thái tiếp theo sau hàng loạt quyết định bãi bỏ và 
đơn giản hóa 123 thủ tục, sửa đổi quy định về dán nhãn năng lượng của 
Bộ Công Thương. Qua đây tiếp tục khẳng định Bộ Công Thương sẽ đi 
đầu trong cải cách thủ tục hàng chính, loại bỏ các “nút thắt” thể chế, tạo 
“sân chơi” bình đẳng giữa các doanh nghiệp, bảo đảm sự cạnh tranh, 
quyền lợi tối cao cho người tiêu dùng./. 

Nguyễn Quỳnh 
Theo vov.vn 

 
 
5. Nghị quyết 19-35: Một năm thực hiện và những kỳ vọng mới 
Nhiều chương trình tín dụng do NH khởi xướng đang tháo gỡ bài 
toán có hay không hỗ trợ ngân sách để vừa hỗ trợ được DN, đảm 
bảo an sinh xã hội nhưng vẫn đảm bảo môi trường cạnh tranh bình 
đẳng giữa các DN đáp ứng yêu cầu hội nhập. 
Nói đến cải cách hành chính, hỗ trợ và phát triển DN, cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia không phải là 
một việc làm mới và xa lạ với ngành NH trong những năm qua. Song với 
việc NHNN ban hành Kế hoạch hành động của Ngành năm 2016-2017, 
định hướng đến năm 2020 triển khai Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, 
Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ (kèm theo Quyết định số 
1355/QĐ-NHNN), “những nỗ lực cải cách của Ngành có định hướng rõ 
ràng hơn với một đường ray thực hiện thẳng hơn và động lực quyết tâm 
cao hơn cùng các bộ, ngành xây dựng một Chính phủ kiến tạo, một 
Chính phủ vì người dân và DN”, Phó thống đốc NHNN Đào Minh Tú nhìn 
nhận. 



 

Ảnh minh họa 

Hiện thực hoá bằng hành động 
Ngay sau lời hiệu triệu của Thống đốc tại Chỉ thị 05 và Quyết định 1355, 
tất cả các đơn vị trong toàn hệ thống NH đã xây dựng chương trình hành 
động với các giải pháp cụ thể, tiến độ, lộ trình trong ngắn, trung và dài 
hạn hướng vào mục tiêu cải thiện Chỉ số tiếp cận tín dụng, hỗ trợ DN. 
Nền tảng cho một môi trường kinh doanh bình đẳng, ổn định và cạnh 
tranh đã, đang được NHNN kiến tạo. NHNN đã tập trung cải cách nội bộ, 
cải cách điều hành cùng quy trình phối hợp từ đó điều hành chủ động, 
linh hoạt các công cụ của chính sách tiền tệ, trong đó thanh khoản được 
điều tiết hợp lý, giúp ổn định mặt bằng lãi suất và giảm sức ép lên lãi 
suất cho vay. 
Thực tế kiểm tra của NHNN cũng như qua các hội nghị đối thoại DN cho 
thấy lãi suất thị trường được giữ ổn định ở mức hợp lý đã hỗ trợ giảm 
chi phí vốn vay của DN, hộ dân và không còn là yếu tố gây cản trở đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Chính sách tiền tệ tiếp tục được 
thực thi hiệu quả góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô gia 
tăng thêm nền tảng cho việc xây dựng một chính phủ kiến tạo, đảm bảo 
lợi nhuận cho DN đầu tư và phát triển trong dài hạn. 
Môi trường tiếp cận tín dụng thêm rộng mở và thông thoáng từ nỗ lực 
cải thiện xếp hạng “Chỉ số tiếp cận tín dụng” của NHNN đặc biệt là thông 
tin tín dụng. Hiện mô hình chấm điểm tín dụng thể nhân theo tiêu chuẩn 
quốc tế đã hoàn thành và trong quý I/2017 sẽ hoàn thành mô hình xếp 
hạng tín dụng DN mới đạt chuẩn quốc tế. 



Độ phủ về thông tin tín dụng, duy trì và cải thiện chỉ số chiều sâu thông 
tin tín dụng ngày càng nâng cao thông qua việc trao đổi thông tin với các 
bộ, ngành. Những nền tảng thông tin này là cơ sở để các TCTD cung 
ứng tín dụng có lãi suất hợp lý cho DN; nhân rộng các hình thức xét 
duyệt tín dụng hiện đại như “nhà máy tín dụng” mà VietinBank sẽ triển 
khai trong năm 2017. 
Những nút thắt trong hoạt động kinh doanh của các TCTD và DN được 
tháo gỡ và cởi bỏ với 141/184 kiến nghị của NHNN chi nhánh tỉnh, thành 
phố, 46/60 kiến nghị của các TCTD và 24/25 kiến nghị của DN đã xử lý. 
Những kiến nghị còn lại chủ yếu mang tính dài hạn, đang được các đơn 
vị tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình hoàn thiện khuôn khổ 
pháp lý về tiền tệ-NH. 
Các chi nhánh NHNN không chỉ điều hành, giám sát thực thi có hiệu quả 
chính sách tiền tệ mà chủ động vào cuộc tham mưu cho UBND tỉnh, 
thành phố thành lập Ban hỗ trợ tiếp cận tín dụng NH, góp phần cải thiện 
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 
Đáng nói là sự vào cuộc của hệ thống các TCTD từ trung ương đến địa 
phương. “NHTM mặc dù là DN nhưng NHNN vẫn chỉ đạo phải cải cách 
mạnh mẽ. Bởi quan niệm người dân về thủ tục ngành NH chủ yếu là ở 
NHTM, nên muốn thực hiện tốt 2 Nghị quyết của Chính phủ thì phải cải 
cách ngay bản thân các NHTM với tính chất vừa là hoạt động kinh 
doanh nhưng có tính phục vụ”, Phó thống đốc Đào Minh Tú nhấn mạnh. 
Trong năm 2016, NHNN đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra tại các TCTD 
đặc biệt là các NHTM nhà nước vừa là giám sát tiến độ thực hiện vừa là 
khuyến khích các tổ chức này làm đầu tàu kéo đổi mới. 
Bước đầu kiểm tra các địa phương cho thấy tư tưởng thực hiện 2 nghị 
quyết đã ngấm vào từng lãnh đạo của các NH và trong sản phẩm của 
họ. Thời gian, số lần giao dịch, giấy tờ cần cung cấp của khách hàng đã 
giảm 20-40%. Một số quy trình/sản phẩm dịch vụ đã giảm 42% số lượng 
bản gốc mẫu biểu, giảm 45% số lượng chữ ký khách hàng và 48% số 
lượng chữ ký cán bộ NH trên hồ sơ. 
Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình cung cấp sản phẩm 
giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian chờ đợi; trong đó 
giảm 70-75% thời gian đăng ký do khách hàng thực hiện trực tuyến, tiết 
kiệm chi phí giấy tờ, tiền bạc khoảng 45.000-50.000 đồng. 
Thấm đẫm hiệu ứng trong đời sống 
Kết quả từ sự nhận thức đến hành động của toàn Ngành thực hiện 2 
nghị quyết của Chính phủ đã hiển hiện rõ trong bức tranh toàn Ngành 
năm 2016. 
165 hội nghị đối thoại giữa NH với DN trên cả nước đã được tổ chức, 
tháo gỡ khó khăn cho 33.000 DN, thông qua đó cam kết cho vay mới đạt 



hơn 340.000 tỷ đồng. Gần 40.000 DN đã được tiếp cận tín dụng mới, 
trong tổng số 29,2 triệu khách hàng của NH trong kho dữ liệu thông tin 
quốc gia của CIC. Tín dụng tăng trưởng 16,66%. Các biện pháp cơ cấu 
lại nợ đã thực sự hỗ trợ cho hàng nghìn DN giảm nhẹ gánh nặng tài 
chính, được vay mới để phục hồi và phát triển hoạt động. 
Quan hệ giữa NH và khách hàng có thêm những bước chuyển mới. Cái 
thời NH ngồi thụ động chờ khách hàng đến vay đã xa. Xu hướng tiếp 
cận DN ngoài không gian chật hẹp của NH và DN đã trở nên phố biến 
trong hệ thống NH. Các TCTD đã phối hợp chặt chẽ với các tỉnh thành 
phố, hiệp hội để vừa tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, đẩy nhanh tốc 
độ tiếp cận tín dụng, vừa đưa dòng vốn sát nhu cầu phát triển kinh tế địa 
phương. Những hội nghị kết nối NH-DN, xúc tiến đầu tư giờ cũng không 
còn chờ hiệu lệnh từ NHNN hay địa phương phát động mà trở thành 
“đặc sản” của riêng nhiều TCTD. 
Nhiều chương trình tín dụng do NH khởi xướng đang tháo gỡ bài toán 
có hay không hỗ trợ ngân sách để vừa hỗ trợ được DN, đảm bảo an 
sinh xã hội nhưng vẫn đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa 
các DN đáp ứng yêu cầu hội nhập. Có thể kể đến chương trình bình ổn 
thị trường tại TP.Hồ Chí Minh. Từ việc thành phố kêu gọi các NHTM cho 
vay các DN tham gia bình ổn thị trường, có cấp bù lãi suất từ ngân sách, 
đến nay, các NHTM đã chủ động xây dựng các gói vay ưu đãi cho DN 
không cần thành phố phải hỗ trợ như trước. Chương trình này giờ cũng 
không còn là riêng có của TP. Hồ Chí Minh mà đã nhân rộng ra nhiều 
tỉnh thành trong cả nước. 
Những sản phẩm hỗ trợ mang tinh thần của Năm DN khởi nghiệp mà 
Chính phủ phát động đã được đông đảo các NHTM tham gia, đặc biệt là 
các NHTM nhà nước với các gói tín dụng lãi suất “siêu thấp”, trong đó 
cho vay DN start-up chỉ từ 6%/năm cùng với những hỗ trợ DN triển khai 
phương án kinh doanh, tối ưu hóa hoạt động sản xuất. 
Quan trọng hơn là sau một thời gian triển khai, các chính sách đã hoà 
quện vào cuộc sống để DN và NH cùng cảm nhận phải công khai, minh 
bạch để có thể dựa vào nhau, gắn bó tạo điều kiện cho nhau cùng phát 
triển. “Đây là tiền đề cho một phương thức quản lý hiện đại của NH đó 
chính là quản lý dòng tiền. Khi DN công khai minh bạch, NH sẽ quản lý 
được dòng tiền của DN thật tốt, cho vay không sợ mất vốn thì thủ tục và 
yêu cầu cho vay không phải đặt nặng vấn đề thế chấp tài sản, bảo lãnh. 
Rủi ro giảm, lãi suất cũng sẽ tự giảm. 
Như vậy, cải cách hành chính đặc biệt là công khai minh bạch mọi thủ 
tục và phí sẽ tạo sự bình đẳng hơn trong phân phối lợi nhuận giữa NH - 
DN. Đây cũng là nền tảng cho mô hình cho vay theo chuỗi giá trị hứa 
hẹn những bước phát triển mới. “Giống như sợi dây liên kết các mắt 
xích trong chuỗi giá trị sản xuất, dựa trên việc quản lý dòng tiền, NH có 



thể mang đến lợi ích đồng thời cho các bên như hạ lãi suất, cho vay 
không cần tài sản thế chấp... ”, Phó thống đốc nhấn mạnh. 
Thực tế này cũng đã minh chứng trong nhiều sản phẩm mới đây của các 
NH. Ví như Agribank xây dựng Chương trình tín dụng ưu đãi phục vụ 
“Nông nghiệp sạch” với số vốn 50.000 tỷ đồng, lãi suất cho vay thấp hơn 
từ 0,5%-1,5%/năm so với lãi suất cho vay ưu tiên đối với lĩnh vực nông 
nghiệp, nông thôn. Tổng giám đốc Agribank Tiết Văn Thành khẳng định, 
cứ cho vay thêm một mối kết nối trong chuỗi, lãi suất cho vay của NH 
giảm được 0,5% năm. 
“Với đà thực hiện tốt Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 như hiện nay, tôi 
cho rằng sắp tới phía NHTM sẽ tiếp tục giảm rất nhiều các thủ tục, phí 
mà bản thân họ cũng không muốn. Đây là kết quả sâu hơn của việc thực 
thi hai nghị quyết này chứ không chỉ đơn thuần là minh bạch, bình đẳng 
trong quan hệ vay vốn. Từ đó gia tăng cạnh tranh cho nền kinh tế, cải 
thiện hệ số tiếp cận tín dụng với mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 30 
nước có chỉ số tiếp cận tín dụng đứng đầu thế giới vào năm 2020”, Phó 
thống đốc Đào Minh Tú nhìn nhận. 

Minh Ngọc 
Theo thoibaonganhang.vn 

 
 

6. 'Chính quyền liêm chính' sẽ là trọng tâm Nghị quyết 19 mới 
(Chinhphu.vn) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết dự thảo Nghị 
quyết 19 mới năm 2017 đang được xây dựng tập trung vào các giải 
pháp về xây dựng chính quyền liêm chính và phục vụ, hỗ trợ khởi 
nghiệp và đổi mới sáng tạo. 

 

 

Cộng đồng doanh nghiệp ngày càng tin tưởng vào việc thực thi Nghị 
quyết 19. 



Đây sẽ là lần thứ 4 liên tiếp, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19 về 
cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc triển khai các Nghị quyết 19 của các 
năm 2014, 2015, 2016 cho thấy mức độ cải cách ngày càng mở rộng 
sang nhiều lĩnh vực. 
Mức độ cải cách ngày càng mở rộng 
Cụ thể, Nghị quyết 19-2014 xác định 7 giải pháp tổng thể và 50 nhiệm vụ 
cụ thể. Trong đó, chỉ có 8 giải pháp được thực hiện và có kết quả (chiếm 
16%); 16 giải pháp đã được thực hiện, nhưng chưa có kết quả rõ ràng 
(34%); và 25 giải pháp chưa được thực hiện (50%). 
Nghị quyết 19-2015 xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chung 73 
nhiệm vụ cụ thể. Tính đến hết năm 2016, có 43,8% giải pháp thực hiện 
có kết quả, 23,3% thực hiện nhưng chưa có kết quả rõ ràng và 32,9% 
chưa thực hiện hoặc chưa có thông tin. 
Nghị quyết 19-2016 xác định 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chung và 83 
nhiệm vụ cụ thể. Đến cuối tháng 12/2016, kết quả cho thấy số lượng và 
tỷ lệ các giải pháp cụ thể được thực hiện và có kết quả nhiều hơn so với 
các năm trước: có 35 giải pháp được thực hiện và có kết quả (chiếm 
42,2%); 20 giải pháp đã được thực hiện nhưng chưa có kết quả rõ ràng 
(24,1%); và 28 giải pháp chưa được thực hiện hoặc chưa có thông tin 
(chiếm 33,7%). 
Sau gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 19 đã đạt được một số 
kết quả đáng ghi nhận về cải thiện môi trường kinh doanh. Môi trường 
kinh doanh của nước ta tăng 9 bậc (từ vị trí 91/189 lên 82/190) với 5 chỉ 
số tăng hạng. Đây là mức cải thiện thứ hạng nhiều nhất kể từ năm 2008. 
Trong đó, chỉ số bảo vệ nhà đầu tư tăng hạng nhiều nhất với 31 bậc (từ 
118 lên vị trí 87) nhờ những cải cách theo thông lệ quốc tế tốt của Luật 
Doanh nghiệp 2014. Giao dịch thương mại qua biên giới đạt mức tăng 
15 bậc (từ vị trí 108 lên vị trí 93) nhờ thực hiện hải quan điện tử và cải 
cách về quản lý chuyên ngành. 
Nộp thuế và BHXH tăng 11 bậc, thời gian được rút ngắn 230 giờ (từ 770 
giờ xuống còn 540 giờ). Tiếp cận điện năng cải thiện 5 bậc do thời gian 
rút ngắn còn 46 ngày (năm ngoái là 59 ngày) và giảm từ 6 thủ tục xuống 
còn 5 thủ tục. Giải quyết phá sản doanh nghiệp tăng 1 bậc (từ vị trí 126 
lên thứ hạng 125). 
Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá 
cao và hoan nghênh những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh của Chính phủ, của một số Bộ, ngành và 
địa phương trong thời gian qua. Doanh nghiệp ngày càng tin tưởng vào 
việc thực thi Nghị quyết 19 và kỳ vọng vào những thay đổi, cải cách; 
đồng thời sẵn sàng hợp tác, chia sẻ thông tin cởi mở, hướng tới tạo 



dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, công bằng, minh bạch, giảm chi 
phí và ít rủi ro. 
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo chiếm ít nhất 10% 
Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, môi trường kinh doanh của 
Việt Nam vẫn chưa đạt trung bình ASEAN 4, thậm chí một số chỉ tiêu 
chưa đạt trung bình ASEAN 6. Bên cạnh 5/10 chỉ số tăng hạng, 5 chỉ số 
khác của Việt Nam lại giảm bậc. 
Trong đó, chỉ số khởi sự kinh doanh giảm 10 bậc và ở thứ hạng thấp (từ 
vị trí 111 xuống vị trí 121), là chỉ số có mức giảm bậc nhiều nhất; cấp 
phép xây dựng và các thủ tục liên quan và tiếp cận tín dụng mỗi chỉ số 
giảm 3 bậc; đăng ký sở hữu tài sản, giải quyết tranh chấp hợp đồng, mỗi 
chỉ số giảm 1 bậc. 
Các chỉ số giảm bậc một mặt là do Việt Nam không có cải cách nào 
trong những lĩnh vực này trong thời gian qua, mặt khác là do các nước 
khác tiến nhanh hơn. Vì thế, mục tiêu đạt trung bình ASEAN 4 trở nên 
thách thức hơn. 
Ngoài ra, theo đánh giá năng lực cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn Kinh 
tế Thế giới thì năm nay thứ hạng của Việt Nam là 60/138, giảm 4 bậc so 
với năm ngoái (56/140). Thứ hạng này thấp hơn hầu hết các nước 
ASEAN (sau 6 nước), chỉ đứng trên Lào và Campuchia. 
Rõ ràng vẫn còn khoảng cách khá xa giữa mục tiêu và việc thực thi Nghị 
quyết 19. Trên thực tế còn tồn tại nhiều rào cản, gây trở ngại cho hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là những quy định về 
điều kiện kinh doanh, quản lý chuyên ngành. 
Hiện, dự thảo Nghị quyết 19 mới đang được xây dựng. Theo Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Nghị quyết 19-2017 sẽ tiếp tục căn cứ theo các tiêu 
chí đánh giá, xếp hạng của các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới 
và Diễn đàn Kinh tế Thế giới; củng cố, duy trì các kết quả đạt được về 
môi trường kinh doanh, đồng thời phấn đấu nâng điểm trên tất cả các chỉ 
tiêu. Bổ sung thêm các tiêu chí về Sáng tạo toàn cầu (GII) của Tổ chức 
Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) và Tổ chức INSEAD (The Business 
School for the World); về Chính phủ điện tử. 
Đến hết 2017, một số chỉ tiêu môi trường kinh doanh đạt trung bình của 
nhóm nước ASEAN 4. Giai đoạn 2017-2020, đạt điểm số trung bình của 
nhóm nước ASEAN 4 trên các nhóm chỉ số về năng lực cạnh tranh (theo 
đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Thế giới) 
Nghị quyết 19 mới sẽ tập trung vào các giải pháp về xây dựng chính 
quyền liêm chính và phục vụ. Hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, để 
doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo chiếm ít nhất khoảng 10% tổng số 
doanh nghiệp mới thành lập. 



Đồng thời, quy rõ trách nhiệm của từng Bộ, cơ quan, địa phương đối với 
từng chỉ số; đồng thời, thiết lập cơ chế theo dõi, giám sát, đánh giá độc 
lập, khách quan đối với kết quả thực hiện ở từng Bộ, ngành, địa 
phương. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng 
cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến. 

Hà Chính 
Theo canhtranhquocgia.vn 

 
 

7. Quyết định thành lập Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc 
gia 
Chính phủ đã ra Nghị quyết thành lập Trung tâm Mua sắm tập trung 
thuốc Quốc gia trực thuộc Bộ Y tế. 

 
Ảnh minh họa (Nguồn TTXVN) 

Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia là đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc Bộ Y tế, có chức năng tổ chức đấu thầu mua sắm thuốc thuộc 
danh mục thuốc mua sắm tập trung cấp quốc gia do Bộ Y tế ban hành 
và tổ chức đàm phán giá thuốc thuộc danh mục thuốc đàm phán giá 
theo quy định của pháp luật. 
Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia có tư cách pháp nhân, có 
con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia. 



Trong hai năm 2015-2016, cả nước có 56 địa phương đấu thầu thuốc 
tập trung, 3 địa phương đấu thầu đại diện và 4 địa phương đấu thầu đơn 
lẻ. Cả nước có 119 hội đồng đấu thầu thuốc. 

Việc đấu thầu tập trung quốc gia là giải pháp có tính quyết định, góp 
phần nâng cao hiệu quả sử dụng Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, 
tăng khả năng cân đối quỹ cũng như bảo đảm tốt hơn quyền lợi người 
bệnh bảo hiểm y tế. 

Theo TTXVN 
 
 
 

8. Quận Ba Đình triển khai “Năm kỷ cương hành chính 2017” 
(HNMO)- Sáng 3-1, UBND quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị “Năm 
kỷ cương hành chính 2017” tới các phòng, ban chức năng và UBND 
các phường trên địa bàn quận. 
Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc Năm kỷ cương hành chính 2017, 
tại hội nghị, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Đỗ Viết 
Bình yêu cầu các đơn vị từ quận đến cơ sở, chấn chỉnh lề lối tác phong 
làm việc… thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND quận, chấp 
hành nghiêm túc, đầy đủ sự chỉ đạo, điều hành kết luận của Chủ tịch, 
các đồng chí Phó chủ tịch và thủ trưởng các đơn vị. Chủ tịch UBND 
quận Đỗ Viết Bình cũng nêu rõ, để triển khai thực hiện nghiêm, kịp thời 
chỉ đạo của UBND quận về kiện toàn sắp xếp bộ máy, các bộ phận đầu 
mối phải bảo đảm nguyên tắc một đầu mối, một việc xuyên suốt, phân 
công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, chuyên môn của từng cán bộ công 
nhân viên chức; rà soát hoàn chỉnh, bổ sung nội quy, quy chế của cơ 
quan, đơn vị, xây dựng ban hành và công khai quy trình giải quyết công 
việc trong nội bộ, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thực hiện văn hóa công 
sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành 
chính, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, khắc 
phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, không dám chịu trách nhiệm, gây 
phiền hà sách nhiễu trong giải quyết công việc của người dân và doanh 
nghiệp… Tăng cường kiểm tra công vụ trong việc thực hiện kỷ luật kỷ 
cương hành chính và văn hóa công sở.  

Thanh Hải 
Theo hanoimoi.com 



9. Bắc Ninh nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua Bưu điện 
(VnMedia) - Chiều 3/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tổ 
chức khai trương Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và kết nối 
liên thông hệ thống quản lý văn bản điều hành từ tỉnh đến cấp xã. 
Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tỉnh Bắc Ninh xác định đến năm 
2018 Bắc Ninh sẽ xây dựng thành công chính quyền điện tử. Việc đẩy 
mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 qua cổng dịch 
vụ công trực tuyến của tỉnh Bắc Ninh tại địa 
chỉ: http://dvc.bacninh.gov.vn sẽ góp phần sớm hoàn thành mục tiêu 
này. 

Theo đó trong giai đoạn 2016 - 2017, Bắc Ninh sẽ triển khai xây dựng 
335 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giai đoạn 2016 - 2017. 
Đến nay, toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu nền tảng, cơ sở dữ liệu dịch vụ 
nền tảng đã được hoàn thành và người dân có thể sử dụng 117 dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc 44  nhóm dịch vụ công Chính phủ 
yêu cầu các địa phương ưu tiên triển khai trong năm 2016. 

 

 

Ông Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc 
Ninh (bên phải) và ông Phạm Anh Tuấn ký kết thỏa thuận hợp tác 

cung ứng dịch vụ bưu chính - hành chính công. 



Cùng với Lễ khai trương, nhằm triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, UBND tỉnh 
Bắc Ninh và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã chính thức ký thỏa 
thuận hợp tác trong việc cung ứng dịch các vụ bưu chính - hành chính 
công. 

Theo thỏa thuận, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp với 
UBND tỉnh Bắc Ninh khảo sát, đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu 
chính trong các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp và người dân để lập 
kế hoạch đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng lưới bưu chính tại tỉnh Bắc 
Ninh bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, Bưu điện Việt Nam sẽ tham 
gia hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính của tỉnh qua dịch vụ của Bưu điện Việt Nam. 

Bên cạnh đó, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp triển 
khai nâng cấp, mở rộng  mạng lưới điểm Bưu điện Văn hóa xã, cung 
ứng các dịch vụ tiện ích như: tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích… đảm bảo mạng lưới 
bưu chính hiện đại, rộng khắp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 

UBND tỉnh Bắc Ninh sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện để Bưu điện Việt Nam triển 
khai nâng cấp, mở rộng mạng điểm phục vụ trên địa bàn tỉnh; đồng thời 
chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp thực hiện việc tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu 
chính công ích.        

Ngoài ra, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng tạo điều kiện cho Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam triển khai cung ứng các dịch vụ như: chi trả các chế độ 
lương hưu; Bảo hiểm xã hội; Bảo trợ xã hội; Người có công; các dịch vụ 
thanh toán (thu, chi) giữa các cơ quan, tổ chức và người dân; Thu thuế 
đối với cá nhân, hộ kinh doanh; Các dịch vụ chuyển tiền; Thu hộ - chi hộ 
khác... 

P.V 

Theo vnmedia.vn 

 

 

10. Tỉnh đầu tiên nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua bưu điện 
(Chinhphu.vn) - Bắc Ninh là địa phương đầu tiên trên cả nước thực 
hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
(TTHC) qua bưu điện. 



 

Ông Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc 
Ninh và ông Phạm Anh Tuấn ký kết thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ 

bưu chính-hành chính công. Ảnh: VGP/Thúy Hà 

Hoạt động này là việc triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC 
qua dịch vụ bưu chính công ích. UBND tỉnh Bắc Ninh và Tổng công ty 
Bưu điện Việt Nam đã chính thức ký thỏa thuận hợp tác trong việc cung 
ứng dịch các vụ bưu chính-hành chính công. 
Theo thỏa thuận, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp với 
UBND tỉnh Bắc Ninh khảo sát, đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu 
chính trong các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp và người dân để lập 
kế hoạch đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng lưới bưu chính tại tỉnh Bắc 
Ninh bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, Bưu điện Việt Nam sẽ tham 
gia hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
TTHC của tỉnh qua dịch vụ của Bưu điện Việt Nam. 
Bên cạnh đó, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp triển 
khai nâng cấp, mở rộng mạng lưới điểm bưu điện văn hóa xã, cung ứng 
các dịch vụ tiện ích như: Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC 
qua dịch vụ bưu chính công ích…, bảo đảm mạng lưới bưu chính hiện 
đại, rộng khắp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 
UBND tỉnh Bắc Ninh sẽ tạo điều kiện để Bưu điện Việt Nam triển khai 
nâng cấp, mở rộng mạng điểm phục vụ trên địa bàn tỉnh, đồng thời chỉ 
đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp thực hiện việc tiếp nhận 
hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 
Ngoài ra, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng tạo điều kiện cho Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam triển khai cung ứng các dịch vụ như: Chi trả các chế độ 
lương hưu; bảo hiểm xã hội; bảo trợ xã hội; người có công; các dịch vụ 



thanh toán (thu, chi) giữa các cơ quan, tổ chức và người dân; thu thuế 
đối với cá nhân, hộ kinh doanh; các dịch vụ chuyển tiền; thu hộ - chi hộ 
khác... 
Ngày 3/1, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã tổ chức khai trương dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3,4 và kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản 
điều hành từ tỉnh đến cấp xã. Mục tiêu đến năm 2018, Bắc Ninh sẽ xây 
dựng thành công chính quyền điện tử. Hiện nay, toàn bộ hệ thống cơ sở 
dữ liệu nền tảng, cơ sở dữ liệu dịch vụ nền tảng đã được hoàn thành và 
người dân có thể sử dụng 117 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 
thuộc 44 nhóm dịch vụ công mà Chính phủ yêu cầu các địa phương ưu 
tiên triển khai trong năm 2016. 

Thúy Hà 
Theo baochinhphu.vn 

 
11. Chủ tịch Hà Nội: Chấm dứt làm quy hoạch đô thị theo kiểu “băm 
nát" 
VOV.VN -Chủ tịch Hà Nội: “Chúng ta cần chấm dứt làm quy hoạch 
đô thị theo kiểu “băm nát”. Nếu chúng ta làm quy hoạch như vậy Hà 
Nội sẽ phải trả giá". 
Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 
2017 do Sở Quy hoạch kiến trúc (QHKT) tổ chức chiều 4/1, Chủ tịch 
UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định: Chúng ta cần chấm 
dứt làm quy hoạch đô thị theo kiểu “băm nát”, áp dụng các xu hướng 
hiện đại, đa dạng, có tầm nhìn nếu không Hà Nội sẽ phải trả giá đắt sau 
20 năm… 
Chủ tịch UBND TP phân tích, Hà Nội có nguồn tài nguyên lớn là quỹ đất 
nhưng đã không tận dụng được trong rất nhiều năm. Chỉ rõ lỗi lớn là làm 
quy hoạch kiểu “băm nát”, Chủ tịch Hà Nội lấy dẫn chứng có những khu 
đất chỉ 2-3 ha nhưng giao cho vài chủ đầu tư. Việc giải phóng mặt bằng 
lúc này lấy 1/3 nhà dân, giai đoạn sau lấy nốt… 



 
 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị 

Chủ tịch UBND TP nói: “Tôi nghĩ, nếu chúng ta làm quy hoạch như vậy 
sẽ không bao giờ tốt được. Bên cạnh đó chất lượng các đồ án quy 
hoạch còn yếu, đều cơ bản giống nhau chứ không phải đô thị mang 
nhiều màu sắc, đa dạng. Tôi cảm giác tất cả các KTS của chúng ta làm 
cho xong việc…”. 
Ông Nguyễn Đức Chung cho rằng, nếu cứ làm quy hoạch như hiện nay, 
20 năm nữa, Hà Nội sẽ phải trả giá. Ngay từ bây giờ các khu đô thị ở 
vùng nông thôn là phải quy hoạch thành cao tầng, không phân lô không 
sẽ tái diễn tình trạng lô nhô… 
Liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND TP 
cho biết, có những việc đáng lẽ với một văn bản đề xuất của các doanh 
nghiệp, người dân chỉ cần giải quyết ngay bằng một văn bản nhưng thực 
tế lại mất đến 7 vòng. 
Trong năm 2016, dù Hà Nội đã thực hiện nhiều việc trong công tác cải 
cách hành chính phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, tuy nhiên chỉ số 
liên quan thông tin quy hoạch vẫn chậm cần phải khắc phục trong thời 
gian tới, Chủ tịch UBND TP yêu cầu sở cần tiếp tục ứng dụng CNTT để 
phục vụ CCHC và rút ngắn thủ tục, hành chính hơn nữa. 
Nêu ra một số sự việc đáng suy ngẫm như, tình trạng từ khi cắm mốc 
giới ở một số tuyến đường bắt đầu có chuyện đầu cơ đất từ “xi nhan” từ 
một số công ty và từ chính nội bộ sở ngành; hay việc có biệt thự Pháp 
cổ cấm bán, chuyển nhượng sửa chữa mà cuối cùng vẫn để bán trót lọt 
thành phố mới phát hiện… 



Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh: “Đó là những tồn tại chúng ta phải thắng 
thắn nhìn nhận và cũng là bài toán thành phố đặt hàng Sở QHKT giải 
quyết triệt để, đề ra các cách làm mới hiệu quả lâu dài, bền vững trong 
thời gian tới”./. 

Theo vov.vn 
 
 
12. Vận hành chính thức hệ thống dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực 
hải quan từ tháng 2/2017 
Hệ thống dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực hải quan tại địa chỉ 
http://pus.customs.gov.vn được Tổng cục Hải quan triển khai vận 
hành thí điểm từ ngày 1/1/2017 đến 25/1/2017 và sẽ đi vào hoạt 
động chính thức từ ngày 5/2/2017. 
 

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến được Tổng cục Hải quan đưa 
vào vận hành thí điểm từ ngày 1/1/2017 đến ngày 25/1/2017. 

 

Kế hoạch triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực hải quan 
vừa được Tổng cục Hải quan thông báo. 



Việc triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan 
từ ngày 1/1/2017 tại địa chỉ  http://pus.customs.gov.vn là nhằm thực hiện 
Nghị quyết 36a ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và 
Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính. 
Theo Tổng cục Hải quan, hệ thống dịch vụ công trực tuyến vừa được 
triển khai gồm 41 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan, cho phép 
đối tượng thực hiện thủ tục là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nộp 
hồ sơ điện tử và nhận kết quả xử lý từ tất cả các đơn vị hải quan trên 
toàn quốc. 
Các dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực hải quan hiện đang được Tổng cục 
hải quan triển khai thử nghiệm trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại 
địa chỉ http://pus.customs.gov.vn gồm có: Danh mục hàng hóa nhập 
khẩu để sản xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm; Đề nghị tạm dừng 
làm thủ tục hải quan với hàng hóa có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí 
tuệ; Ô tô xuất cảnh (tái xuất); Ô tô nhập cảnh (tạm nhập); Thủ tục công 
nhận doanh nghiệp ưu tiên; Đăng ký, xác nhận đại lý giám sát hải quan; 
Đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ… 
Đối với mỗi thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Tổng cục 
Hải quan đều đăng tải hướng dẫn, trình tự thực hiện theo quy định hiện 
hành.  
Về tài khoản sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, theo hướng dẫn 
của Tổng cục Hải quan, các đối tượng đã đăng ký khai hải quan điện tử 
trên hệ thống VNACCS/VCIS (hệ thống thông quan điện tử - PV) thì có 
thể sử dụng tài khoản VNACCS/VCIS để đăng nhập vào hệ thống. 
Các tổ chức, cá nhân không có tài khoản trên hệ thống VNACCS/VCIS, 
có thể đăng ký tài khoản sử dụng trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 
Theo kế hoạch của Tổng cục Hải quan, sau thời gian vận hành thí điểm 
kéo dài từ ngày 1/1/2017 đến ngày 25/1/2017, hệ thống dịch vụ trực 
tuyến lĩnh vực hải quan sẽ được vận hành chính thức từ ngày 5/2/2017. 
Tổng cục Hải quan cũng lưu ý trong giai đoạn chạy thử, các đơn vị thực 
hiện song song việc tiếp nhận hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy để xử lý thủ 
tục hành chính. Kết quả xử lý thủ tục hành chính căn cứ trên hồ sơ giấy 
là kết quả chính thức trả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.  
Theo kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết 36a về Chính phủ điện 
tử đã được Tổng cục Hải quan ban hành, cơ quan này đặt mục tiêu đến 
hết năm 2017, 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến tối thiểu 
mức độ 3 và 70% dịch vụ công thuộc các lĩnh vực cốt lõi của ngành Hải 
quan được cung cấp trực tuyến mức độ 4. 

Theo khanhhoa.gov.vn 
 



13. Hải Phòng: Chính thức triển khai thu phí hạ tầng cảng biển 
(Công lý) - Từ ngày 3/1/2017, Thành phố Hải Phòng chính thức áp 
dụng thu phí hạ tầng cảng biển đối với các doanh nghiệp vận tải 
hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cảng Hải Phòng. 
Theo đó, Hải Phòng sẽ triển khai thu phí đối với các tổ chức, cá 
nhân kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng 
gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu có sử 
dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng 
trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng. Mức phí được Thành phố 
áp dụng là 250.000đ/container 20 feet và 500.000đ/container 40 feet. 
Đối với hàng lỏng, hàng rời, mức phí được áp dụng là 20.000đ/tấn. 

 
Hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cảng Hải Phòng sẽ phải chịu mức phí hạ 

tầng cảng biển từ tháng 1/2017 
Đây là Đề án của UBND TP Hải Phòng trình và đã được thông qua tại kỳ 
họp thứ 3 HĐND khóa XV của Tp Hải Phòng vừa qua. Trước thời điểm 
thông qua Đề án này, Hải Phòng đã triển khai thu phí đối với hàng tạm 
nhập tái xuất, hàng quá cảnh từ tháng 12/2013 (năm 2016 ước thu phí 
từ 2 loại hàng hóa này được 750 tỷ đồng) nhưng chưa thu phí đối với 
hàng hóa xuất nhập khẩu. 
Theo ghi nhận của phóng viên tại các điểm thu phí, trong những ngày 
đầu tiên ra quân, việc thu phí này ít nhiều đã ảnh hưởng đến hoạt động 
của các doanh nghiệp, đặc biệt là khâu thủ tục, giấy tờ, hóa đơn chứng 
từ… 
Anh Nguyễn Xuân Lâm – Đại diện một công ty XNK tại Bắc Ninh cho 
biết: “Khó khăn là mất thời gian, cán bộ thì chưa nắm được nghiệp vụ. 
Nhiều thủ tục phát sinh khiến doanh nghiệp phải liên tục gọi  điện về nhà 
máy nhiều để hỏi nên rất mất thời gian, ách tắc hàng hóa. Hai nữa là phí 
này sẽ ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu vì mỗi công là 500 nghìn mà mỗi 



doanh nghiệp xuất khẩu rất nhiều công, cái phí này sẽ ảnh hưởng đến 
chi phí của công ty, doanh nghiệp”. 
Ông Vũ Quang Tuyến, Công ty Cổ phần Giày Hải Dương lại thẳng thắn: 
“Trước đây, khi đi làm thủ tục chúng tôi khi hoàn thành hồ sơ chỉ việc 
xuống đổi lệnh thôi, mọi phí thu vào một khoản. Bây giờ phát sinh ra phí 
này nên nó ách tắc phải lộn đi, lộn lại làm thủ tục nộp tiền.  Sau đó phải 
đi phô tô, quay lại đây đóng dấu , đến Hải quan mới được đổi lệnh lấy 
hàng.” 
Trả lời những băn khoăn của doanh nghiệp, ông Lê Thanh Sơn – Phó 
Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng cho biết: “Triển khai việc thu phí 
này Hải Phòng làm đồng loạt 15 điểm đặt tại các cảng thuận lợi cho 
doanh nghiệp đến nộp phí. Trong những ngày đầu, không tránh được 
thiếu sót. Một số thiếu sót về cơ sở vật chất đã được thành phố chỉ đạo 
bổ sung. Còn về con người, sau ngày đầu tiên triển khai, thành phố sẽ 
bổ khuyết lại để phục vụ doanh nghiệp tốt hơn.  
Và hiện nay, thành phố đang xin ý kiến với Bộ Tài chính, Tổng cục Hải 
quan để thực hiện việc giảm kê tờ khai cho doanh nghiệp ở khâu nộp lệ 
phí hàng hóa xuất nhập khẩu. Quan điểm của Thành phố là tạo điều kiện 
tốt nhất cho doanh nghiệp, không gây ách tắc hoàng hóa ảnh hưởng 
đến việc kinh doanh của doanh nghiệp, chính vì vậy những tờ khai mở 
từ ngày 1-1 -2017 thì mới bắt đầu thu phí. Những hàng hóa nhập khẩu 
trước ngày đó Thành phố không g thu phí . 
Để thực hiện việc tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp thì chúng tôi 
đã thống nhất với hải quan là đến giờ tàu chạy nếu doanh nghiệp chưa 
hoàn tất thủ tục này vẫn đưa hàng xuống tàu. Không làm ách tắc bất cứ 
doanh nghiệp nào. Sau khi có hệ thống trích xuất ra thì doanh nghiệp 
không phải đến đây nữa. Tiến tới, chúng tôi sẽ nghiên cứu, áp dụng hình 
thức thu phí theo tháng, theo quý…để tránh gây phiền hà đến doanh 
nghiệp”. 

Chí Thành 
Theo congly.vn 

 

 

 
 


