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1. "Cởi trói" cho doanh nghiệp thực phẩm 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu đối với các sản phẩm ít rủi ro, 

doanh nghiệp gửi bản công bố phù hợp quy định an toàn thực 

phẩm đến Bộ Y tế, sau 7 ngày làm việc, Bộ Y tế không có ý kiến thì 

doanh nghiệp được sản xuất, nhập khẩu 

 

Để sản phẩm ra được thị trường, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm phải 

mất nhiều thời gian, chi phí cho khâu thủ tục 

Ngày 8-9 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đối thoại với 9 

doanh nghiệp (DN) và các bộ, ngành liên quan về nội dung sửa đổi Nghị 

định 38/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn 

thực phẩm (ATTP) và Thông tư 19/2012 của Bộ Y tế hướng dẫn việc 

công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định ATTP. 

Biến tướng thành 45.000 giấy phép con 

Tại cuộc đối thoại, 9 hiệp hội đã nêu 4 nội dung khiến cộng đồng DN bức 

xúc từ nhiều năm nay. Đó là quy định về Giấy xác nhận phù hợp quy 

định ATTP; vừa phải được xác định Công bố phù hợp quy định ATTP 

vừa phải kiểm tra thực tế mẫu đối với các lô hàng nhập về; thủ tục quản 

lý ATTP không thống nhất gây khó khăn cho thực hiện và phần lớn các 

sản phẩm thực phẩm đang phải chịu sự quản lý của hơn 1 bộ. 



Trong đó, nhức nhối nhất là vấn đề công bố hợp quy ATTP. Ông Trương 

Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt 

Nam (VASEP), đề nghị Bộ Y tế bỏ quy định cấp giấy xác nhận phù hợp 

với quy định ATTP tại Nghị định 38/2012 và thay bằng bản đăng ký chất 

lượng thực phẩm. Vì Luật ATTP đã quy định DN chỉ có trách nhiệm đăng 

ký công bố hợp quy về ATTP mà không phải xin xác nhận của cơ quan 

nhà nước. Việc cấp xác nhận công bố phù hợp với quy định ATTP 

không làm thay đổi trách nhiệm của DN về ATTP đối với sản phẩm được 

công bố nhưng lại dễ bị lạm dụng biến thành cấp phép, dẫn đến xin - 

cho trên thực tế. 

Các hiệp hội dẫn số liệu cho thấy DN mất trung bình 4,4 tháng để đáp 

ứng thủ tục công bố phù hợp ATTP nhưng theo Nghị định 38, bản công 

bố chỉ ghi nhận sự cam kết của DN, không có giá trị chứng nhận cho sản 

phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Theo khảo sát của Viện 

Nghiên cứu và Quản lý kinh tế trung ương (CIEM), thủ tục này biến 

tướng thành 45.000 giấy phép con, mỗi năm tiêu tốn hàng ngàn tỉ đồng 

của DN và 5,4 triệu ngày làm việc. Bên cạnh đó, DN còn phải chịu sự 

phiền hà, sách nhiễu trong quá trình thẩm xét với rất nhiều yêu cầu 

không có trong luật, không liên quan gì đến ATTP. 

Minh chứng cho nội dung này, luật sư Trần Ngọc Hân (Hiệp hội Các DN 

châu Âu) cho biết có DN làm thủ tục công bố sản phẩm cà phê bột bị 

yêu cầu bổ sung hồ sơ 5 lần với đòi hỏi rất vô lý là phải bổ sung chất xơ 

trong cà phê bột, 6 tháng sau mới được công nhận, mặc dù bản thân DN 

phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sản phẩm tự công bố chất lượng. 

Chuyện 1 cái bánh sô-cô-la phải cõng 13 loại giấy phép cũng chính là 

thực tế của DN do bà Hân làm tư vấn pháp luật. 

Tự công bố phù hợp ATTP 

Xác nhận vấn đề này từng được đề cập nhiều lần nhưng đến nay chưa 

được tháo gỡ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ Y tế, Khoa 

học và Công nghệ (KH-CN) báo cáo tiến độ triển khai, cải cách thủ tục vì 

"DN không thể chịu được nữa". Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc 

Cường cho biết đã có văn bản gửi Bộ KH-CN nhưng bộ này chưa trả lời. 

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Văn Tùng lại cho rằng đã có 

phối hợp và chỉ chờ Bộ Y tế chuyển đổi các tiêu chuẩn hiện nay thành 

quy chuẩn và gửi công văn cho Bộ KH-CN "chốt" sau 60 ngày. 



Phó Thủ tướng yêu cầu rút ngắn một nửa thời gian hoàn thành các quy 

chuẩn quản lý ATTP. Riêng đối với đề xuất của các hiệp hội về bỏ thủ 

tục công bố phù hợp quy định ATTP, sau khi trao đổi với cơ quan quản 

lý và các hiệp hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế không 

áp dụng đối với tất cả sản phẩm, hàng hóa. Thay vào đó sẽ chia thành 2 

nhóm. Trong đó, nhóm rủi ro cao gồm sữa cho trẻ em; thực phẩm chức 

năng, phụ gia thực phẩm và một số sản phẩm khác sẽ thực hiện theo 

quy định hiện hành là phải được cấp Giấy xác nhận phù hợp quy định 

ATTP. Đối với các sản phẩm ít rủi ro, DN gửi bản công bố đến Bộ Y tế 

qua thủ tục điện tử, sau 7 ngày làm việc, Bộ Y tế không có ý kiến thì DN 

được sản xuất, nhập khẩu. Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế "làm đến nơi 

đến chốn" việc cải cách thủ tục hành chính này để lấy lại lòng tin trong 

xã hội. 

Phó Thủ tướng yêu cầu trong 1 tháng, Bộ Y tế hoàn thành các quy 

chuẩn làm công cụ quản lý vệ sinh ATTP và công bố thông tin rộng rãi 

để DN biết. Lĩnh vực ATTP liên quan nhiều bộ nhưng Bộ Y tế phải chủ 

trì xây dựng cơ chế tăng cường kiểm tra theo quy trình, đúng theo thông 

lệ thế giới mà không cần sửa Luật ATTP.  

Theo nld.com.vn 

 

2. Tinh thần cầu thị của Bộ Công Thương 

Cuộc họp chiều hôm thứ Ba tuần này về cải cách thủ tục hành 

chính (CCTTHC) của Bộ Công Thương đã một lần nữa đã cho thấy 

tinh thần cầu thị và một quyết tâm CCTTHC của Bộ Công Thương, 

vốn nhiều tai tiếng trong thời gian gần đây. 

Sở dĩ cuộc họp này trở nên quan trọng hơn là bởi gần đây VCCI và Viện 

Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) đã đưa ra kết quả khảo 

sát về công tác cải cách TTHC và cho rằng, dù đã có nhiều cố gắng 

giảm bớt các TTHC, song ngành Công thương vẫn còn tồn tại khoảng 

1.216 điều kiện kinh doanh. 

Không giống như một số Bộ, ngành khác khi nhận được kết quả trên 

thường hay phản biện hoặc không “tâm phục, khẩu phục” những kết quả 

mà hai cơ quan uy tín trên mất hàng năm trời để nghiên cứu, khảo sát, 

huy động một số lượng lớn các chuyên gia để thực hiện. 



 

Ngành Công thương vẫn còn tồn tại khoảng 1.216 điều kiện kinh doanh. 

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã lắng nghe và quán triệt rất rõ ràng 

rằng: “Kết quả khảo sát của VCCI cũng như CIEM có cơ sở và xuất phát 

từ thực tế, do vậy, các đơn vị không nên bàn chuyện đúng sai và phản 

biện lại các số liệu nghiên cứu. Các con số 300, 400 hay 500 điều kiện, 

giấy phép con được thống kê không quan trọng bằng việc, thời gian tới 

Bộ có cải cách hay không, bao nhiêu thủ tục sẽ tiếp tục được gỡ bỏ” 

Ông còn nhấn mạnh rằng, việc CCTTHC không phải vì Bộ Công Thương 

mà là vì cộng đồng DN và xa hơn là vì xã hội, đại bộ phận dân 

chúng. “Một khi DN còn phàn nàn, người dân còn kêu than, tức là nhiệm 

vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành”, người đứng đầu Bộ Công 

Thương nhấn mạnh. 

Bộ trưởng Công Thương cũng ngay lập tức chỉ thị cho các đơn vị trực 

thuộc phải cần phải rà soát ngay các thủ tục, điều kiện kinh doanh đã 

được cắt giảm trong thời gian vừa qua đã phát huy hiệu quả như thế 

nào. Tinh thần là “Cái gì có thể tháo gỡ, cắt bỏ được ngay thì cần cắt bỏ 

ngay. Cái gì chưa cắt bỏ ngay được thì nghiên cứu giải pháp phù hợp”. 

Điểm đáng ghi nhận nữa là ở lần rà soát này, đích thân Bộ trưởng sẽ 

chịu trách nhiệm giám sát công tác cải cách hành chính, đồng thời ông 

yêu cầu trước ngày 14/9, các đơn vị thuộc Bộ sẽ phải gửi bản tổng hợp 

báo cáo kế hoạch cải cách hành chính báo cáo Bộ trưởng xem xét và 



cùng với Tổ công tác của Bộ tiến hành rà soát và có các quyết định cắt 

giảm cụ thể. 

Theo enternews.vn 

 

3. Đầu tư nông nghiệp: Một dự án “gánh” 40 thủ tục 

“Hiện nay để hoàn thiện đầu tư một dự án nông nghiệp, DN phải 

trải qua khoảng 40 thủ tục hành chính các loại”. 

Đó là thông tin mà ông Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ tịch Tổng hội Nông 

nghiệp Việt Nam chia sẻ. Ông này còn cho biết huy động nguồn lực 

ngoài ngân sách cho phát triển nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ lệ rất 

thấp, chỉ khoảng 5,4 - 5,6% tổng đầu tư cả nước. Chính vì vậy, 75% DN 

đang sử dụng máy móc hết khấu hao, loay hoay không thể thoát ra 

được những máy móc có công nghệ lạc hậu 2-3 thế hệ. 

 

Dưa lưới nhập từ Pháp được trồng thành công tại Đà Lạt của Công ty 

TNHH Sinh học Sạch. 

Thủ tục hành chính làm “nản lòng” nhà đầu tư 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường 

cho biết, kết quả thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn vẫn còn rất 

hạn chế mặc dù Nghị định 210/2013/NĐ-CP (NĐ 210) về chính sách 

khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đã chính thức có 



hiệu lực từ tháng 2/2014. Theo ông Cường tính đến thời điểm hiện tại, 

trên cả nước mới chỉ có chưa đến 5000 DN hoạt động trong lĩnh vực 

nông lâm ngư nghiệp, chiếm dưới 1% tổng số DN cả nước. Quy mô của 

DN nông nghiệp chủ yếu là nhỏ, 50% DN dưới 10 lao động. 

Lí giải về nguyên nhân của tình trạng này, ông Nguyễn Trí Ngọc cho 

rằng, chính các thủ tục hành chính đang làm nản lòng các nhà đầu tư, 

khiến DN “ngại” đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. 

Hiện nay, doanh nghiệp để tiếp cận được chính sách theo Dự thảo Nghị 

định 210 vẫn phải thực hiện khoảng 16 bước (có khoảng 40 văn bản có 

liên quan, nhất là các thủ tục liên quan đến công tác công nhận phân 

bón mới, thuốc thú ý, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, thức ăn 

chăn nuôi…); để triển khai dự án đầu tư và nhận hỗ trợ, nhất là thủ tục 

hành chính (xây dựng, đất đai, môi trường, cấp phép xây dựng, thực 

hiện quy hoạch tỷ lệ 1/500… 

Hơn nữa, “điều kiện được thụ hưởng chính sách khó khả thi, các “giấy 

phép con” vẫn còn nhiều. Đơn cử, để dự án được hưởng ưu đãi, hỗ trợ 

thì DN phải đáp ứng điều kiện là sản phẩm chế biến phải tăng giá trị 2 

lần so với giá trị nguyên liệu thô ban đầu; Quy định sử dụng tối thiểu 

60% nguyên liệu và 30% lao động địa phương … Trên thực tế hầu hết 

các dự án rất khó đạt mức tăng tỷ lệ giá trị chế biến trên 2 lần; DN phải 

sử dụng cả nguyên liệu của các địa phương khác và lao động tại địa 

phương chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu chuyên môn, tay nghề”, 

ông Ngọc phân tích. 

Dẫn nguồn một khảo sát do Viện Chính sách và chiến lược phát triển 

nông nghiệp nông thôn (Ipsard) thực hiện, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, 

Viện trưởng Viện Isard cho biết, các DN đang gặp khó với chính sách. 

“Phần lớn DN đầu tư vào nông nghiệp đang gặp khó với chính sách. Kết 

quả khảo sát của Ipsard cho thấy có 63,5% DN cho rằng tiếp cận đất đai 

gặp khó khăn bởi chính sách chưa tạo ra được thể chế hợp lí. Có đến 

70,1% DN cho rằng gặp khó khăn trong tiếp cận tín dụng. Có tới 49,7% 

số DN cho biết gặp khó khăn trong việc thực thi các chính sách thuế phí. 

Có tới 65,4% DN gặp khó khăn trong việc triển khai các chính sách 

thương mại và thị trường, ông”, ông Tuấn cho biết. 

Đất đai vẫn là “nút thắt lớn nhất” 

Ông Dương Văn Trí, giám đốc Tập đoàn Mặt Trời cho rằng, các thủ tục 

hành chính về đất đai đang làm khó DN, khiến DN tốn thêm chi phí và 



thời gian. “Khi DN thông qua chính quyền thuê lại đất của nông dân thì 

chỉ cần cấp giấp chứng nhận một lần để DN không phải xin đi xin lại 

nhiều lần, rất tồn tiền và thời gian. DN tôi muốn cần đất thì mất 1 lần 1 

lần trả cho nông dân 1 trả cho nhà nước, số tiền này theo tôi chỉ nên trả 

1 lần mà thôi”, ông Trí nói. 

Về vấn đề này, ông Ngọc, nút thắt về mặt đất đai chính là nút thắt lớn 

nhất cản trở DN đầu tư vào nông nghiệp. 

“Các chi phí về chuyển nhượng đất nông nghiệp, vướng mắc về các loại 

thuế, phí như thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, lệ phí địa chính, lệ 

phí thẩm định… làm tăng chi phí đầu tư cho DN. 

Thêm vào đó, trên thực tế hiện nay đất công không còn. Khi có nhu cầu 

sử dụng, nhà nước hay DN đều phải “mua” lại quyền sử dụng đất của 

người dân, nhưng lại né tránh khi dùng cụm từ “đền bù, bồi thường”. 

Chính sự “lửng lơ” này đã khiến cho việc tích tụ, tập trung đất đai gặp 

nhiều khó khăn”, ông Ngọc nói và phân tích. 

Ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam:Không nên 

“cơi nới chính sách” 

 

Chúng ta vẫn làm theo kiểu cơi nới chính sách khi sửa đổi chính sách 

không còn phù hợp. Cần giảm bớt những cái “cho”, hạn chế tối đa các 

chính sách hỗ trợ bằng tiền vốn cho DN, nông dân trong bối cảnh nguồn 

ngân sách nhà nước hạn hẹp. Trong điều kiện thị trường, chúng ta phải 

thay đổi căn bản các chính sách về thuế, đất đai, các thủ tục hành chính. 

Cách làm hiện nay của chúng ta mang tính “ban phát” nên không giải 

quyết được vấn đề. Thay vì “cho thêm đất”, “cho thêm vốn”… thì chính 

sách phải làm cho DN cảm thấy mình là động lực chính, động lực quan 

trọng… của quá trình phát triển. Điều đó đồng nghĩa với việc chính sách 

phải tạo nên cơ chế để DN có thể yên tâm làm ăn. 

Hiện nay nút thắt của tích tụ ruộng đất nằm ở DN đầu tư vào lĩnh vực nông 

nghiệp, chứ không phải nông dân, bởi nông dân không có điều kiện để 



tích tụ, tập trung đất đai. Rào cản về pháp lý đã trói DN không được 

chuyển nhượng đất nông nghiệp. 

Do vậy, cần phải cho DN quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm 

cả đất lúa. Và nên xóa bỏ hạn điền, thay vào đó, Chính phủ sẽ quy định 

việc thu thuế đất nông nghiệp tăng dần theo quy mô tích tụ ruộng đất. 

Chuyện khuyến khích DN, cấu trúc chủ thể DN phải thay đổi, các tiếp cận 

chỉ dựa vào nông dân và hộ gia đình đến nay đã hết tác dụng, nó không 

phải là cấu trúc thị trường, khuyến khích doanh nghiệp phải thể hiện DN là 

lực lượng chủ đạo để nền nông nghiệp Việt Nam, cách tiếp cận phải tạo ra 

một lực lượng chủ đạo trong nông nghiệp. 

Theo enternews.vn 

 

4. Thúc đẩy đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực 
KH&CN 

 Bộ KH&CN đã hoàn thành việc thực thi phương án đơn giản hóa 

86/89 TTHC (đạt 97%); 350 thủ tục thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

KH&CN đã được ban hành và công bố, công khai trên Cơ sở dữ 

liệu quốc gia. 

Chiều 8/9, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ 

đạo Cải cách hành chính của Chính phủ Lê Vĩnh Tân đã có buổi làm 

việc và kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Bộ Khoa học 

và Công nghệ (KH&CN). 

Trong thời gian qua, Bộ KH&CN đã chú trọng thực hiện đơn giản hóa 

các thủ tục hành chính (TTHC) được giao. Hiện, Bộ đã hoàn thành việc 

thực thi phương án đơn giản hóa 86/89 thủ tục (đạt 97%); tổng số TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ KH&CN đã được ban hành và công bố, 

công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia là 350 thủ tục; Bộ KH&CN đã thiết 

lập các kênh thông tin để kịp thời tiếp nhận và giải quyết những phản 

ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. 

Bộ KH&CN đã chú trọng triển khai các công việc theo hướng đẩy mạnh 

hoạt động đổi mới sáng tạo, phát huy tinh thần khởi nghiệp, kiến tạo môi 

trường thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân tham gia các hoạt động 

nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào đời sống. Vì vậy, kết quả 

chỉ số CCHC của Bộ được nâng cao. 



 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc.  

Đặc biệt, kết quả chỉ số CCHC thông qua điều tra xã hội học đã được 

các tổ chức, cá nhân và xã hội đánh giá cao. Theo kết quả do Bộ Nội vụ 

công bố, chỉ số CCHC (Par Index) của Bộ KH&CN năm 2016 đứng vị trí 

thứ 3 trên tổng số 19 bộ, cơ quan ngang bộ. Chỉ số đổi mới sáng tạo 

toàn cầu năm 2017 (Global Innovation Index 2017, gọi tắt là GII 2017) 

cũng đã tăng hạng khá ấn tượng, từ vị trí 59/128 lên vị trí 47/127 nước 

và nền kinh tế (tăng 12 bậc). 

Đây là thứ hạng cao nhất Việt Nam từng đạt được từ trước đến nay. Việt 

Nam còn đứng vị trí số 1 về chỉ số GII 2017 trong số các nước có thu 

nhập trung bình thấp. 

Bên cạnh đó việc hiện đại hóa hành chính được Bộ KH&CN triển khai 

quyết liệt, hiện có 100% các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ sử dụng mạng nội 

bộ để trao đổi công việc qua hệ thống thư điện tử; các dịch vụ hành 

chính công của Bộ đã được cung cấp ở mức độ 2 trên Cổng TTĐT của 

Bộ KH&CN, trong đó có 126 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 2 dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 4. 

Theo kết quả về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ 

thông tin và truyền thông Việt Nam năm 2016 do Bộ TT&TT và Hội Tin 



học Việt Nam công bố, Bộ KH&CN đứng thứ 2 trong số các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về xếp hạng dịch vụ công trực 

tuyến. Đồng thời Bộ KH&CN đã phối hợp triển khai hệ thống kết nối một 

cửa ASEAN trong phạm vi lĩnh vực được giao quản lý, cũng như đã xây 

dựng và triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

ISO 9001:2008 tại các đơn vị thuộc Bộ. 

Trong công tác cải cách tổ chức bộ máy, Bộ KH&CN đã hoàn thành việc 

trình Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ. 

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Bộ KH&CN được kiện toàn, sắp xếp theo 

hướng tinh gọn, giảm đầu mối. 

Trên cơ sở báo cáo của Bộ KH&CN, các thành viên đoàn công tác đã 

nhận xét, góp ý, kiến nghị, nêu ra một số vấn đề còn hạn chế cần khắc 

phục, điều chỉnh để công tác CCHC của Bộ KH&CN phát huy kết quả 

đạt được và có hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới. Để khắc phục những 

hạn chế, các đại biểu kiến nghị Bộ KH&CN cần quan tâm đến dịch vụ 

công trực tuyến cấp độ 4, đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC, triển khai đồng 

bộ 6 giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,… 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết những ý 

kiến góp ý của đoàn công tác và của Ban Chỉ đạo sẽ được Bộ KH&CN 

tập trung thực hiện để công tác CCHC của Bộ trong thời gian tới có 

bước đi đúng hướng theo tinh thần cải cách của Chính phủ, kiên quyết 

khắc phục những tồn tại, hạn chế để phát huy tốt hơn nữa hiệu lực, hiệu 

quả trong công tác quản lý Nhà nước của Bộ KH&CN. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị ngành KH&CN tiếp tục phát 

huy kết quả đạt được, giữ vững thứ hạng; ưu tiên và triển khai quyết liệt 

công tác CCHC, đơn giản hóa TTHC; hằng năm xây dựng kế hoạch cụ 

thể, gắn trách nhiệm với người đứng đầu đơn vị; tiếp tục cải cách về thể 

chế, TTHC và cần quan tâm chỉ đạo việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với 

tổ chức KH&CN; sắp xếp đẩy nhanh việc thực hiện vị trí việc làm và cơ 

cấu công chức trong đơn vị hành chính. 

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng lưu ý Bộ KH&CN cần bám sát vào chương 

trình, kế hoạch CCHC của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Việc xây 

dựng các dự thảo Nghị định hướng dẫn luật, các Thông tư cần phải 

đồng bộ, đúng thời gian không để tình trạng chậm ban hành văn bản 

hướng dẫn; kịp thời cập nhật văn bản mới ban hành vào cơ sở dữ liệu; 



thường xuyên kiểm tra, rà soát, điều chỉnh các văn bản cho phù hợp 

thực tiễn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm 

vụ thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Bộ; kiện toàn, sắp xếp lại bộ 

máy của Bộ sao cho phù hợp với hoạt động thực tiễn; quan tâm theo dõi 

để đánh giá chỉ số hài lòng của người dân. 
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5. Triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC 
qua bưu điện 

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ 

đạo các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu 

rộng việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Cụ thể, Phó Thủ tướng 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 tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng dưới nhiều 

hình thức về chủ trương của Chính phủ trong công tác cải cách thủ tục 

hành chính thông qua việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để tạo điều kiện thuận lợi và 

cắt giảm chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân. 

 



Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ 

quan chức năng phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong 

việc tập huấn cho nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính công ích sau khi danh mục thủ tục hành chính thực 

hiện qua dịch vụ bưu chính công ích đã được công bố. 

Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành 

chính; đẩy nhanh việc thực hiện kết nối mạng thông tin phục vụ việc tiếp 

nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công 

ích theo quy định tại Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định một số nội dung 

và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. 

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương: Đà Nẵng, Bình Định, Bạc Liêu, Sóc Trăng công bố trước 

ngày 20/9/2017 danh mục thủ tục hành chính thực hiện hoặc không thực 

hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 
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6. Thêm bước đột phá trong cải cách hành chính 
của ngành bảo hiểm xã hội 

Ngày 01/8/2017, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chính thức triển khai Hệ 

thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tới các đơn vị trực 

thuộc. Sự kiện này tiếp tục thể hiện quyết tâm chính trị cao của 

lãnh đạo Ngành, hướng tới việc cải cách hành chính hiệu quả hơn, 

hiện đại hóa quy trình quản lý, điều hành trong toàn hệ thống. 

Quyết tâm chính trị cao 

Theo Phó Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn 

Đình Khương, sau một thời gian dài phối hợp triển khai xây dựng giữa 

Công ty Tecapro và Văn phòng BHXH Việt Nam, phần mềm quản lý văn 

bản điều hành ngành BHXH đã chính thức hoàn thành và thông suốt. 

Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành giúp ngành BHXH 

xây dựng được hệ thống kho văn bản điện tử tập trung, khắc phục tình 

trạng tản mạn, thất lạc, sai lệch thông tin, đảm bảo việc gửi - nhận văn 

bản giữa các đơn vị; hỗ trợ công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ công việc; 

nhanh chóng cung cấp thông tin về văn bản và hồ sơ công việc phục vụ 



yêu cầu của lãnh đạo, cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn một cách 

chính xác, đầy đủ; người dùng có thể truy cập vào hệ thống và làm việc 

mọi lúc, mọi nơi... 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 

“Đây là một cuộc “cách mạng”, thể hiện quyết tâm chính trị trong Ngành, 

đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, thay đổi thói quen của tất cả ngành 

BHXH”- Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đình Khương khẳng định. 

Theo kế hoạch, phần mềm sẽ được triển khai trước tại các vụ, ban, đơn 

vị trực thuộc BHXH Việt Nam. Các đơn vị sẽ sử dụng, thao tác hoàn 

toàn trên phần mềm, đóng góp ý kiến để tiếp tục hoàn thiện, vận hành 

trên toàn Ngành. 

Quyết liệt cải cách thủ tục hành chính 

Xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nhiệm 

vụ trọng tâm trong năm 2017, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị 

trong toàn hệ thống triển khai đồng bộ các giải pháp, đảm bảo thực hiện 

tốt chế độ BHXH, BHYT. 

Thực hiện Nghị định của Chính phủ về giao dịch điện tử trong lĩnh vực 

BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch 

số 519/KH-BHXH tập trung xây dựng và kết nối thông suốt dữ liệu trong 

toàn Ngành, đảm bảo công khai và minh bạch, đồng thời, ban hành Kế 



hoạch số 595/KH-BHXH, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức nghiêm 

túc thực hiện cải cách TTHC nhằm tạo thuận lợi cho DN. 

Hiện nay, BHXH Việt Nam đang tiếp nhận và trả kết quả TTHC bằng 3 

hình thức: Trực tiếp tại bộ phận “Một cửa”, qua dịch vụ bưu chính công 

ích, qua giao dịch điện tử. Việc đa dạng hóa các phương thức giao dịch 

đã tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị và người dân trong việc giao 

dịch và thụ hưởng chế độ. 

Tính đến hết tháng 6/2017, toàn Ngành đã tiếp nhận 13.435.085 hồ sơ, 

trong đó số hồ sơ đã giải quyết là 12.741.488 (đạt 94,8%). BHXH Việt 

Nam còn kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC, đảm bảo 

không ban hành thêm các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của 

pháp luật. 

Đặc biệt, tháng 4/2017, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 

595/QĐ-BHXH về quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-

BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Theo đó, đã cắt giảm thêm 4 TTHC, 

góp phần giảm số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành từ 32 

thủ tục xuống còn 28 thủ tục. 

 Trong tháng 5 và 6/2017, ngành BHXH tích cực đẩy mạnh cải cách 

hành chính, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 19/2017/NĐ-CP; đẩy 

nhanh tiến độ giám định BHYT điện tử và cấp mã định danh cho người 

tham gia BHYT… 

Bên cạnh đó, Ngành tập trung thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg về tăng 

cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham 

gia BHXH; vận hành hệ thống “Một cửa điện tử tập trung” trên cơ sở 

phần mềm “Tiếp nhận và quản lý hồ sơ”; hoàn thiện phần mềm TST… 

Ngoài ra, BHXH các địa phương cũng chủ động tham mưu cho cấp ủy, 

chính quyền và phối hợp với các sở, ban ngành triển khai kịp thời, có 

hiệu quả chính sách pháp luật về BHXH, BHYT… Đặc biệt, đến ngày 

6/6/2017, Hệ thống thông tin giám định BHYT đã liên thông với 12.308 

cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc (đạt 98,77%), tăng 1,3% so với tháng 

trước. 

Theo tapchitaichinh.vn 

 

 

 



7. Vẫn còn "tư duy con dấu" trong giao dịch điện tử 

DN làm thủ tục điện tử nhưng vẫn phải in, sao kê chứng từ không 

khác gì làm giao dịch truyền thống, điều này gây lãng phí và không 

đạt mục tiêu giảm thủ tục hành chính. 

 

Hiện nay có hơn 97% doanh nghiệp sử dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực 

thuế, hải quan nhưng các cơ quan khác vẫn yêu cầu doanh nghiệp cung cấp 

hồ sơ chứng minh đã thực hiện thủ tục thuế, hải quan dạng giấy. 

Cần thay thế nghị định 27 

Hiện nay, Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng Nghị định mới thay thế 

Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính. 

Nghị định này sẽ ảnh hưởng lớn tới hoạt động của DN liên quan đến sử 

dụng chữ ký số, chuyển chứng từ giấy sang chứng từ điện tử, hủy hiệu 

lực, tiêu hủy chứng từ điện từ … trong các lĩnh vực: thuế, hải quan, kế 

toán, kiểm toán, chứng khoán, hoạt động động dịch vụ tài chính, bảo 

hiểm. 

Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong thời gian qua, 

theo ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng Ban Pháp chế VCCI, vẫn còn những 

thách thức. Đơn cử như hiện nay có hơn 97% doanh nghiệp sử dụng 



giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, hải quan nhưng các cơ quan khác 

vẫn yêu cầu doanh nghiệp cung cấp hồ sơ chứng minh đã thực hiện thủ 

tục thuế, hải quan dạng giấy. Vậy là DN đã làm thủ tục điện tử vẫn phải 

in, sao kê chứng từ … dẫn đến DN thường xuyên phải chuyển đổi từ 

chứng từ điện tử sang chứng từ giấy, gây phiền hà cho DN. 

Nghị định 27 cũng tồn tại nhiều vướng mắc như quy đinh về chấp nhận 

giá trị pháp lý của chứng từ điện tử theo hướng mô phỏng hình thức 

giấy tờ, làm phức tạp hóa việc ứng dụng giao dịch điện tử. “Chứng từ 

điện tử phải có đủ chữ ký điện tử của những người có trách nhiệm ký 

chứng từ điện tử. Trường hợp chứng từ điện tử chỉ có chữ ký của người 

có thẩm quyền thì hệ thống thông tin phải có khả năng nhận biết và xác 

nhận việc đã xử lý của những người có trách nhiệm theo quy định của 

pháp luật trong quá trình luân chuyển chứng từ điện tử đền người ký cuối 

cùng” 

Nghị định 27/2007/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch điện tử trong lĩnh 

vực tài chính đã ban hành hơn 10 năm, đến nay, phần lớn quy định của 

Nghị định không còn phù hợp với thực tiễn và hệ thống pháp luật hiện 

hành. 

Vì vậy, cần xây dựng, ban hành Nghị định thay thế Nghị định 27 và sửa 

đổi các văn bản liên quan để giải quyết tổng thể các vấn đề bất cập, đáp 

ứng yêu cầu của thực tiễn về pháp luật liên quan đến giao dịch điện tử 

trong hoạt động tài chính. 

Cần thay đổi góc tiếp cận 

Bà Phan Nguyễn Diệp Lan – quyền Phó Chủ tịch, Trưởng khối Pháp lý 

và Tuân thủ của Cty TNHH Manulife (Việt Nam) cho biết: “Hiện nay 

chúng ta cần phải thay đổi góc tiếp cận trong việc xây dựng Nghị định 

một cách rộng hơn về hạ tầng kỹ thuật cũng như cơ sở pháp lý cho các 

giao dịch điện tử. Các quy định trong dự thảo thay thế đang đi vào giải 

quyết những vấn đề cụ thể nhưng để có khung pháp lý cho giao dịch 

điện tử trong lĩnh vực tài chính đòi hỏi một cách nhìn rộng hơn và chuẩn 

hơn”. 

Chúng ta phải tiếp cận giao dịch điện tử từ góc độ nào? 

“Trước giờ chúng ta giao dịch qua giấy nhưng bây giờ nền tảng của giao 

dịch ấy không còn trên giấy nữa mà chuyển sang phương tiện kỹ thuật 

số. Tuy nhiên, điều kiện để các giao dịch có giá trị pháp lý, phải bảo đảm 

về mặt an toàn an ninh thì vẫn là những điều kiện như giao dịch bằng 



giấy, vậy trên nền phông của kỹ thuật số thì cần phải tiếp cận nó như thế 

nào?” 

Trong giao dịch điện tử hiện nay, chúng ta cần phải xác định được 5 điều 

quan trọng đó là: đối tượng giao dịch, ý chí khách hàng, chữ ký trong 

giao dịch (chữ ký số và chữ ký điện tử), đảm bảo được tính toàn vẹn 

trong nội dung giao dịch và cuối cùng là xác định được cơ chế chống 

gian lận. 

Vậy làm sao để thể hiện được ý chí của họ. Về nguyên tắc trong giao 

dịch pháp lý bình thường thì chữ ký chính là thể hiện ý chí của đối 

tượng. Nhưng bây giờ chữ ký không còn là chữ ký giấy nữa mà là chữ 

ký điện tử. Vậy phải làm thế nào để bảo đảm chữ ký điện tử thể hiện ý 

chí của đối tượng giao dịch? Cho nên chúng ta cần một phương pháp cụ 

thể. 

Sau mỗi giao dịch sẽ có tài liệu thể hiện giao dịch đó thì những tài liệu 

này sẽ được bảo quản, lưu trữ ra sao, được tiếp cận và trích xuất như 

thế nào để đảm bảo tính toàn vẹn. Việc có thể tiếp cận và trích xuất một 

tài liệu điện tử như vậy có thể được coi như bản gốc rồi. 

Chúng ta phải thay đổi cách tư duy từ môi trường giao dịch giấy sang 

môi trường giao dịch số và cuối cùng vẫn chỉ là quay về xác định tính 

xác thực của văn bản. Con dấu là để xác định tính xác thực của văn bản 

và là biện pháp xác định bổ sung khác ngoài chữ ký. 

Vậy về mặt kỹ thuật số biện pháp xác minh nên như thế nào? Chúng ta 

cần phải suy nghĩ để có biện pháp phù hợp với công nghệ mình đang sử 

dụng bao gồm công nghệ bảo mật thông tin, phương pháp xác thực 

bằng công nghệ số và tác cả phải dược công nhận bằng văn bản quy 

phạm pháp luật. 

Theo enternews.vn 

 

8. Xử lý bất cập về chứng từ điện tử 

Bộ Tài chính đang xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 

27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, nhằm 

tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm cơ bản gánh 

nặng chi phí cho doanh nghiệp. 

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế (Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam - VCCI) đánh giá, ngành tài chính đi tiên phong trong 



việc áp dụng công nghệ - thông tin trong công tác quản lý, cải cách thủ 

tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt trong lĩnh 

vực thuế, hải quan, kho bạc… 

“Không phải cứ có tiền đầu tư vào công nghệ - thông tin là có thể áp 

dụng ngay công nghệ - thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước, nhằm 

cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu phiền hà, chi phí cho tổ chức, cá 

nhân. Quan trọng hơn cả là người đứng đầu các đơn vị phải tâm huyết 

với nhiệm vụ “điện tử hóa quản lý nhà nước” và những người thực thi 

phải đầu tư công sức, thời gian thỏa đáng cho nhiệm vụ được giao”, ông 

Tuấn nhận định. 

Tuy nhiên, đánh giá về giao dịch điện tử nói chung, giao dịch điện tử 

trong lĩnh vực tài chính nói riêng, ông Đinh Công Nghiệp, Trưởng ban 

Pháp chế, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội cho rằng, 

trong rất nhiều trường hợp, chứng từ, hồ sơ điện tử trên thực tế vẫn 

thực hiện theo phương thức giấy truyền thống trong môi trường điện tử. 

Ông Nghiệp dẫn chứng, doanh nghiệp niêm yết dù đã làm báo cáo tài 

chính điện tử, đáp ứng đầy đủ điều kiện về chứng từ điện tử, nhưng khi 

nộp báo cáo tài chính cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì vẫn phải 

nộp bản giấy. 

“Theo quy định của Nghị định 27/2007/NĐ-CP, khi cần thiết (cơ quan 

quản lý nhà nước yêu cầu), chứng từ điện tử có thể chuyển sang chứng 

từ giấy, nhưng phải có chữ ký và họ tên của người chuyển từ chứng từ 

điện tử sang chứng từ giấy. Tức là vẫn phải có chữ ký tươi của người có 

thẩm quyền và có con dấu của doanh nghiệp “triện” vào. Nếu vậy thì 

doanh nghiệp làm ngay báo cáo tài chính bằng giấy từ đầu để đỡ mất 

công chuyển đi, chuyển lại”, ông Nghiệp phát biểu. 

Chuyên gia về lĩnh vực thuế - hải quan, bà Đặng Thị Bình An, nguyên 

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, nguyên Phó tổng cục trưởng 

Tổng cục Thuế cho biết, Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử 

trong hoạt động tài chính đã có hiệu lực 10 năm, nhưng đến giờ nhiều 

doanh nghiệp cũng không muốn sử dụng chứng từ điện tử, hồ sơ điện 

tử, hóa đơn điện tử. Lý do là dù doanh nghiệp có điện tử hóa các loại 

giấy tờ, cơ quan tài chính (thuế, kho bạc, hải quan) chấp thuận hóa đơn 

điện tử, hồ sơ điện tử của doanh nghiệp, nhưng khi hàng hóa của doanh 

nghiệp lưu thông trên đường, các cơ quan quản lý nhà nước khác (công 



an, quản lý thị trường, chống buôn lậu) vẫn yêu cầu doanh nghiệp xuất 

trình hồ sơ, chứng từ, hóa đơn bằng giấy. 

Theo số liệu của Bộ Tài chính, hiện có 118/300 thủ tục hành chính về 

thuế được thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4. 

Trên 99,8% trong tổng số gần 567.770 doanh nghiệp đang hoạt động 

trên cả nước tham gia khai thuế qua mạng; khoảng 97% doanh nghiệp 

đăng ký tham gia nộp thuế điện tử. 

Đối với lĩnh vực hải quan, hiện 100% các quy trình thủ tục hải quan cơ bản 

đã được tự động hóa trên phạm vi toàn quốc tới cấp chi cục; 119/168 thủ 

tục hành chính về hải quan được thực hiện thông qua dịch vụ công trực 

tuyến cấp độ 3 và 4. Khoảng 99,7% doanh nghiệp xuất nhập khẩu tham 

gia thực hiện thủ tục hải quan bằng phương thức điện tử. 

“Muốn doanh nghiệp tham gia tích cực vào môi trường điện tử trong 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, cần phải có quy định rằng, cơ quan 

quản lý nhà nước, khi cần thiết phải tự truy xuất vào cổng thông tin để 

kiểm tra hóa đơn, hồ sơ và các loại giấy tờ cần thiết khác về giao dịch 

của doanh nghiệp, chứ không thể bắt doanh nghiệp đã điện tử hóa rồi 

vẫn phải in thêm bản giấy, có chữ ký, “dấu mộc”của người có thẩm 

quyền”, bà An đề xuất. 

Không phải chỉ có các cơ quan ngoài ngành tài chính, theo bà An, nhiều 

cơ quan thuế đã kiểm tra hồ sơ, hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, 

nhưng vẫn yêu cầu doanh nghiệp phải “ôm” toàn bộ tài liệu giấy sang để 

kiểm tra lại. “Điện tử hóa quản lý nhà nước làm sao phải tiết giảm tối đa 

thời gian, chi phí công sức, tiền bạc cho doanh nghiệp, đừng bắt doanh 

nghiệp đã điện tử hóa mà vẫn phải thực hiện công việc của hóa đơn, hồ 

sơ truyền thống”, bà An phát biểu. 

Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài 

chính, Bộ Tài chính thừa nhận, các quy định trong Nghị định 

27/2007/NĐ-CP thiên về mô phỏng thực hiện theo phương thức giấy tờ 

truyền thống trên môi trường điện tử, chưa mạnh dạn khai thác lợi thế 

của phương thức điện tử như xử lý tự động, giảm thao tác thủ công và 

can thiệp của con người, nên hạn chế tính hiệu quả của việc triển khai 

giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. “Xử lý tất cả các bất cập này 

chính là mục tiêu của việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định 

27/2007/NĐ-CP”, ông Hùng cho biết. 

Theo baodautu.vn 



9. Hà Nội với việc xây dựng nền hành chính hành 
động và phục vụ 

TP Hà Nội đã quyết liệt triển khai thực hiện “Năm Kỷ cương hành 

chính 2017” với mục tiêu tạo chuyển biến thực chất về kỷ cương, 

hướng tới một nền hành chính hành động và phục vụ. Cùng với 

nhiều giải pháp đồng bộ, TP Hà Nội đã thành lập Đoàn thanh tra, 

kiểm tra công vụ, liên tục kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, 

kỷ cương hành chính. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý 

kiến về vấn đề này. 

 

Người dân phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP Hà Nội đến làm thủ 

tục hành chính tại UBND phường Nam Đồng. Ảnh: Hồng Anh 

Tập trung kiểm tra công tác điều hành, lề lối và tác phong làm việc 

Trong thời gian qua, Đoàn thanh tra, kiểm tra công vụ của thành phố tập 

trung kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan, đơn vị; 



việc chấp hành giờ giấc, lề lối và tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động; tổ chức và hoạt động của bộ 

phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; việc 

thực hiện các quy định về công tác tiếp công dân. 

Kết quả kiểm tra cho thấy, hầu hết các đơn vị đã tổ chức kiểm tra việc 

chấp hành kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc 

quyền. Công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính của công dân, 

công tác tiếp công dân tại các cơ quan, đơn vị về cơ bản cũng được duy 

trì ổn định... Trong quá trình kiểm tra, Đoàn thanh tra, kiểm tra công vụ 

của thành phố đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót 

của các cơ quan, đơn vị, đồng thời đề nghị thủ trưởng các đơn vị nhanh 

chóng khắc phục tồn tại, thiếu sót để bảo đảm việc phục vụ công dân, tổ 

chức tốt hơn. Cùng với đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị làm rõ trách 

nhiệm và có biện pháp xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động có hành vi vi phạm để Đoàn thanh tra, kiểm tra kịp thời báo cáo 

UBND thành phố.  

NGÔ ANH TUẤN (Phó giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội) 

Nên công khai việc xử lý vi phạm 

Tôi rất đồng tình với việc UBND TP Hà Nội thành lập Đoàn thanh tra, 

kiểm tra công vụ nhằm chấn chỉnh công tác lãnh đạo, điều hành; lề lối và 

tác phong làm việc của cán bộ, công chức, người lao động thuộc các cơ 

quan, đơn vị. Tuy nhiên, tôi cho rằng để nâng cao hiệu quả hoạt động 

thanh tra, kiểm tra thì cần phải công khai những tổ chức, cá nhân vi 

phạm và kết quả xử lý sau thanh tra. Vụ việc ở phường Văn Miếu, quận 

Đống Đa vừa qua là một ví dụ. Sau khi dư luận lên tiếng, các cơ quan 

liên quan của TP Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc, xác định rõ vi phạm, 

cán bộ vi phạm và có biện pháp xử lý thích đáng, công khai. Chính vì 

vậy đã tạo sự tin tưởng trong nhân dân và răn đe, cảnh tỉnh với những 

cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, trễ nải trong công việc, gây khó 

khăn cho công dân, tổ chức. 

TRẦN VĂN ĐỨC (Cán bộ hưu trí Tổ dân phố 11, phường Thạch Bàn, 

quận Long Biên) 

Tăng cường đầu tư giám sát bằng công nghệ 

Theo tôi, cùng với việc thanh tra, kiểm tra công vụ đột xuất, UBND TP 

Hà Nội cần tiếp tục đầu tư giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính; 

thực hiện công tác tiếp công dân của cán bộ bằng hệ thống camera, 



công nghệ thông tin tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 

một cửa, tiến tới xây dựng các trung tâm hành chính công như ở một số 

địa phương trong cả nước. Từ thực tế giải quyết thủ tục hành chính tại 

Trung tâm hành chính công thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, tôi nhận 

thấy, các phòng, ban của UBND thị xã đều cử cán bộ có trình độ chuyên 

môn cao giải quyết các thủ tục, hồ sơ cho người dân. Quá trình giải 

quyết đều được thể hiện trên hệ thống máy tính, nếu chậm giải quyết sẽ 

bị nhắc nhở, yêu cầu giải trình và có thể bị xử lý. Qua đó, ý thức trách 

nhiệm của cán bộ được nâng cao, giúp người dân, doanh nghiệp thuận 

tiện. Người dân chúng tôi tin rằng, với quyết tâm của người đứng đầu 

UBND TP Hà Nội, việc thực hiện kỷ cương hành chính trên địa bàn Thủ 

đô sẽ sớm đi vào nền nếp. 

 NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG (phường Giảng Võ, quận Ba Đình) 
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10. Thí điểm rút gọn cấp phép xây dựng qua mạng 
tại quận 7 

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa đồng ý chủ 

trương cho phép UBND quận 7 xây dựng đề án chi tiết tại 4 tuyến 

đường số 41, 43, 45, 47 thuộc phường Tân Quy, để thực hiện cấp 

phép xây dựng qua mạng. 

Tuy nhiên, đề án cần phải hoàn chỉnh thêm về nội dung, lấy ý kiến góp ý, 

phản biện thêm để quận 7 triển khai thực hiện thí điểm trong tháng 10 

năm nay. 

TP cũng giao sở Tài nguyên-Môi trường phối hợp Sở Xây dựng, UBND 

quận 7 đề xuất cải cách thủ tục và quy trình thực hiện, để sau khi hoàn 

công sẽ thực hiện cấp luôn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân.  

Lưu ý công tác hậu kiểm, cần đặt ra quy trình rõ ràng, cụ thể để kiểm 

soát, xử lý trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan khi thực 

hiện xây dựng công trình sai phép, để có cơ sở giải quyết cấp giấy 

chứng nhận. 

Trước đó, tại hội nghị sơ kết về tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn 

TP diễn ra đầu tháng 8, ông Trần Vĩnh Tuyến đã giao UBND quận 7 

cùng các sở, ngành nghiên cứu thí điểm không cấp phép xây dựng đối 



với nhà ở riêng lẻ, thay bằng việc người dân đăng ký xây dựng dựa trên 

quy hoạch.  

 

Người dân làm thủ tục hành chính một dấu một cửa tại UBND quận 1, 

TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG 

Cụ thể, người dân sẽ đăng ký xây dựng dựa trên những chỉ tiêu quy 

hoạch, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc hoặc thiết kế đô thị đã được 

công bố.  

Các ý kiến chuyên gia cho rằng cần hiểu đúng khái niệm "bỏ giấy phép 

xây dựng" ở đây là bỏ các thủ tục hành chính phiền hà, hành dân, chứ 

không phải là bỏ giấy phép. Bởi cấp phép xây dựng là một thủ tục hành 

chính bắt buộc, có phép mới được xây dựng. 
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11. Duyệt, cấp thẻ BHYT trong ngày cho người có 
công 

Ông Trần Thanh Hoàng, Trưởng phòng Chính sách có công, Sở 

Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, TP Hồ 

Chí Minh đã có nhiều cải cách về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 

người có công. 

 

Những người có công sẽ được duyệt cấp thẻ BHYT ngay trong ngày nếu 

hoàn tất đủ hồ sơ. Ảnh minh họa 

Theo đó, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có công sẽ duyệt 

và cấp thẻ ngay trong ngày. Hiện nay, Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội đã phân cấp về quận, huyện (phòng Lao động, Thương binh và Xã 

hội) để làm nhanh hơn cho người có công. Cơ quan bảo hiểm xã hội 

(BHXH) TP Hồ Chí Minh cũng phân cấp BHXH quận, huyện thực hiện 

cấp BHYT cho người có công, đảm bảo làm sao vừa cấp đúng đối 

tượng, vừa đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ. 

Những thủ tục hành chính trong việc cấp BHYT cũng đã hướng có lợi 

cho người dân hơn. Theo đó, người có công, thân nhân người có công 

có thể đến phường, xã hoặc không cần đến mà chỉ cần cung cấp thông 

tin để cán bộ ngành thương binh - xã hội làm thủ tục. Đến lúc cấp thẻ 

BHYT, người có công cần có chứng minh nhân dân và cả ngày tháng 



năm sinh. Do hồ sơ không đề cập điều đó nên khi cán bộ duyệt, sẽ liên 

lạc người dân để cập nhật. 

Ông Hoàng cho biết: "Trước đây, người dân làm bản khai, nộp hồ sơ và 

đợi khá lâu. Bây giờ, người dân không cần có bản khai, chỉ cần cung 

cấp thông tin cá nhân, tất nhiên là đối với người đã được giải quyết chế 

độ chính sách có công. Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ để giải quyết 

cấp BHYT cho người có công, đảm bảo trong vòng 1 tuần lễ là người có 

công có thẻ BHYT". 

Cũng theo ông Hoàng, với người đang chờ duyệt hưởng chính sách có 

công, khi bên quân đội có quyết định, khi đó ngành lao động, thương 

binh và xã hội cũng cập nhật thông tin để chủ động cấp luôn BHYT cho 

họ. Như vậy, người dân không phải làm 2 lần như trước nữa. Những 

trường hợp người có công đau yếu, ngành lao động, thương binh và xã 

hội sẽ duyệt hồ sơ và chuyển BHXH cấp ngay BHYT trong ngày. Họ 

cũng không cần phải trực tiếp làm, mà người thân đi làm thay vẫn được.  
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12. Hà Nội: Nhiều mô hình sáng tạo trong dịch vụ 
công trực tuyến 

Nhiều quận, huyện của TP. Hà Nội đã xây dựng mô hình sáng tạo 

giúp người dân tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến như: Thành 

lập nhiều điểm truy cập Internet công cộng hướng dẫn người dân, 

thành lập câu lạc bộ tin học cho người cao tuổi, cựu chiến binh… 

Bà Phan Lan Tú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà 

Nội đã cho biết như trên tại cuộc họp Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ 

thông tin (CNTT) của TP.Hà Nội chiều 8/9. Cuộc họp của Ban chỉ đạo 

CNTT TP.Hà Nội nhằm đánh giá kết quả triển khai ứng dụng CNTT 

trong hoạt động cơ quan Nhà nước 9 tháng năm 2017 và nhiệm vụ trọng 

tâm những tháng cuối năm. 

Theo Sở TT&TT Hà Nội, trong 9 tháng năm 2017, Sở TT&TT đã chủ trì, 

phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện triển khai đồng 

bộ 81 dịch vụ công trực tuyến tới 168 phường, 12 quận và 10 sở, nâng 

tổng số dịch vụ công trực tuyến của Thành phố hiện lên 391 dịch vụ 

công mức độ 3, 4 đạt gần 20,4% tổng số thủ tục hành chính của cơ 

quan nhà nước Thành phố. 



 

Ảnh minh họa 

Hiện nay hệ thống dịch vụ công trực tuyến đã có trên 5.200 cán bộ được 

cấp tài khoản tham gia, có trên 5,2 triệu lượt truy cập, tỷ lệ hồ sơ giao 

dịch qua mạng đạt trên 94%. Tỷ lệ hồ sơ giao dịch qua mạng của một số 

dịch vụ công trực tuyến đạt kết quả cao như: Lĩnh vực tư pháp khối 

quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn đạt trên 90%; Đăng ký kinh 

doanh đạt trên 75%; Thuế đạt trên 97%; Hải quan là 100%, Bảo hiểm xã 

hội đạt trên 80%; Hộ chiếu phổ thông đạt trên 80%; Thông tin và Truyền 

thông là 90%. 

Theo bà Phan Lan Tú, các mô hình sáng tạo được thực hiện ở nhiều 

quận, huyện giúp người dân tiếp cận thuận lợi với dịch vụ công trực 

tuyến, như ở huyện Chương Mỹ thành lập nhiều điểm truy cập Internet 

công cộng; thành lập câu lạc bộ tin học cho người cao tuổi, cựu chiến 

binh; quận Bắc Từ Liêm có mô hình hay sổ điện tử... 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh 

giá Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan 

Nhà nước TP. Hà Nội đang bám sát theo lộ trình của Chính phủ. Đồng 

thời, đúng lộ trình hướng tới xây dựng mạng lưới dùng chung cho toàn 

Thành phố cũng như xây dựng một cơ sở dữ liệu lớn trên địa bàn. 



Chủ tịch TP. Hà Nội đã chỉ ra 26 nhiệm vụ về CNTT đối với các sở, 

ngành, quận, huyện trên địa bàn cần tập trung trong thời gian tới. Cụ thể 

là soát lại toàn bộ nhiệm vụ đã triển khai, dự kiến dữ liệu cần lưu trữ và 

đến tháng 12/2018 trình đề xuất cơ sở máy chủ đáp ứng đủ nhu cầu; 

triển khai đến toàn Thành phố việc số hóa dữ liệu trên cơ sở lộ trình phù 

hợp; phấn đấu đến năm 2020, số hóa toàn bộ dữ liệu đã có. 

Chủ tịch TP. Hà Nội giao Sở TT&TT chuẩn bị và triển khai kết nối các 

thông tin của tất cả các trường thông tin và dữ liệu dùng chung như các 

lĩnh vực môi trường, giao thông, văn bản dữ liệu. Đồng thời, giao Sở 

TT&TT, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các công ty truyền 

thông đưa dịch vụ tra cứu mức độ ô nhiễm môi trường, lượng mưa lên 

các thiết bị thông minh của người sử dụng. 
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