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1. Tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ DNNVV là cần thiết và cấp bách 
(Chinhphu.vn) – Trong phiên họp thứ 6 diễn ra vào chiều 9/1, Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã nghe báo cáo, thảo luận về 
những vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
Báo cáo về một số vấn đề lớn của dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa (DNNVV) do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng 
Thanh trình bày tại phiên họp cho biết, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã 
thảo luận tại tổ và Hội trường về dự án Luật Hỗ trợ DNNVV. 
Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh 
tế đã chủ trì, phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan 
nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật; đồng thời ông Vũ Hồng Thanh 
cũng báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật 
liên quan đến quan điểm xây dựng; tính khả thi, tính kịp thời của dự án 
Luật; nguồn lực hỗ trợ DNNVV; phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp 
dụng; tiêu chí xác định DNNVV; hỗ trợ tiếp cận tín dụng từ các quỹ; 
chính sách hỗ trợ tài chính; hỗ trợ xúc tiến thị trường... 
Thảo luận tại phiên họp, ý kiến của nhiều đại biểu cho rằng, việc tháo gỡ 
khó khăn và hỗ trợ DNNVV là cần thiết và cấp bách để tạo động lực tăng 
trưởng cho nền kinh tế. 
Khẳng định sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật, Chủ tịch Quốc hội 
Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ có cùng quan 
điểm là cần phải xác định rõ hơn về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp 
dụng của Luật trong bối cảnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước có hạn; 
bảo đảm cho sự hỗ trợ là hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; không hỗ 
trợ theo kiểu tràn lan, dàn trải. 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị cần tiếp tục 
nghiên cứu, xác định rõ tiêu chí về  DNNVV. 
Có ý kiến cho rằng, việc hỗ trợ DNNVV từ nguồn lực Nhà nước phải dựa 
trên khả năng cân đối của nguồn lực quốc gia trong từng thời kỳ và chủ 
yếu là hỗ trợ gián tiếp thông qua việc tạo cơ chế chính sách (miễn, giảm 
thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế đất, tiền thuê đất…); thông qua tổ 
chức trung gian để cung cấp dịch vụ hỗ trợ DNNVV. Tập trung ưu tiên 
hỗ trợ cho DNNVV có tiềm năng, doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ, doanh nghiệp có khả năng tạo giá trị gia tăng 
lớn cho nền kinh tế… 
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chủ Lưu, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính-
Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải và ý kiến một số đại biểu đề 
xuất cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật cần đặc biệt quan tâm đến 
tính khả thi, tính kịp thời của Luật; bảo đảm Luật được ban hành phải có 
tác động, hỗ trợ đắc lực cho các DNNVV, tránh hình thức... 
 



Ngoài ra, trong hỗ trợ xúc tiến thị trường, một số ý kiến đề nghị cần làm 
rõ hơn quy định hình thành các chuỗi quốc gia phân phối sản phẩm. 
 
Phát biểu kết thúc thảo luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội 
Phùng Quốc Hiển đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật tiếp thu 
ý kiến của Thường vụ để tiếp tục hoàn thiện dự án Luật, trong đó cần 
đặc biệt quan tâm rà soát về phạm vi và đối tượng áp dụng của Luật; 
việc hỗ trợ phải bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, có thời gian và phải 
đi theo xu hướng về đổi mới mô hình tăng trưởng; có hỗ trợ nhưng nên 
tập trung vào những doanh nghiệp có xu hướng phát triển mạnh; việc 
xây dựng dự án Luật phải bảo đảm được tính thống nhất của hệ thống 
pháp luật, không được phá các luật khác, nhất là Luật Ngân sách Nhà 
nước, Luật Thuế, Luật Đất đai; phải bảo đảm được tính khả thi, tính cụ 
thể của Luật... 
“Quan điểm của Thường vụ là luôn ủng hộ, luôn quan tâm tạo điều kiện 
hỗ trợ cho DNNVV phát triển”, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển 
khẳng định. 
Cũng trong chiều 9/1, UBTVQH đã nghe báo cáo và thảo luận về dự án 
Luật Quản lý ngoại thương. 
Dự án Luật này đã được thảo luận ở tổ và ở Hội trường tại kỳ họp thứ 2, 
Quốc hội khóa XIV. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, cơ 
quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan đã 
nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật này. Dự thảo Luật 
được tiếp thu, chỉnh lý gồm 8 chương và 118 điều, trong đó thêm 3 điều, 
gộp 2 điều thành một điều và bổ sung một số điểm, khoản. 
Thảo luận về dự án Luật Quản lý ngoại thương, UBTVQH đã cho ý kiến 
về những nội dung, vấn đề còn có quan điểm khác nhau liên quan đến 
phạm vi điều chỉnh của Luật; trách nhiệm quản lý nhà nước về ngoại 
thương; danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; phát triển 
ngoại thương thông qua xúc tiến thương mại và thông qua hoạt động 
của các tổ chức xúc tiến thương mại tại nước ngoài; sự tương thích, tính 
phù hợp của Luật trong hệ thống pháp luật nói chung cũng như với các 
điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, ký kết… 
  

Nguyễn Hoàng 
Theo baochinhphu.vn 



2. Tập trung phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội 

 
Người lao động luôn mong muốn được bảo đảm quyền lợi khi tham gia 
bảo hiểm xã hội.Trong ảnh: May quần áo xuất khẩu tại Xí nghiệp may 
Hà Quảng (Quảng Bình). 
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 34/CT-TTg về tăng 
cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng 
tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Nhiều nhóm giải pháp quan trọng 
đã được đưa ra, như: xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham 
gia BHXH trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện 
cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện… 
Phấn đấu 50% lực lượng lao động tham gia BHXH 
Những năm qua, chính sách BHXH, BH thất nghiệp từng bước được 
hoàn thiện, góp phần ổn định việc làm, thu nhập và đời sống của người 
lao động (NLĐ), bảo đảm an sinh xã hội và hội nhập quốc tế. Nhiều kết 
quả quan trọng đã đạt được như số người tham gia BHXH hằng năm 
đều tăng; các chế độ BHXH được bổ sung, hoàn thiện theo hướng bảo 
đảm hài hòa lợi ích của NLĐ và người sử dụng lao động... 
Tuy nhiên, công tác BHXH cũng bộc lộ một số hạn chế như đối tượng 
tham gia BHXH có tăng nhưng tỷ lệ bao phủ còn thấp, mới chỉ đạt 
khoảng 23% lực lượng lao động, đối tượng tham gia BH thất nghiệp chỉ 
đạt gần 20%; nhận thức của một số người sử dụng lao động, NLĐ về 
lĩnh vực BHXH còn hạn chế, tình trạng NLĐ ngừng tham gia và yêu cầu 
nhận BHXH một lần còn phổ biến; tính tuân thủ pháp luật BHXH chưa 
cao, tình trạng trốn đóng, nợ đóng, chậm đóng BHXH còn diễn ra tại 
nhiều doanh nghiệp, nhiều địa phương. Theo báo cáo của BHXH Việt 
Nam, năm 2016, số người tham gia BHXH bắt buộc là 12,9 triệu người; 



tham gia BH thất nghiệp là 11,1 triệu người; tham gia BHXH tự nguyện 
là 203 nghìn người. Đến 31-12-2016, số nợ là 7.795 tỷ đồng, chiếm 
3,3% so với số phải thu, trong đó: nợ BHXH là 6.716,2 tỷ đồng, nợ BH 
thất nghiệp là 337 tỷ đồng và nợ BHYT là 742,2 tỷ đồng… 
Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 
bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, triển 
khai có hiệu quả các nhiệm vụ, nhóm giải pháp tại Nghị quyết số 15-
NQ/T.Ư của Ban Chấp hành T.Ư và Nghị quyết số 21-NQ/T.Ư của Bộ 
Chính trị; nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu có khoảng 50% lực lượng 
lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BH thất 
nghiệp vào năm 2020 theo yêu cầu Nghị quyết số 15-NQ/T.Ư và Nghị 
quyết số 21-NQ/T.Ư. 
Đưa BHXH vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
Để thực hiện mục tiêu đề ra, Chỉ thị số 34/CT-TTg đã đưa ra nhiều nhóm 
giải pháp quan trọng để phát triển đối tượng tham gia BHXH. Trong đó, 
giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chấn chỉnh công tác khai 
trình lao động của các doanh nghiệp; yêu cầu các doanh nghiệp thực 
hiện khai trình việc sử dụng lao động theo đúng quy định. Bên cạnh đó, 
xây dựng phần mềm quản lý lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho các 
doanh nghiệp trong việc khai trình, cập nhật tình hình biến động lao 
động trong doanh nghiệp và kết nối với cơ sở dữ liệu của cơ quan 
BHXH để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BH thất 
nghiệp. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách BHXH, trong đó có 
cơ chế, chính sách khuyến khích NLĐ bảo lưu thời gian đóng BHXH, 
hạn chế nhận BHXH một lần; tạo điều kiện cho NLĐ tham gia BHXH tự 
nguyện… 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu BHXH Việt Nam chỉ đạo cơ quan BHXH 
các địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng 
xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BH thất 
nghiệp để đôn đốc, yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH bắt 
buộc đầy đủ cho NLĐ. Kết nối thông tin, dữ liệu với các bộ, ngành liên 
quan để quản lý đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động, thành lập mới; 
NLĐ đang làm việc, thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Xây dựng cơ 
sở dữ liệu liên thông trên phạm vi cả nước, tiến tới thực hiện giao dịch 
điện tử đối với tất cả các hoạt động trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế 
và BH thất nghiệp. Tăng cường thực hiện thanh tra chuyên ngành việc 
đóng BHXH, trong đó tập trung thanh tra các đơn vị, doanh nghiệp đang 
cố tình trốn đóng, nợ đóng BHXH, chưa tham gia đầy đủ cho số lao 
động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp. 
BHXH Việt Nam cũng cần đổi mới cơ chế tổ chức thực hiện, chuyển đổi 
tác phong phục vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại 
hóa hệ thống quản lý BHXH; cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa 



quy trình nghiệp vụ bảo đảm việc giải quyết các chế độ BHXH đầy đủ, 
kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, mở rộng mạng lưới đại 
lý thu BHXH tự nguyện; có giải pháp khuyến khích các địa phương vận 
động, phát triển đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện… 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo tổ chức công đoàn các cấp 
tăng cường công tác tuyên truyền, vận động NLĐ tham gia BHXH, giám 
sát việc thực thi pháp luật tại các đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện khởi 
kiện ra tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH gây ảnh 
hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ. 
Bên cạnh đó, một trong những giải pháp quan trọng trong việc phát triển 
đối tượng tham gia BHXH là xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham 
gia BHXH trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa 
phương, trình HĐND quyết định; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện 
các giải pháp nhằm đạt được chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia 
BHXH đã đặt ra. 

Anh Thu 
Theo nhandan.com.vn 

 
3. Bộ Y tế lên tiếng về qui định hiến máu theo hướng không bắt 
buộc? 
Thông tin trong dự thảo Luật về máu và tế bào gốc, Bộ Y tế đề xuất 
2 giải pháp về hiến máu đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Bởi dự 
thảo Luật đưa ra 2 giải pháp: Giải pháp 1 quy định việc hiến máu là 
nghĩa vụ bắt buộc của công dân phải thực hiện 1 năm/lần, có loại 
trừ một số trường hợp không thể hiến máu. Còn giải pháp 2 quy 
định việc hiến máu là tự nguyện kết hợp với tăng chi cho hoạt động 
vận động hiến máu. 
Dư luận bày tỏ sự lo ngại giải pháp 1 sẽ trở thành hiện thực, tức là việc 
hiến máu sẽ là nghĩa vụ bắt buộc với mọi người, nên đã rất nhiều ý kiến 
phản đối: “Đã nói là hiến máu tình nguyện sao lại dùng từ bắt buộc 
người ta phải hiến. Bộ Y tế có vấn đề gì chăng?”, “Đề nghị để người dân 
tự nguyện hiến máu thì cụm từ nhân văn đó còn đẹp và lưu giữ mãi, chứ 
tại sao lại "bắt buộc" người dân phải hiến máu? Tôi nghĩ rằng vấn đề 
"bắt buộc hiến máu" này sẽ không khả thi. Đề nghị các cấp cân nhắc kỹ 
trước khi ban hành...”, “Hiến máu là tự nguyện của mỗi công dân, chứ 
không thể bắt buộc, mà chỉ nên đề nghị mọi người ủng hộ tích cực 
phong trào tự nguyện hiến máu”. 



Hiến máu đã và vẫn là hoạt động tình nguyện 

 
Trước phản ứng của người dân, ngay trong ngày 9-1, Bộ Y tế đã công 
bố dự thảo Luật về máu và tế bào gốc được trình Quốc hội xem xét và 
phê duyệt, đồng thời,  chính thức lên tiếng về việc hiến máu có là nghĩa 
vụ bắt buộc hay không. 
TS. Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Y tế cho biết, sau 
khi ban hành dự thảo Luật về máu và tế bào gốc, Bộ Y tế đã lắng nghe ý 
kiến của người dân. “Quy định bắt buộc hiến máu” là một trong những 
giải pháp trong báo cáo đánh giá tác động chính sách đối với dự án Luật 
về máu và tế bào gốc.  
Tuy nhiên, sau khi đánh giá, nghiên cứu xã hội học trên 1.600 người dân 
tại 8 tỉnh đại diện cho 8 vùng trong cùng thời gian thì chỉ có 30,25% đồng 
ý; có 837 người không đồng ý với giải pháp này, chiếm tỷ lệ 69,75%. Vì 
thế, Bộ Y tế nhận thấy quy định việc hiến máu là nghĩa vụ bắt buộc của 
công dân phải thực hiện 1 năm/lần là không phù hợp, nên chỉ đưa nội 
dung “quy định việc hiến máu là tự nguyện kết hợp với tăng chi cho hoạt 
động vận động hiến máu”. 



Đại diện Bộ Y tế giải thích thêm: Ở các nước đang phát triển, nhu cầu 
máu dựa trên số dân của mỗi nước, cần khoảng 2% dân số hiến máu 
mỗi năm. Như vậy mỗi năm, Việt Nam cần khoảng 1, 8 triệu đơn vị máu. 
Theo thống kê của Bộ Y tế năm 2016, cả nước tiếp nhận khoảng 1,2 
triệu đơn vị máu, tức là đáp ứng 66% nhu cầu về máu và tỷ lệ hiến máu 
đạt 1,4% số dân hiến máu.  

Các bạn trẻ luôn sẵn sàng hiến máu cứu người 

Hiện nay, việc hiến máu tại Việt Nam được thực hiện trên cơ sở tự 
nguyện, nên để bảo đảm đủ máu cho công tác điều trị cũng như bảo 
đảm an toàn truyền máu thì cần có chính sách của Nhà nước. Bộ Y tế 
phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Luật về máu và 
tế bào gốc nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu tại các cơ sở y tế.  
Trong báo cáo đánh giá tác động, khi tiến hành khảo sát đánh giá, có hai 
giải pháp để xin ý kiến như đã nói ở trên. Kết quả khảo sát, đánh giá tác 
động cho thấy cả hai giải pháp đều không có tác động đến tăng chi cho 
Nhà nước mà chỉ tăng chi cho Quỹ BHYT với mức tăng chi bình quân 
khoảng 500 tỷ/năm. 
 Nếu quy định hiến máu là nghĩa vụ bắt buộc, sẽ có mặt tích cực là giúp 
cho nguồn máu đầy đủ và ổn định. Thực hiện chính sách này, hằng năm 



sẽ tiêu tốn khoảng 4.180 tỷ, trong đó, Quỹ BHYT sẽ phải tăng chi 
khoảng 400 tỷ/năm, chủ sử dụng lao động sẽ phải bỏ ra khoảng 3.200 tỷ 
để chi trả tiền lương cho khoảng thời gian mà người lao động sự dụng 
để đi hiến máu và bản thân người lao động sẽ phải bỏ ra tên 580 tỷ cho 
việc đi lại phục vụ cho việc hiến máu. 
 Còn nếu coi việc hiến máu là tự nguyện và trong điều kiện lý tưởng là 
có 18,2 triệu người hiến máu tình nguyện trong một năm, thì hằng năm 
sẽ tiêu tốn khoảng 2.000 tỷ, trong đó: Quỹ BHYT sẽ phải tăng chi thêm 
khoảng 524 tỷ/năm, chủ sử dụng lao động sẽ phải bỏ ra khoảng 1.250 tỷ 
để chi trả tiền lương cho khoảng thời gian mà người lao động sử dụng 
để đi hiến máu và bản thân người lao động sẽ phải bỏ ra trên 217 tỷ cho 
việc đi lại phục vụ cho việc hiến máu. 
Bộ Y tế đã tham khảo pháp luật quốc tế và thấy các nước có Luật về 
máu thì đều quy định việc hiến máu là nghĩa vụ bắt buộc của công dân, 
kể cả Trung Quốc. Bên cạnh đó, nếu sử dụng giải pháp 1 thì sẽ xuất 
hiện một lượng máu dư thừa khá lớn không cần thiết là khoảng gần 28 
triệu (theo Tổ chức Y tế Thế giới, một năm một nước cần khoảng 2% 
dân số hiến máu, tương đương với 18,2 triệu đơn vị máu.  
Còn nếu quy định nghĩa vụ hiến máu của công dân thì sẽ có 46 triệu đơn 
máu/năm). Bên cạnh đó, việc sử dụng giải pháp 1 cũng làm tăng chi phí 
của xã hội lên gấp đôi cho với việc sử dụng giải pháp 2. 
Sau khi các ý kiến được bàn thảo, phân tích kỹ càng, Bộ Y tế đã quyết 
định chọn giải pháp 2 “Quy định việc hiến máu là tự nguyện kết hợp với 
tăng chi cho hoạt động vận động hiến máu” đưa vào Dự thảo Luật về 
máu và tế bào gốc, để vừa phù hợp với thực tiễn, phù hợp với pháp luật 
quốc tế cũng như không gây tốn kém cho Nhà nước và xã hội. Còn nội 
dung “bắt buộc công dân hiến máu 1 lần/năm” chỉ là bàn bạc trong quá 
trình xây dựng dự thảo Luật. -TS. Nguyễn Huy Quang nhấn mạnh. 

 
Thanh Hằng 
Theo cand.vn 

 
4. Ngành Tài chính: Cải cách hành chính đi vào nề nếp, chất lượng 
(TBTCVN) - Cho đến nay công tác cải cách hành chính (CCHC) của 
Bộ Tài chính đã có những chuyển biến tích cực và hiệu quả hơn từ 
cải cách thể chế tới hiện đại hóa. 



 
Hơn 35,4 triệu hồ sơ khai thuế bằng hình thức điện tử 

Công tác CCHC ngày càng được quan tâm và đi vào nề nếp, chất 
lượng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của cả 
nước. 

Chuyển biến mạnh mẽ về thể chế 

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) - ông Trần Xuân Long cho 
biết, trong năm 2016 Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật 
tài chính đảm bảo cả về nội dung, hình thức, số lượng và chất lượng văn 
bản quy phạm pháp luật. 

Đặc biệt, ngay sau khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2015 được ban hành, Bộ Tài chính đã tập trung rà soát các văn bản để 
xây dựng kế hoạch sửa đổi, bổ sung và đăng ký chương trình xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm 
bảo quy định phù hợp với Luật. 

Theo thống kê, tính đến hết ngày 30/11/2016, Bộ Tài chính đã trình 
Chính phủ 68 đề án (Trong đó, có 41 đề án đã được ký ban hành/hoàn 
thành; 27 đề án đang làm các thủ tục để trình ký ban hành. Bộ Tài chính 
cũng đã soạn thảo và ban hành theo thẩm quyền 294 thông tư. Trong đó 
chú trọng một số lĩnh vực trọng tâm, có ảnh hưởng lớn tới người dân và 
doanh nghiệp như: Lĩnh vực thuế, chính sách thuế; lĩnh vực hải quan; 
lĩnh vực chứng khoán; lĩnh vực ngân sách nhà nước. 

“ Việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về cơ bản 
đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện đầy đủ các quy trình thẩm 



định, thẩm tra văn bản để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống 
nhất và khả thi của văn bản được ban hành.”, ông Long nhận xét. 

Đề cập tới tình hình, kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
(TTHC), tính đến hết tháng 11/2016, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát, 
ban hành 16 quyết định chuẩn hóa 908 TTHC trong các lĩnh vực thuộc 
chức năng, nhiệm vụ quản lý của Bộ Tài chính, đồng thời thực hiện cập 
nhật các TTHC lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. 

Cũng trong năm 2016, Bộ Tài chính đã rà soát và đề xuất phương án 
đơn giản hóa đối với 91 TTHC, giấy tờ công dân; bãi bỏ 17 tờ khai và 16 
TTHC, cụ thể: 57 TTHC trong lĩnh vực thuế; 32 TTHC trong lĩnh vực 
chứng khoán; 2 TTHC trong lĩnh vực hải quan. 

Quyết liệt trong cải thiện môi trường kinh doanh 

Trong năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch hành động thực 
hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ. Kế hoạch này đã cụ 
thể hóa các mục tiêu thành các giải pháp để xây dựng kế hoạch hành 
động với trên 30 nhóm nhiệm vụ. Các nhiệm vụ này được cụ thể hóa 
thành hơn 70 giải pháp với 118 nhóm sản phẩm đầu ra thực hiện trong 
năm 2016 đến năm 2020. Tính đến nay, Bộ Tài chính đã hoàn thành 
60/118 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao 
trong năm 2016. 

Ngoài các giải pháp về chính sách, thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-
CP, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh việc kê khai thuế điện tử thay cho 
việc doanh nghiệp hàng tháng, quý phải cử người đến cơ quan thuế nộp 
tờ khai thuế theo phương pháp thủ công. 

Để đồng bộ với cải cách thể chế, hiện đại hóa và để các chính sách đi 
vào cuộc sống, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế tiếp tục rà soát, 
nghiên cứu để sửa đổi bổ sung các quy trình nghiệp vụ, nhất là các quy 
trình liên quan đến người nộp thuế nhằm tạo thuận lợi cho người nộp 
thuế và nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi công 
vụ. 

Tiếp tục thực hiện yêu cầu về việc rà soát giảm tối thiểu 10% số TTHC 
thuế, đơn giản hóa tối thiểu 20% TTHC, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng 
cục Thuế thực hiện rà soát các TTHC lĩnh vực thuế để đơn giản hóa và 
cắt giảm. Trong 11 tháng năm 2016, Tổng cục Thuế đã thực hiện rà soát 
và đã ban hành 7 TTHC mới, bãi bỏ 92 TTHC. Theo đó, số TTHC thuộc 
lĩnh vực thuế giảm từ 385 xuống còn 300 TTHC. 



Trong năm qua, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan phối hợp với 
Dự án GIG (USAID) tổ chức đợt làm việc tập trung rà soát hệ thống văn 
bản quy phạm pháp luật về quản lý chuyên ngành và kiểm tra chuyên 
ngành. Kết quả, đã rà soát, chuẩn hóa 9 Danh mục hàng hóa XNK thuộc 
diện quản lý chuyên ngành thuộc các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Công Thương, Y tế; kịp thời mã hóa các TTHC của các Bộ, 
ngành liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu phục vụ hệ thống 
VNACCS/VCIS. 

Trong năm 2016, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh triển khai 
Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử. Về xây dựng 
dịch vụ công mức độ 3, tích hợp lên Cổng thông tin điện tử 
của Bộ Tài chính, tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc 
gia. Tính đến 30/11/2016, đã thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến đối với 906 TTHC thuộc chức năng quản lý của Bộ 
Tài chính, trong đó mức độ 3 là 105 thủ tục và mức độ 4 là 
180 thủ tục. 

Đức Minh 

Thoibaotaichinhvietnam.vn 

 

5. Đẩy mạnh thanh toán điện tử khu vực dịch vụ hành chính công 
Ngày 30/12/2016, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng 
Chính phủ đã ký Quyết định số 2545/QĐ-Ttg về việc phê duyệt Đề 
án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 
2016 - 2020. Trong đó, Đề án nêu rõ, sẽ đẩy mạnh thanh toán điện 
tử trong khu vực Chính phủ, dịch vụ hành chính công.  



Tăng tỷ lệ chi trả trợ cấp xã hội, lương hưu thông qua các phương tiện 
thanh toán điện tử, tài khoản thanh toán cho các đối tượng thụ hưởng. 

Nguồn: internet 

Theo đó, Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam 
giai đoạn 2016 - 2020 đề ra giải pháp hoàn thiện, tăng cường kết nối xử 
lý giải pháp trao đổi thông tin dữ liệu giữa các cơ quan trong ngành Tài 
chính (Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan) với hệ 
thống ngân hàng để đáp ứng tốt hơn yêu cầu phối hợp thu ngân sách 
nhà nước bằng phương thức điện tử; nhất là thu, nộp thuế điện tử để hỗ 
trợ công tác quản lý, thu thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho chính phủ, 
doanh nghiệp và người dân thực hiện đa dạng, linh hoạt các dịch vụ 
thanh toán điện tử trong việc thu, nộp thuế điện tử. 

Triển khai lắp đặt thiết bị POS, mPOS, ứng dụng phương thức thanh 
toán điện tử tiên tiến đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp công để 
thực hiện việc thu phí, lệ phí các thủ tục hành chính, dịch vụ công, y tế, 
giáo dục, giao thông và các dịch vụ công khác; phát triển và ứng dụng 
các sản phẩm, dịch vụ thanh toán điện tử phục vụ chi tiêu công vụ của 
các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. 

Bên cạnh đó, tăng tỷ lệ chi trả trợ cấp xã hội, lương hưu thông qua các 
phương tiện thanh toán điện tử, tài khoản thanh toán cho các đối tượng 
thụ hưởng, kết hợp với mở rộng các điểm tiếp cận tiền mặt (bưu điện, 
đại lý) và các hình thức thanh toán mới, hiện đại, tiện lợi, có chi phí hợp 
lý. 



Đề án cũng đề ra giải pháp tiếp tục mở rộng triển khai việc trả lương, thu 
nhập qua tài khoản; có các biện pháp vận động, khuyến khích để cán 
bộ, công chức, người lao động tăng cường sử dụng các phương tiện 
thanh toán không dùng tiền mặt thông qua tài khoản (thực hiện chuyển 
khoản trực tiếp trên máy ATM, sử dụng thanh toán qua POS, sử dụng 
các dịch vụ thanh toán hiện đại khác). 

Theo tapchitaichinh.vn 

6. Phạt xe không chính chủ: Cần “thoáng” trong thủ tục sang tên 
Nhiều ý kiến cho rằng, yêu cầu chính chủ đối với xe máy xét về mặt 
luật pháp là cần thiết. Tuy nhiên, khi số người sử dụng loại phương 
tiện này quá lớn mà thủ tục hành chính lại nhiêu khê thì cần gỡ rối 
trong cơ chế thủ tục, giảm chi phí để người dân không cảm thấy 
phiền phức khi sang tên đổi chủ phương tiện. 
Mượn xe chính chủ không bị phạt 
Dư luận những ngày qua đang xôn xao trước thông tin, từ 1/1/2017, đi 
xe máy không sang tên đổi chủ sẽ bị phạt với mức phạt lên tới 400.000 
đồng. Đây là vấn đề được người dân hết sức quan tâm bởi xe máy là 
phương tiện lưu thông chủ yếu hàng ngày và rất nhiều trường hợp tham 
gia giao thông là “không chính chủ”. 

 
Cảnh sát giao thông chỉ phạt chủ xe đã chuyển nhượng, 

cho, tặng, thừa kế... không sang tên đổi chủ theo quy định. 



Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 

Anh Hoàng Văn Bửu (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ, xe máy mà anh 
thường xuyên sử dụng đang mang tên vợ. Trước đây, dù đã kết hôn 
nhưng để thuận tiện khi đăng ký xe anh chỉ đề tên vợ. “Tài sản sở hữu 
chung của vợ chồng nhưng đứng tên một người, người kia sử dụng 
không biết có bị phạt không”, anh Bửu băn khoăn. 

Cùng chung nỗi lo, ông Nguyễn Đức Hiền (Nhân Chính, Hà Nội) thi 
thoảng mượn xe của con trai để gặp gỡ bạn bè cũng tỏ ra ái ngại: “Lấy 
xe của con đi tạm thì lấy đâu ra "chính chủ", chả lẽ bị phạt lại gọi con ra 
để chứng minh với cảnh sát giao thông đây chỉ là xe đi mượn?” 

Trao đổi với phóng viên báo Tin Tức, TS Đỗ Đức Hồng Hà, Uỷ viên 
Thường trực Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội, Nguyên Giám đốc Học viện 
Tư pháp cho biết, theo điều 30 của Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, 
phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 
đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và 
các loại xe tương tự xe mô tô khi không làm thủ tục đăng ký sang tên xe 
(để chuyển tên chủ xe trong Giấy đăng ký xe sang tên của mình) theo 
quy định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều 
chuyển, được thừa kế tài sản là xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương 
tự xe mô tô.  

Như vậy, quy định này áp dụng đối tượng là chủ phương tiện khi “mua, 
được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế 
tài sản” mà không tiến hành thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định, 
chứ không phải là “người điều khiển phương tiện”. 

Giải đáp thắc mắc về việc bạn bè mượn xe của nhau, vợ chồng đi xe 
của nhau, con cái lấy xe cha, mẹ để tham gia giao thông, TS Đỗ Đức 
Hồng Hà khẳng định, những trường hợp này không vi phạm lỗi “không 
làm thủ tục đăng ký sang tên xe” theo Điều 30 của Nghị định 46. 

Đơn giản hoá thủ tục 

Tuy nhiên, trên thực tế, việc phân biệt được người đang đi xe mượn hay 
đi xe không sang tên không hề đơn giản. Để cảnh sát giao thông không 
ra quyết định xử phạt, người sử dụng phương tiện chỉ có cách là phải 
chứng minh được mình là người thân hay bạn bè của người sở hữu 
phương tiện bằng giấy ủy quyền, giấy mượn xe giữa 2 bên và phải có 



công chứng xác nhận của chính quyền địa phương. Thủ tục để được đi 
xe máy trở nên phức tạp, rối rắm, từ đó dễ nảy sinh tiêu cực. 

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, việc xử phạt đối với hành vi này chỉ 
là biện pháp nhất thời, chứ chưa giải quyết được “cái gốc” của vấn đề là 
đảm bảo cho mọi người dân phải thực hiện đúng việc sang tên, đổi chủ 
khi mua, bán, tặng, cho xe… Trên thực tế, thủ tục về đăng ký, sang tên 
xe đã được quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 4/4/2014 
của Bộ Công an. Theo đó, điều 24 của Thông tư này quy định cụ thể về 
trường hợp giải quyết đăng ký sang tên xe đối với trường hợp xe đã 
chuyển quyền sở hữu qua nhiều người.  

Tuy nhiên, hiện nay việc đăng ký xe vẫn phải có xác nhận của công an 
nơi thường trú nên thủ tục vẫn khá phức tạp, mất nhiều thời gian, chi 
phí. Nhiều ý kiến cho rằng để khuyến khích người dân đăng ký quyền sở 
hữu, sang tên xe thì các cơ quan có thẩm quyền nên xem xét, có quy 
định phù hợp hơn. Chẳng hạn bỏ thủ tục xác nhận ở cơ quan công an 
cấp xã nơi thường trú, mà chỉ cần tự cam kết hoặc chứng minh bằng 
văn bản, giấy tờ khác. Ngoài ra, người tạm trú dài hạn ở tỉnh, thành phố 
cũng được giải quyết đăng ký, sang tên xe trong phạm vi tỉnh, thành phố 
đó… 

Thu Phương 

Theo baotintuc.vn 

 

7. PCI trong chặng đua nước rút 
Thời điểm này, các tỉnh đang cải cách, chạy đua nước rút để được 
thăng hạng trong bảng PCI. 
Tháng 3 hàng năm, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI) công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của 63 tỉnh 
thành. PCI là thước đo về năng lực cạnh tranh của các tỉnh trong thu hút 
đầu tư qua góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp. 

Thời điểm này, khi chỉ còn 2 tháng trong chặng đua nước rút trước khi 
công bố thứ hạng PCI năm nay, nhiều tỉnh đang nỗ lực tăng thứ hạng 
bằng cách đưa ra hàng loạt các chính sách mới để làm vừa lòng doanh 
nghiệp. 

"Chỉ cần nở 1 nụ cười" khi tiếp dân là điều chính quyền Đà Nẵng muốn 
khuyến khích công chức ở các sở ban ngành thân thiện hơn khi giải 
quyết thủ tục hành chính. Ý tưởng này được đơn vị xếp hạng PCI đánh 
giá là rất hiệu quả và không tốn kém. Nhờ vào những thay đổi, sáng tạo 



không ngừng, Đà Nẵng là thành phố duy nhất 6 lần dẫn đầu bảng xếp 
hạng năng lực cạnh tranh. 

Ở vị trí thứ 3, Quảng Ninh tiên phong với mô hình trung tâm hành chính 
công tập trung. Không mất công đi lại nhiều lần, người dân chỉ cần tới 1 
địa điểm là có thể gặp tất cả các sở ngành liên quan. 

Tại Hưng Yên, tỉnh có thứ hạng tương đối thấp trên bản đồ cạnh tranh, 
tỉnh này vừa triển khai bàn hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản, hoạt động 
như một trung tâm xúc tiến đầu tư. Bàn có đầy đủ các cơ quan chức 
năng của tỉnh, đặc biệt là có cả đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Nhật 
Bản. Nhờ vậy, doanh nghiệp đã giảm được 80% thời gian cấp giấy 
chứng nhận đầu tư. Hưng Yên từ vị trí 56 đặt mục tiêu vươn lên top 30 
tỉnh có năng lực cạnh tranh cao nhất cả nước.  

Cuộc đua này sẽ liên tục thay đổi vị trí, đòi hỏi các tỉnh phải nỗ lực cải 
cách nếu không muốn tụt hạng lại phía sau. Tuy nhiên, theo VCCI, 65% 
số doanh nghiệp được khảo sát cho biết tình trạng nhũng nhiễu khi giải 
quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp vẫn là phổ biến. Theo chia 
sẻ của một số nhà đầu tư, đôi khi họ được chính quyền tỉnh ủng hộ 
nhưng lại hay gặp vướng mắc ở cấp cơ sở hay như nhiều người thường 
nói "Phép vua thua lệ làng". 

Trên nghị trường Quốc hội, đại biểu Lê Như Tiến đã từng chua xót phát 
biểu về thực trạng môi trường đầu tư ở không ít tỉnh hiện nay: "Chúng ta 
mời gọi các nhà đầu tư, nhưng trên rải thảm dưới rải đinh. Các nhà đầu 
tư đi trên thảm nhung nhưng vẫn nhức nhối vì hàng đinh ở dưới".  

Mặc dù các tỉnh đang cải cách, chạy đua nước rút để được thăng hạng 
trong bảng PCI nhưng cải cách sẽ không thể hiệu quả nếu không đi 
đúng và đi trúng mong muốn của doanh nghiệp. Theo một số doanh 
nghiệp, cái họ cần là sự cam kết, là được lắng nghe và minh bạch. 

PCI là một thước đo năng lực cạnh tranh của mỗi tỉnh nhưng nó không 
chỉ là những con số thống kê khô khan mà quan trọng hơn, đó phải là 
thái độ cầu thị hỗ trợ doanh nghiệp thẩm thấu từ lãnh đạo tỉnh đến các 
cấp xã phường. Khi những cam kết được hiện thực hóa thành hành 
động tới từng cán bộ chứ không chỉ dừng ở những khẩu hiệu "quyết 
tâm, quyết tâm" thì khi đó, tỉnh mới thực sự là nơi "đất lành, chim đậu" 
cho doanh nghiệp. 

Theo vtv.vn 

 

8. Năm 2017, ưu tiên cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan 



Năm 2017, dự báo nền kinh tế có sự phục hồi nhưng còn khó khăn. 
Vì vậy, lãnh đạo Tp Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh cho biết, đã có những 
giải pháp chính sách hiệu quả, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 
để nuôi dưỡng nguồn thu. 
Ông Nguyễn Doãn Toản- Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho hay: Hà 
Nội sẽ tiếp tục gỡ khó cho doanh nghiệp, cải thiện mạnh mẽ môi trường 
đầu tư kinh doanh; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về thuế, hải quan 
và các thủ tục khác liên quan đến doanh nghiệp và người dân, tạo mọi 
điều kiện thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần 
kinh tế. 

 
Xưởng sản xuất đồ gia dụng tại nhà máy của Công ty Xuân 

Hòa. Ảnh: Trần Việt/TTXVN 

“Bên cạnh đó, điều hành ngân sách Nhà nước – NSNN chủ động, tích 
cực, đảm bảo an sinh xã hội và cân đối ngân sách; tiếp tục rà soát, cơ 
cấu lại chi ngân sách theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, tập trung nguồn 
lực cho chi đầu tư phát triển”, ông Toản nói. 

Còn Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến chia sẻ: 
TP.Hồ Chí Minhtiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp phát 
triển sản xuất kinh doanh... qua đó, tạo ra nhiều sản phẩm cung ứng cho 
xã hội, giải quyết lao động và tăng nguồn thu ngân sách. Cùng với đó, 
Thành phố sẽ tăng cường các giải pháp quản lý, khai thác và bồi dưỡng 
nguồn thu, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra chuyên sâu theo từng 



ngành, từng lĩnh vực trọng điểm nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận 
thuế. Song song với đó, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế để tạo 
điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà 
nước. 

“Năm 2017, Thành phố quyết tâm điều hành dự toán chi ngân sách theo 
đúng dự toán được duyệt, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức đã quy 
định; tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công, đảm bảo 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát. Giám sát chặt chẽ, sử 
dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, thường xuyên rà soát tình hình thanh 
quyết toán các công trình, dự án”, ông Tuyến nói. 

 

Năm 2016, thu NSNN trên địa bàn Hà Nội đạt 103,8% dự toán. Để có 
được kết quả này, thành phố đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải 
pháp quản lý thu; thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ 
phí, thu khác vào NSNN. Ban chỉ đạo của Thành phố về đôn đốc thu hồi 
nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã làm việc hiệu hiệu 
quả nên Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về công tác thu hồi nợ 
đọng thuế. Tổng số tiền thuế nợ đọng thu hồi trong năm qua là 12.700 tỷ 
đồng, góp phần giảm 15,1% số nợ đọng ngân sách so với năm 2015. 
Sau thanh tra kiểm tra, ngành Thuế Hà Nội đã truy thu, truy hoàn được 
3.278 tỷ đồng, giảm lỗ 5.559 tỷ đồng, giảm thuế GTGT được khấu trừ 
1.111 tỷ đồng. 

Còn tại TP. Hồ Chí Minh, tổng thu NSNN năm 2016 là 307.160 tỷ đồng, 
đạt 102,97% dự toán năm, tăng 12,36% so cùng kỳ năm ngoái. Việc 
điều hành ngân sách thành phố chủ động, đảm bảo cân đối thu chi ngân 
sách địa phương theo hướng tiết kiệm, hiệu quả; bố trí các khoản chi 
phù hợp và quản lý chặt chẽ việc giải ngân, sử dụng; triệt để tiết kiệm chi 
thường xuyên, đảm bảo kinh phí các khoản chi đột xuất, cấp bách và tập 
trung nguồn lực cho chi đầu tư phát triển. 

Đề cập về số doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng, lãnh đạo TP.Hồ Chí 
Minh cho biết: Hiện đã đạt tỷ lệ 99,97%. Đến cuối tháng 12/2016 có số 
lượng doanh nghiệp đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử đạt 99,37% so 
với doanh nghiệp đang hoạt động; các thủ tục hải quan điện tử, thanh 
toán điện tử, các thủ tục hành chính trên cổng thông tin một cửa Quốc 
gia đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh trong việc thông quan hàng hóa 
xuất nhập khẩu, góp phần giảm chi phí công sức và tiền bạc. 

Minh Phương 
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9. Hà Nội quyết tạo đột phá về kỷ cương hành chính 
Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại Hội 
nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI, diễn ra 
sáng 5/1. 

 

Toàn cảnh hội nghị 

Các báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2016, thành phố đã đạt 
những kết quả tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế Thủ đô 
vượt qua khó khăn, phục hồi và có mức tăng trưởng khá, thu ngân sách 
Nhà nước đạt và vượt so với dự toán kế hoạch. Môi trường đầu tư kinh 
doanh được cải thiện, thu hút đầu tư nước ngoài, số lượng doanh 
nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cao... 

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ rõ, đóng góp giải pháp về những việc chưa 
làm được, một số hạn chế, tồn tại trong công tác như tình hình sản xuất, 
kinh doanh còn khó khăn; Vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai, ùn 
tắc giao thông, phòng cháy chữa cháy, ô nhiễm môi trường còn diễn 
biến phức tạp; An toàn thực phẩm chưa được quản lý chặt chẽ; Văn hóa 
ứng xử của một số cán bộ, công chức còn yếu kém; Năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu, nền nếp, chất lượng sinh hoạt Đảng của một số tổ chức 
Đảng, đảng viên còn hạn chế... 



Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung 
Hải nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017 trước hết là thực 
hiện giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh 
của kinh tế Thủ đô; Khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, 
thúc đẩy tăng trưởng. Đặc biệt, làm tốt công tác quy hoạch, quản lý trật 
tự, xây dựng đô thị, tài nguyên và cải thiện chất lượng môi trường. Tập 
trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định “Năm trật tự 
văn minh đô thị”; Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong chương trình 
mục tiêu giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo ATGT trên địa bàn... 

Hoài Thu  

Theo baogiaothong.vn 

 

10. Bước chuyển mạnh trong cải cách hành chính 
Chiều 5-1, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến chủ trì hội 
nghị trực tuyến về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 
và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Báo cáo thực tiễn từ nhiều đơn vị 
cho thấy, TPHCM đã có bước chuyển mạnh trong CCHC. 
Minh bạch thủ tục, tiết kiệm cho dân 

Đại tá Nguyễn Văn Anh, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công 
an TPHCM cho biết: Từ áp lực hồ sơ quá cao, ngày cao điểm có đến 
3.000 người đến nộp hồ sơ nên tháng 8-2015 Phòng Quản lý xuất nhập 
cảnh đã mạnh dạn áp dụng cấp hộ chiếu qua Internet ở cấp độ 3. Tuy 
nhiên, sau 3 tháng rà soát đánh giá lại cho thấy, chỉ 4% - 6% người dân 
sử dụng tờ khai trực tuyến nên cần phải thay đổi cách làm, cụ thể là thay 
đổi cách tuyên truyền. 

“Trước đây, do tuyên truyền chưa đủ liều, chưa đa dạng nên sau đó 
chúng tôi đã kết hợp với báo đài tuyên truyền mạnh mẽ hơn, đặc biệt là 
việc xây dựng quy trình, tờ khai cấp đổi hộ chiếu qua Internet rõ ràng 
hơn, kết hợp niêm yết công khai một cách bắt mắt”, Đại tá Nguyễn Văn 
Anh phân tích. Cùng với đó, tháng 2-2016, Phòng Quản lý xuất nhập 
cảnh còn trang bị 25 bộ máy tính có nối mạng để người dân khai tờ khai 
điện tử, kể cả việc bố trí phân luồng bộ phận nhận hồ sơ qua đường bưu 
điện. Chính vì vậy, từ tháng 2-2016 đến nay, tỷ lệ hồ sơ kê khai trực 
tuyến qua mạng vọt tăng 74%, đạt hơn 153.000/220.000 hồ sơ được 
cấp trong năm 2016. 



 
Cán bộ UBND quận 1, TPHCM hướng dẫn người dân làm thủ tục hành 

chính. Ảnh: VIỆT DŨNG 

Rõ ràng, việc áp dụng tờ khai điện tử qua mạng trong cấp hộ chiếu tạo 
cho người dân có nhiều sự chọn lựa về cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 
quả. Người dân có thể khai hộ chiếu tại cơ quan, tại nhà, qua mạng, qua 
điện thoại thông minh, qua hệ thống máy tính đặt tại Phòng Quản lý xuất 
nhập cảnh và kể cả nộp hồ sơ trực tiếp. Việc cấp hộ chiếu qua mạng đã 
tạo thuận lợi rất nhiều cho người dân, chỉ sau 12 giờ nộp hồ sơ, người 
dân sẽ biết được kết quả giải quyết hồ sơ, giúp tiết kiệm thời gian đi lại 
và chi phí (không tốn tiền mua tờ khai, chi phí chụp hình giảm 50%). 
“Hiệu quả lớn nhất là công khai, minh bạch thủ tục hành chính và phòng 
ngừa tiêu cực rất hiệu quả. Năng suất lao động tăng 30%, nếu như 
trước đây hồ sơ tiếp nhận 1.200 hồ sơ/ngày thì gần đây là 1.700 - 1.800 
hồ sơ/ngày”, Đại tá Nguyễn Văn Anh cho hay. 

Chính quyền vì dân phục vụ 

Đánh giá một số kết quả nổi bật về CCHC trong năm 2016 của TPHCM, 
ông Lê Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, nhận định: Công tác xây 
dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được quan tâm chỉ 
đạo và mở rộng. Hiện nay, TP đang cung cấp dịch vụ trực tuyến với 
1.700 dịch vụ ở mức độ 2; 426 dịch vụ ở mức độ 3; 46 dịch vụ ở mức độ 
4 (không có dịch vụ công trực tuyến mức độ 1). Ông Trung cũng lưu ý 
một số hạn chế về CCHC trong năm 2016, như một số cơ quan, đơn vị 
chưa thực hiện tốt chế độ báo cáo và cập nhật thông tin việc sử dụng 



thư điện tử TP; tỷ lệ sử dụng thư điện tử của chuyên viên tại cơ quan, 
đơn vị còn thấp (30% - 70%)… 

Mặc dù trong năm qua TP có bước chuyển trong giải quyết TTHC cho 
dân, tuy nhiên theo Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến, vẫn còn 
rào cản từ bộ máy chính quyền khiến người dân vẫn chưa vui, chưa yên 
tâm khi làm TTHC. Do vậy, tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Trần 
Vĩnh Tuyến chỉ đạo người đứng đầu các đơn vị, UBND phường - xã, 
CBCC trên toàn TP phải thực hiện một số yêu cầu như: kiên trì xây dựng 
thành công chính quyền điện tử, xây dựng chính quyền minh bạch, công 
khai, chính quyền vì dân phục vụ. “Đề nghị mỗi hành động của CBCC 
phải đứng ở vị trí của người dân, doanh nghiệp và trên hết là đóng góp 
trong sáng trong việc xây dựng chính quyền vì dân phục vụ”, Phó Chủ 
tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh. 

Với giải pháp cụ thể trong năm 2017, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh 
Tuyến yêu cầu các đơn vị phấn đấu đưa vào hoạt động 40% - 50% các 
dịch vụ trực tuyến; phấn đấu 50% dịch vụ công trực tuyến được triển 
khai liên thông điện tử. Sở TT-TT sớm triển khai chữ ký điện tử và liên 
thông điện tử... Lãnh đạo UBND TP quyết liệt chỉ đạo, chính quyền, các 
đơn vị phải nâng chất giải quyết hồ sơ hành chính bằng cách năm 2017 
ít nhất mỗi đơn vị giảm 50% hồ sơ trễ hẹn so với năm 2016. Đồng thời, 
xử lý nghiêm cá nhân, cơ quan đơn vị tùy tiện quy định những thủ tục 
gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân. 

VÂN ANH 

Theo sggp.org.vn 

 

11. Hiệu quả trong ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính 
(Chinhphu.vn) - Sự quyết liệt trong chỉ đạo triển khai ứng dụng 
công nghệ thông tin (CNTT) đã thay đổi về nhận thức và hiệu quả 
trong các nội dung cải cách hành chính của Hà Nội, hình thành hệ 
thống mạng dùng chung trên nền tảng đồng bộ, thống nhất, tạo 
thuận lợi trong việc liên thông, trao đổi và chia sẻ dữ liệu. 
 



Ảnh minh họa 

Liên thông văn bản giữa Hà Nội và Văn phòng Chính phủ 

Năm 2016, Hà Nội tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính rà 
soát, đơn giản hoá các thủ tục để tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí 
cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng CNTT 
trong giải quyết các thủ tục hành chính, nhiều lĩnh vực đã được quyết liệt 
chỉ đạo giảm thiểu hồ sơ, rút ngắn thời gian như cấp sổ đỏ, đăng ký kinh 
doanh, khai sinh, khai tử... 

Theo bà Phan Lan Tú, Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội, các chỉ tiêu đạt 
được trong chương trình CNTT năm 2016 đều vượt so với yêu cầu của 
Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Quyết 
định 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 
quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai 
đoạn 2016-2020. 

Trong năm 2016, Hà Nội đã thực hiện công khai tiến độ giải quyết hồ sơ, 
chuyển nhận văn bản trên Cổng TTĐT Chính phủ theo hướng dẫn của 



Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành liên thông phần mềm quản lý văn 
bản, cho phép gửi, nhận văn bản điện tử giữa Văn phòng Chính phủ với 
UBND TP. Hà Nội. 

Việc liên thông phần mềm quản lý văn bản, cho phép gửi, nhận văn bản 
điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và UBND TP. Hà Nội qua hệ thống 
trục liên thông - hệ thống cho phép tự động nhận biết được trạng thái xử 
lý văn bản giữa 2 cơ quan. 

Như vậy, Hà Nội đã tích hợp hệ thống quản lý văn bản và điều hành của 
Thành phố với hệ thống gửi nhận văn bản điện tử của Chính phủ, hệ 
thống cơ sở dữ liệu theo dõi, đôn đốc chỉ đạo điều hành của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ của Văn phòng Chính phủ để phục vụ sự chỉ đạo, 
điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến TP. Hà Nội. 

Theo bà Phan Lan Tú, năm 2017, Sở TT&TT sẽ tham mưu để UBND 
TP. Hà Nội ban hành khung kiến trúc Chính phủ điện tử làm cơ sở tổ 
chức triển khai thực hiện và xây dựng đề án thành phố thông minh. 

Ứng dụng hiệu quả trên nhiều lĩnh vực 

Về hạ tầng CNTT, Hà Nội đã hoàn thành việc kết nối mạng WAN đến 
584 xã, phường, thị trấn. Đến nay, Hà Nội cũng đã triển khai hệ thống 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp đến 584 xã, phường 
và từ ngày 15/12/2016 đã triển khai tại 277 xã thuộc 12 huyện còn lại. 

Sau 4 tháng triển khai tại khối quận, số lượng hồ sơ được nộp trực 
tuyến qua mạng (bao gồm hồ sơ công dân tự nộp tại nhà và công dân 
được hướng dẫn nộp trực tuyến khi đến làm thủ tục tại UBND phường) 
đạt trên 70%. 

Đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 với tổng số 132 dịch vụ 
công của 10 lĩnh vực, đến nay, về cơ bản các ứng dụng dịch vụ công 
mức độ 3 đã được hoàn thành. Từ tháng 12/2026, đã chạy thử nghiệm 
một số dịch vụ công đơn giản đã hoàn thành của cấp sở và nhân rộng 
các dịch vụ công cấp xã, phường, quận, huyện. 

Ứng dụng CNTT với từng lĩnh vực đã có những hiệu quả tích cực. Cụ 
thể như trong lĩnh vực kinh doanh, cấp phép đầu tư qua mạng, tỷ lệ hồ 
sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã đạt trung bình trên 50%. 
Với GD&ĐT, bên cạnh thực hiện phần mềm tuyển sinh trực tuyến đầu 
cấp từ năm học 2016-2017, Thành phố đang tập trung triển khai hệ 
thống sổ điểm điện tử. Hiện nay đã có 808/860 đơn vị cập nhật trên 
540.000/584.000 học sinh, cấp trên 34.000 tài khoản cho cán bộ quản lý, 
giáo viên, nhân viên. 



Về ứng dụng trong lĩnh vực GTVT, hiện nay Sở GTVT đang trong quá 
trình hoàn thiện các thủ tục để thực hiện triển khai các hạng mục cải tạo, 
nâng cấp hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông và thiết bị ngoại vi 
giai đoạn 2; bổ sung trang thiết bị và cơ sở dữ liệu nâng cao hiệu quả hệ 
thống giám sát hành trình GPS, tăng cường năng lực kiểm tra, giám sát 
hoạt động xe buýt; triển khai đề án nâng cao chất lượng dịch vụ và phát 
triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2016-
2020, định hướng đến 2025; thí điểm hệ thống giao thông thông minh. 

Về giám định bảo hiểm y tế, hiện đã chuẩn hoá danh mục dùng chung 
thuốc vật tư y tế được Bộ Y tế quy định; kết nối trao đổi thông tin qua 
Cổng dữ liệu y tế. Từ tháng 10/2016 đến nay đã có 559/711 đơn vị tham 
gia với trên một triệu hồ sơ giám định được gửi qua hệ thống. 

Ngoài ra, một số nội dung ứng dụng CNTT được đẩy mạnh trong một số 
ngành, lĩnh vực để phục vụ công dân, doanh nghiệp đang được các đơn 
vị tiến hành như: Xây dựng các biểu mẫu phục vụ khảo sát, thống kê 
phục vụ triển khai nhập dữ liệu các hộ kinh doanh cá thể; khảo và chuẩn 
bị các điều kiện để tổ chức triển khai ứng dụng CNTT trong việc khám 
chữa bệnh và quản lý dược; phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo 
hiện được thí điểm tại 5 đơn vị; phần mềm thu thập thông tin chứng sinh 
đang được khảo sát tại một số bệnh viện xây dựng, hoàn thiện... 

Theo bà Phan Lan Tú, hiện nay, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã 
đang rà soát các dịch vụ công mức độ 3 và 4 thuộc lĩnh vực đơn vị quản 
lý để đề xuất triển khai ứng dụng dịch vụ công khiển khai mới năm 2017. 
Yêu cầu tối thiểu là đến hết năm 2017 phải có 40% thủ tục hành chính 
của đơn vị phải được thực hiện trực tuyến mức độ 3 và 4. Trong đó có 
một số lĩnh vực thiết yếu đã được đề nghị phấn đấu đạt chỉ tiêu cao hơn 
như tài nguyên, y tế, giáo dục... 

Cũng trong năm 2017, Hà Nội sẽ gắn kết chỉ tiêu triển khai ứng dụng 
CNTT vào tiêu chí đánh giá thi đua trong các cơ quan và yêu cầu bắt 
buộc trong công tác cán bộ. 

Gia Huy 
Theo baochinhphu.vn 

 
12. Thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 
2016 



Ngày 6-1, ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa 
chủ trì cuộc họp thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành 
chính (CCHC) năm 2016 của các cơ quan, đơn vị. 

Năm 2016, Khánh Hòa có 44 cơ quan, đơn vị là đối tượng thực hiện 
đánh giá, xếp hạng CCHC. Tuy nhiên, do Sở Du lịch mới thành lập từ 
tháng 6-2016 nên có một số nội dung chưa thể đánh giá đầy đủ. Tổ giúp 
việc đề nghị Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng CCHC cho 
phép thực hiện đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC 
của cơ quan này từ năm 2017. 

Nhìn chung, kết quả thẩm định sơ bộ về chỉ số, xếp hạng CCHC năm 
2016 phản ánh khá toàn diện và rõ nét nỗ lực và kết quả thực hiện công 
tác CCHC của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cơ quan, đơn vị 
đã có những giải pháp cụ thể, thiết thực hơn để nâng cao hiệu quả công 
tác CCHC. 

Ông Nguyễn Duy Bắc cơ bản thống nhất với ý kiến của các thành viên, 
yêu cầu tổ giúp việc tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện bản tổng hợp kết quả 
đánh giá để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở đó, đề xuất 
tỉnh khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác CCHC và 
tham mưu tỉnh thành lập đoàn công tác làm việc với các đơn vị xếp hạng 
trung bình. Hội đồng thẩm định sẽ rà soát, điều chỉnh, bổ sung các tiêu 
chí đánh giá, xếp hạng CCHC cho phù hợp, sát thực tế và công bố trong 
quý I. 

Theo baokhanhhoa.com.vn 
 

 


