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1. Sẽ có tiêu chí đánh giá cơ quan hành chính Nhà 
nước 

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông 

Nguyễn Công Lượng, Công ty CP Tư vấn và Đại lý thuế Hà Tĩnh đề 

nghị cơ quan chức năng xem xét ban hành Bộ quy tắc đánh giá 

chất lượng công vụ của cơ quan hành chính, đơn vị hành chính để 

có cơ sở làm tốt công tác tổ chức và cán bộ. 

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau: 

Trong thời gian vừa qua, các nghị quyết của Đảng về tăng cường xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyến 

hóa" trong nội bộ đã được triển khai thực hiện quyết liệt, thể hiện quyết 

tâm của toàn bộ hệ thống chính trị đối với công tác cán bộ nói riêng, cải 

cách hành chính, phòng chống tham nhũng nói chung, góp phần khắc 

phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng 

cơ chế kiểm soát quyền lực của người có chức, có quyền; củng cố niềm 

tin của nhân dân đối với Đảng. 

Thực hiện chủ trương của Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc 

biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa X về đẩy 

mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ 

máy Nhà nước, thời gian qua, Chính phủ đã đề ra các chương trình, kế 

hoạch cải cách hành chính mang tính toàn diện, đồng bộ và chỉ đạo triển 

khai một cách quyết liệt. 

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 về 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-

2020. Theo đó, cải cách hành chính đã được triển khai đồng bộ trên 6 

nội dung: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ 

chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hỉện 

đại hóa hành chính. 

Thông qua đó, nền hành chính đã có chuyển biến tích cực theo hướng 

nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, trách 

nhiệm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và xã hội và 

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Một số kết quả nổi bật trên các 

nội dung tổ chức bộ máy và công chức, công vụ có thể kể đến như sau: 

Khắc phục chồng chéo, bỏ trống nhiệm vụ 



Đã giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian, hình thành bộ quản lý đa ngành, đa 

lĩnh vực, khắc phục sự chồng chéo hoặc bỏ trống nhiệm vụ quản lý Nhà 

nước. Bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa phương bước đầu đã 

phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, cơ bản khắc phục tình trạng chồng 

chéo, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý; cơ cấu 

bên trong đã có sự phân định rõ hơn giữa cơ quan quản lý và đơn vị sự 

nghiệp. Hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước của hệ thống 

hành chính được nâng cao, tính thống nhất, công khai, minh bạch của 

nền hành chính được cải thiện và phát huy quyền làm chủ của nhân 

dân. 

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 14/2016/QH14 ngày 27/7/2016 về 

Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2017, Quốc hội đã thực hiện 

công tác giám sát tối cao, với chủ đề là giám sát việc thực hiện chính 

sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai 

đoạn 2011-2016. 

Điều này cho thấy bộ máy hành chính và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà 

nước đang là mối quan tâm đặc biệt của Quốc hội, cử tri cả nước trong 

công cuộc cải cách hành chính hiện nay. 

Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức có nhiều đối mới; đã từng bước đáp ứng yêu cầu của nền kinh 

tê thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Để đánh giá chất lượng công vụ, trước hết phải có công cụ đánh giá đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ Trung ương đến địa phương. Công 

tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm trong 

thời gian vừa qua đã được thực hiện theo Nghị định số 56/2015/NĐ-

CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công 

chức, viên chức, trong đó quy định về nguyên tắc, căn cứ, nội dung, 

trình tự, thủ tục, tiêu chí, thẩm quyền đánh giá và phân loại cán bộ, công 

chức, viên chức hàng năm theo quy định của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức. 

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để đối mới phương thức đánh giá, phân 

loại cán bộ, công chức, viên chức dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ, 

gắn với tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn 

vị trong công tác đánh giá hàng năm. 

Ngoài ra, nhằm hoàn thiện các quy định về đánh giá công chức, viên 

chức, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-

CP ngày 27/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 



56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá phân loại cán 

bộ, công chức, viên chức. 

Đặc biệt, vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 89-QĐ/TW 

ngày 4/8/2017 quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung 

tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Quyết định số 90-

QĐ/TW ngày 4/8/2017 quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá 

cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

quản lý, trong đó, bao gồm các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn đối với 

từng chức danh cụ thể, từ các chức danh cao nhất của Đảng, Nhà 

nước, Chính phủ, Quốc hội, trưởng các ban, bộ, ngành, cơ quan trực 

thuộc Trung ương, đến bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch HĐND, UBND 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Quyết định số 90-QĐ/TW nêu rõ, cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành 

Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý tuyệt đối không tham vọng 

quyền lực, có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc; là trung tâm 

đoàn kết và gương mẫu về mọi mặt. Không tham nhũng, cơ hội, vụ lợi; 

chỉ đạo quyết liệt trong việc chống tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, 

lãng phí, cửa quyền và lợi ích nhóm; tuyệt đối không để người thân, 

người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Thực hiện 

nghiêm các nguyên tắc tố chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập 

trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; công khai minh bạch, khách 

quan dân chủ trong công tác cán bộ. 

Sẽ xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động của cơ quan hành chính 

Nhà nước 

Triển khai thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP, Bộ Nội vụ đã ban hành và 

tổ chức thực hiện một số công cụ mới để theo dõi, đánh giá cải cách 

hành chính của các bộ, ngành và địa phương; tăng cường sự đánh giá 

của người dân, tổ chức đối với kết quả cải cách hành chính, đo lường 

sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan 

hành chính Nhà nước. 

Từ năm 2012 đến nay, việc công bố Chỉ số cải cách hành chính - PAR 

INDEX của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương theo Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 3/12/2012 và 

Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28/12/2016 của Bộ Nội vụ đã được 

tiến hành hàng năm, trở thành một công cụ tốt trong theo dõi, đánh giá 

cải cách hành chính. 



Các tỉnh, thành phố cũng đã ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính để 

theo dõi, đánh giá kết quả triển khai cải cách hành chính của các sở, 

ban, ngành thuộc tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. 

Trong thời gian tới, để xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, từng 

bước hiện đại, phân định rành mạch về chức năng, nhiệm vụ, về kết quả 

đạt được của tổ chức; để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực thi 

nhiệm vụ có động lực phấn đấu, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được 

giao để góp phần xây dựng và phát triển tổ chức; cần thiết tiếp tục hoàn 

thiện các công cụ đánh giá, trong đó, đánh giá chất lượng hoạt động của 

các cơ quan hành chính Nhà nước đang trở thành một vấn đề có ý 

nghĩa quan trọng. 

Kết quả của quá trình đánh giá không chỉ là cơ sở để đưa ra các giải 

pháp nâng cao chất lượng mà còn giúp đánh giá hiệu quả của quá trình 

hoạt động của các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước. Đây cũng là 

nhiệm vụ mà Bộ Nội vụ được giao chủ trì xây dựng Đề án Đánh giá tổ 

chức hành chính Nhà nước nêu tại Kế hoạch cải cách hành chính Nhà 

nước giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 225/QĐ-

TTg ngày 4/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đó, việc nghiên cứu, xây dựng phương pháp đánh giá tổ chức 

hành chính Nhà nước với hệ thống tiêu chí được đưa ra sẽ góp phần 

đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước nói 

chung, công tác cán bộ và trình độ, năng lực, đạo đức người đứng đầu 

cơ quan hành chính nói riêng theo kiến nghị được nêu. 

Theo baochinhphu.vn 

 

2. ĐB bức xúc với nạn tham nhũng vặt khắp nơi 

"Nạn tham nhũng vặt hiện nay, khi đang diễn ra hàng ngày, len lỏi 

vào mọi ngõ ngách, mọi địa phương và khắp các lĩnh vực với nhiều 

hình thức đa dạng" - ĐB tỉnh Bạc Liêu bức xúc. 

Tại phiên thảo luận về công tác phòng ngừa, chống tội phạm và phòng 

chống tham nhũng sáng nay, Chánh VP Đảng uỷ, VPQH Tạ Văn Hạ 

(Bạc Liêu) cho biết, nhân dân và cử tri cả nước rất tin tưởng vào cuộc 

chiến chống tham nhũng không có vùng cấm hiện nay. 

Trong đó ấn tượng đặc biệt với những phát biểu làm nức lòng cử tri và 

nhân dân cả nước của Tổng bí thư như “lò nóng lên rồi thì củi tươi vào 

cũng phải cháy”. 



“Củi nhỏ, củi vừa phải cháy trước” 

Ông Hạ bày tỏ sự bức xúc với nạn tham nhũng vặt hiện nay, khi đang 

diễn ra hàng ngày, len lỏi vào mọi ngõ ngách, mọi địa phương và khắp 

các lĩnh vực với nhiều hình thức đa dạng. 

ĐB Tạ Văn Hạ bức xúc về tình trạng tham nhũng vặt. Ảnh: Minh Đạt 

ĐB tỉnh Bạc Liêu nêu thực tế, ngoài đường, người vi phạm giao thông 

được “thông cảm” bỏ qua khi thoả thuận nộp phạt không lấy hoá đơn; 

trong nhà trường việc lạm thu, chạy lớp, đổi phong bì, thậm chí đổi tình 

để lấy điểm vẫn còn; tại BV thì lo lót tay để được điều trị cho người nhà 

tốt hơn. 

“Trong cơ quan nhà nước, thủ tục còn nhiêu khê, phiền hà. Chuyện hồ 

sơ, thủ tục làm xong bị trả về, làm lại nhiều lần nhưng không được 

hướng dẫn kỹ lưỡng, muốn nhanh, muốn thuận lợi phải có bồi dưỡng, 

thậm chí đến khai tử cũng phải có phong bì”, vị ĐB đoàn Bạc Liêu dẫn 

dụ. 

Ông cảnh báo nạn tham nhũng vặt đang làm băng hoại phẩm chất của 

một bộ phận cán bộ, công chức gây nhiều bức xúc trong xã hội, làm mất 

dần niềm tin trong nhân dân. “Con tàu có thể đắm vì nhiều lỗ dò nhỏ”. 

“Lò đã nóng thì củi khô, củi nhỏ, củi vừa phải cháy trước”, ĐB Hạ nhấn 

mạnh. 



Từ thực tế nêu trên, ông Hạ kiến nghị, ngoài những giải pháp mà Chính 

phủ nêu ra thì cần tạo môi trường để ở đó cán bộ không còn cơ hội tham 

nhũng, không dám tham nhũng và không muốn tham nhũng. 

Cụ thể, hoàn thiện pháp luật, tăng cường công khai minh bạch, xoá bỏ 

thủ tục hành chính không cần thiết; Tăng giám sát và xử lý nghiêm, đưa 

ra khỏi bộ máy những cán bộ yếu kém, tham nhũng, sách nhiễu dân; 

Tinh gọn bộ máy, có chế độ thoả đáng và cơ hội phát triển bình đẳng 

cho công chức, viên chức. 

Phải lót tay, bôi trơn cho hệ thống tư pháp? 

Luật sư Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) nêu thực trạng lót tay ở mức 

cao hơn, đó là trong hệ thống tư pháp gồm các ngành toà án, viện kiểm 

sát, công an. 

Ông Nghĩa cho biết, đa số cử tri khi đến các cơ quan tư pháp không hài 

lòng khi hiện tượng lót tay, chung chi tương đối phổ biến. 

Ông cũng nhấn mạnh, sự chậm trễ trong bộ máy tư pháp hiện nay “là 

một điều khủng khiếp đối với người dân”.  

 

ĐB Trương Trọng Nghĩa nêu thực trạng lót tay trong hệ thống tư pháp. 

Ảnh: Minh Đạt 

“Có những vụ án đơn giản cũng phải kéo dài, nhiều đơn từ, giấy phép. 

Có những lúc người ta biết lãnh đạo đã ký nhưng mấy tuần vẫn chưa 



đến được dân. Điều này đòi người dân phải chạy, phải bôi trơn, phải lót 

tay, thông qua "cò" hoặc nhân viên nào đó thì nó lại chạy”, ĐB Nghĩa gay 

gắt. 

ĐB cho rằng, có sự chậm trễ vì ở ta không coi đó là khuyết điểm. “Cái 

này rất sai, là lực cản đối với đất nước, các quốc gia khác họ không 

vậy”, ĐB đề nghị ngành tư pháp phải chấn chỉnh. 

“Chúng ta hay nói anh em quá tải, nhưng tôi cho rằng thật ra do kỷ luật 

lỏng lẻo. Đây là nguyên nhân dẫn đến tiêu cực, vì chậm trễ quá, cái việc 

đúng rồi hành người ta vẫn phải chạy chọt, phải lót tay... mà người ta 

thấy chạy chọt, lót tay thì lại chạy nhanh hơn”, ĐB nói thêm. 

ĐB TP.HCM đề nghị QH phải có nghị quyết để chấn chính những tồn tại 

trên của ngành tư pháp để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và kỷ 

luật công vụ. 

Giơ biển tranh luận, ĐB Mai Khanh, Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình cho 

biết, ông không đồng tình với ý kiến của ĐB Trương Trọng Nghĩa. 

Theo ĐB Khanh, phiên thảo luận được truyền hình trực tiếp, mấy chục 

nghìn cán bộ, công chức ngành toà án, công an, VKS đang theo dõi. Do 

đó việc “bôi đen” phải thận trọng hơn. 

“Tôi phản đối với quan điểm của ĐB Trương Trọng Nghĩa và tôi cho rằng 

ĐB nói như thế là còn thiếu cơ sở vững chắc và chưa có căn cứ để 

khẳng định mang tính phổ biến ở nước ta”, ông Khanh nói. 

ĐB đặt câu hỏi: “Trong 500.000 vụ mà ngành toà án xét xử hàng năm và 

hàng trăm nghìn vụ án được khởi tố, truy tố hàng năm, tôi đặt câu hỏi 

tiêu cực, vi phạm chiếm tỷ lệ bao nhiêu?” 

Ông Khanh cho rằng, "ngành nào cũng cần có cái nhìn cầu thị, tuy nhiên 

phải đánh giá đúng mức những kết quả đạt được", nhất là khi chúng ta 

vẫn đang ở trong bước phát triển, sự hoàn thiện cần thời gian. 

Theo vietnamnet.vn 

 

3. Hơn 14.500 doanh nghiệp tham gia Cơ chế một 
cửa quốc gia 

Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến ngày 15/10/2017, Cơ chế một 

cửa quốc gia đã kết nối chính thức với 11 bộ, ngành với tổng số hồ 

sơ hành chính được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia là 

hơn 558,4 nghìn bộ, khoảng trên 14.500 doanh nghiệp tham gia. 



Trong tháng 11/2017 sẽ triển khai chính thức Cơ chế một cửa quốc gia 

đối với thủ tục tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. 

Trong tháng 10/2017, đã có thêm 2 thủ tục hành chính của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn được triển khai, qua đó nâng tổng số thủ 

tục hành chính của các bộ, ngành đã thực hiện qua Cơ chế một cửa 

quốc gia (NSW) lên 41 thủ tục. 

Với vai trò là cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế 

một cửa ASEAN (ASW), NSW và tạo thuận lợi thương mại, Tổng cục 

Hải quan đã phối hợp với 6 bộ, ngành hoàn thiện tài liệu kỹ thuật, nghiệp 

vụ và phần mềm cho 22 thủ tục mới dự kiến đưa lên NSW trong tháng 

12/2017.     

Tổng cục Hải quan cũng đã trình Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quyết định số 43/2017/QĐ-TTg quy định trách nhiệm thực 

hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua 

NSW. 

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đang thực hiện rà soát kỹ thuật để 

chuẩn bị các điều kiện kết nối chính thức ASW. Đồng thời, phối hợp 

với Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất kế 

hoạch triển khai và chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật thông tin phục vụ triển khai 

chính thức ASW về e-C/O mẫu D vào tháng 12/2017. 



Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị triển khai ASW, Tổng cục Hải quan 

đã gặp phải một số vướng mắc như Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn 

chưa cung cấp CA SHA 256 để phục vụ việc trao đổi thử nghiệm C/O 

mẫu D giữa Việt Nam với 4 nước ASEAN (Thái Lan, Singapore, 

Indonesia và Malaysia). Trong khi đó, các nước này mong muốn trong 

tháng 9/2017 Việt Nam gửi CA SHA 256 cho các nước để thực hiện trao 

đổi thử nghiệm C/O mẫu D. 

Theo kế hoạch, trong tháng 11/2017 sẽ triển khai chính thức NSW đối 

với thủ tục tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; đồng thời mở rộng 

NSW đối với thủ tục tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng nội địa, cảng 

dầu khí ngoài khơi. 

Theo tapchitaichinh.vn 

 

4. VN sẽ phát triển nền kinh tế khởi nghiệp, sáng tạo 

“Chúng tôi quyết tâm xây dựng chính phủ kiến tạo, phát triển, hành 

động, phục vụ người dân, doanh nghiệp”.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh như thế tại Hội nghị thượng 

đỉnh kinh doanh Việt Nam (VN) 2017 với sự tham dự của hàng ngàn 

doanh nghiệp (DN) trong nước và quốc tế, diễn ra tại Đà Nẵng ngày 7-

11. 

Hội nghị có chủ đề là “VN - Đối tác kinh doanh tin cậy”, do Phòng 

Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) tổ chức và nằm trong khuôn khổ 

các hoạt động của Tuần lễ cấp cao APEC 2017. 

Tại hội nghị, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, chia sẻ VN muốn các DN 

đến VN để cùng đầu tư kinh doanh, cùng thắng và hy vọng các CEO 

hàng đầu của thế giới sẽ chia sẻ với VN những giải pháp, khuyến nghị 

cho môi trường thể chế và mô hình kinh doanh tại VN. “Khi những người 

khổng lồ của thế giới đã đến đây nghĩa là chúng ta cũng có cơ hội cho 

những dự án khổng lồ” - ông Lộc bày tỏ. 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đến nay 

VN vẫn đang nỗ lực hoàn thiện mình để tiếp tục là “đối tác kinh doanh tin 

cậy”, đầy triển vọng trong cộng đồng DN quốc tế và của các quốc gia. 

“Chúng tôi quyết tâm xây dựng chính phủ kiến tạo, phát triển, hành 

động, phục vụ người dân, DN; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; tiếp tục thực 

hiện mục tiêu duy trì ổn định vĩ mô vững chắc, cải cách thể chế, chính 

sách pháp luật, phát triển bền vững, chú trọng tạo việc làm và cải thiện 

thu nhập cho người dân” - Thủ tướng nói. 



Thủ tướng cho biết sẽ tập trung cải thiện chất lượng thể chế, chính sách 

pháp luật, thúc đẩy pháp quyền, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, 

kéo tầng lớp dân cư thu nhập thấp tiến lên hội tụ với nhóm thu nhập 

trung bình và khá. Bên cạnh đó, VN sẽ phát triển nền kinh tế khởi 

nghiệp, sáng tạo thông qua các cam kết hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi 

để vun đắp, hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, đồng thời cam kết 

bảo hộ các ý tưởng sáng tạo. 

Trả lời câu hỏi vì sao VN đạt được các mục tiêu đề ra và tới đây VN sẽ 

làm gì, Thủ tướng cho hay thành công của VN thứ nhất là ổn định chính 

trị-xã hội, thứ hai là Chính phủ cải cách sâu rộng, trong đó đặc biệt chú 

trọng vấn đề cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ trên tất cả lĩnh vực; 

cải cách thể chế, chính sách pháp luật cũng đang diễn ra rất mạnh mẽ. 

“Trong năm 2017 chúng tôi cắt bỏ trên 5.000 thủ tục hành chính, mang 

lại lợi ích rất lớn về thời gian, chi phí” - Thủ tướng nói. 

Thủ tướng cũng giải thích về cụm từ “chính phủ kiến tạo”. Theo đó kiến 

tạo là tạo ra một khuôn khổ thể chế pháp luật tốt nhất; tạo ra tiện lợi tốt 

nhất cho người dân phát triển quyền tự do con người, tự do công dân; 

tạo điều kiện tốt nhất cho DN; kiến tạo là để ứng phó với những biến đổi; 

một chính phủ hành động là có những quyết sách nhanh, chủ động trong 

đầu tư kinh doanh. 

Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh VN (VBS) là diễn đàn hợp tác quốc tế 

lớn nhất sẽ được tổ chức thường niên tại VN, bắt đầu từ năm nay. Đây 

là sáng kiến của VN và là sự kiện quốc tế quan trọng do VCCI tổ chức 

nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần lễ cấp cao APEC 2017. 

Tham gia hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương VN, đại diện 

các tổ chức quốc tế uy tín, các học giả cùng 2.000 lãnh đạo DN trong 

nước, khu vực châu Á-Thái Bình Dương và quốc tế.  

Theo plo.vn 

 

5. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tích cực ngăn chặn trục 
lợi 

Ngày 1/1/2018, Bộ luật Hình sự 2017 sẽ có hiệu lực, trong đó có một 

số tội danh liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm y tế. Đây được kỳ vọng 

là biện pháp mạnh để ngăn chặn tình trạng trục lợi bảo hiểm đang 

ngày càng phổ biến. 



 

Cần ngăn chặn tình trạng trục lợi BHYT để đảm bảo quyền lợi cho người dân 

Thực trạng trục lợi Bảo hiểm tại Việt Nam 

Tại các hội nghị thông tin về hoạt động bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo 

hiểm y tế (BHYT) gần đây, BHXH Việt Nam liên tiếp đưa ra thống kê về 

các biểu hiện của trục lợi bảo hiểm như đi khám nhiều lần ở nhiều cơ 

sở, cấp trùng thuốc... 

Qua kiểm soát từ Hệ thống thông tin giám định BHYT, phát hiện nhiều 

trường hợp người bệnh khám bệnh nhiều lần. Cụ thể, có 1.580 bệnh 

nhân khám chữa bệnh bình quân từ 8 lần/tháng, khám chữa bệnh tại 3 

cơ sở y tế trở lên. 

Cá biệt, có trường hợp bệnh nhân đi khám tới 17 lần/tháng. Trong cùng 

1 ngày, bệnh nhân này đi khám ở 2, 3 nơi vừa bệnh viện, vừa trạm y tế 

phường, vừa trung tâm y tế thành phố. Hàng chục lần bệnh nhân được 

cấp trùng thuốc, mỗi lần cấp thuốc chỉ cách nhau 1, 2 ngày khám. 

Không chỉ người tham gia, các bác sỹ, cơ sở khám chữa bệnh cũng có 

dấu hiệu trục lợi BHYT. Đơn cử, trường hợp BS. Lê Thành Phước tại 

Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) đã 

có hành vi làm khống hồ sơ khám chữa bệnh nhằm trục lợi tiền BHYT. 

Đối với các cơ sở y tế, có tình trạng ngày điều trị kéo dài, chỉ định một số 

loại xét nghiệm gia tăng đột biến, chia tách các dịch vụ kỹ thuật... 

Thêm chế tài răn đe 



Mặc dù đã được nhận diện và thông tin rộng rãi, nhưng các trường hợp 

có dấu hiệu trục lợi BHYT vẫn không giảm. Theo BHXH Việt Nam, đó là 

do chưa có chế tài đủ sức răn đe. Bởi vậy, khi sửa đổi Bộ luật Hình sự, 

BHXH Việt Nam đã đề xuất bổ sung các tội danh trong lĩnh vực BHXH, 

BHYT. Riêng lĩnh vực BHYT, Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2017 có Điều 

215 quy định về tội gian lận bảo hiểm y tế. 

Theo ông Phạm Lương Sơn, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam, để 

chuẩn bị cho việc thực thi Bộ luật Hình sự 2017, mới đây, BHXH Việt 

Nam và Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã thống nhất ban hành Quy 

chế phối hợp số 1853/QCPH-TCCSPCTP-BHXH trong phòng, chống tội 

phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, góp phần bảo 

vệ trật tự quản lý kinh tế và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội tại các đơn vị 

thuộc hệ thống BHXH Việt Nam. 

Trước đó, trong giai đoạn 2012-2017, giữa 2 cơ quan cũng có quy chế 

phối hợp trong công tác này. Qua rà soát, kiểm tra phát hiện nhiều 

trường hợp lạm dụng, vi phạm. Theo đó, cơ quan quản lý đã yêu cầu 

chủ sử dụng lao động làm thủ tục tham gia BHXH bắt buộc cho 4.812 

lao động thuộc diện phải tham gia BHXH; thực hiện khắc phục tiền nợ và 

truy thu (gồm cả tiền lãi chậm đóng) với số tiền là 576,073 tỷ đồng; yêu 

cầu truy thu 17,043 tỷ đồng tiền truy đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất 

nghiệp (BHTN) và tiền chi sai do lạm dụng các chế độ BHXH; yêu cầu 

thu hồi, xuất toán 48,861 tỷ đồng do lạm dụng các chi phí khám chữa 

bệnh BHYT. 

Trong quá trình triển khai đôn đốc thu hồi số tiền do thanh tra, kiểm tra 

và phát hiện trục lợi, kết quả số tiền đã khắc phục nợ là 252,797 tỷ đồng, 

đồng thời đã thu hồi được số tiền 6,447 tỷ đồng tiền truy đóng BHXH, 

BHTN, BHYT, tiền chi sai do lạm dụng các chế độ BHXH và số tiền 

3,134 triệu đồng do chi sai, lạm dụng các chi phí khám chữa bệnh 

BHYT... 

“Trong giai đoạn mới, BHXH Việt Nam sẽ thường xuyên cung cấp thông 

tin, hồ sơ để cơ quan cảnh sát để nắm bắt tình hình hoạt động liên quan 

đến lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Theo đó, cơ quan cảnh sát sẽ chủ 

động xác minh, điều tra đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp 

luật”, ông Sơn nói. 

Điều 215 quy định về tội gian lận bảo hiểm y tế 

Theo đó, người nào thực hiện các hành vi: (a) Lập hồ sơ bệnh án, kê 

đơn thuốc khống, hoặc kê tăng số lượng, hoặc thêm loại thuốc, vật tư y 

tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh và các chi phí khác mà thực tế 



người bệnh không sử dụng; (b) Giả mạo hồ sơ, thẻ BHYT hoặc sử dụng 

thẻ BHYT được cấp khống, thẻ BHYT giả, thẻ BHYT đã bị thu hồi, thẻ 

BHYT bị sửa chữa, thẻ BHYT của người khác trong khám chữa bệnh 

hưởng chế độ BHYT trái quy định để chiếm đoạt tiền BHYT từ 10 triệu 

đồng đến dưới 100 triệu đồng, hoặc gây thiệt hại từ 20 triệu đồng đến 

dưới 200 triệu đồng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Khung hình phạt nhẹ nhất là từ phạt tiền, cải tạo không giam giữ đến tù 

giam, với mức án cao nhất 10 năm và có thể bị cấm đảm nhiệm, cấm 

hành nghề hoặc làm công việc nhất định liên quan đến bảo hiểm từ 1 - 5 

năm. 

Theo tinnhanhchungkhoan.vn 

 

6. Đề xuất về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 
viên chức 

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị 

định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức. 

 

Ảnh minh họa 

Dự thảo nêu rõ về thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên 

ngành bắt buộc hàng năm. Theo đó, những chương trình, khóa bồi 



dưỡng, tập huấn sau đây được tính vào việc thực hiện bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm: Các chương trình bồi 

dưỡng theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 

1/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức; các khóa tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp 

vụ; các khóa bồi dưỡng ở nước ngoài. 

Thời gian tham gia các khóa bồi dưỡng, tập huấn trên được cộng dồn để 

tính thời gian thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt 

buộc hàng năm. 

Trường hợp khóa bồi dưỡng, tập huấn tổ chức kéo dài sang năm sau thì 

được tính vào việc thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên 

ngành bắt buộc hàng năm của năm mà khóa bồi dưỡng, tập huấn bắt 

đầu. 

Dự thảo cũng quy định về điều kiện để được cấp chứng chỉ. Chứng chỉ 

bồi dưỡng được cấp cho những học viên có đủ các điều kiện: Tham gia 

học tập đầy đủ các nội dung quy định của chương trình bồi dưỡng; có đủ 

các bài kiểm tra, viết thu hoạch, đề án theo quy định của chương trình 

bồi dưỡng, các bài kiểm tra, viết thu hoạch, đề án phải đạt từ 5 điểm trở 

lên (chấm theo thang điểm 10); chấp hành tốt quy chế, nội quy học tập 

của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. 

Chứng chỉ bồi dưỡng bị thu hồi trong các trường hợp sau: Có sự gian 

lận trong việc chiêu sinh, học tập; cấp cho người không đủ điều kiện; 

chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa; để cho người khác sử dụng. 

Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm trong việc in, cấp, 

quản lý và sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng phải chịu một trong các hình 

thức kỷ luật theo quy định của Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức. 

Những hành vi vi phạm các quy định về việc in, cấp, quản lý và sử dụng 

chứng chỉ nếu có dấu hiệu của tội phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

theo quy định của pháp luật. 

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại 

Cổng Thông tin điện tử của Bộ. 

Theo baochinhphu.vn 

 

 

 



7. Sự hài lòng của khách hàng sử dụng điện ngày 
càng tăng 

Kể từ khi triển khai “Năm kinh doanh và dịch vụ khách hàng 2013” 

với 4 nhóm chỉ tiêu bao gồm 14 chỉ tiêu cụ thể được đặt ra để thực 

hiện, việc đánh giá chất lượng dịch vụ điện và sự hài lòng của 

khách hàng sử dụng điện đã và đang được thực hiện theo phương 

pháp được các nước tiên tiến trên thế giới áp dụng.  

Kết quả thực hiện đánh giá của Tư vấn độc lập cho thấy, mức độ hài 

lòng của khách hàng bình quân toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 

đã tăng dần theo thời gian. Hình ảnh người thợ điện ngày càng thân 

thiện và nhu cầu của khách hàng được đáp ứng theo phương châm 

“Bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục với chất lượng tốt nhất tới 

người tiêu dùng và thân thiện, cởi mở với khách hàng”.  

Cải thiện môi trường kinh doanh 

Trong các chỉ số về môi trường kinh doanh khác của Việt Nam, chỉ số 

tiếp cận điện năng mặc dù chưa phải là chỉ số có vị trí tốt nhất, nhưng 

trong giai đoạn 2013-2017 thì đây là chỉ số có sự cải thiện nhiều nhất 

trong 10 chỉ số của Việt Nam.  

Với năm 2017, chỉ số này có thứ hạng tốt hơn chỉ số chung về môi 

trường kinh doanh của Việt Nam (thứ hạng 68) và 6 chỉ số khác như: 

khởi sự kinh doanh (123); bảo vệ nhà đầu tư (81); nộp thuế (86); giao 

dịch thương mại qua biên giới (94); giải quyết tranh chấp hợp đồng (66); 

giải quyết phá sản doanh nghiệp (129).  

Chỉ số tiếp cận điện năng năm 2017 của Việt Nam ở thứ hạng 64/190 

nền kinh tế đạt mục tiêu về yêu cầu thứ hạng của Chính phủ tại Nghị 

quyết 19-2017/NQ-CP ngày 6-2-2017 (yêu cầu thứ hạng 70) góp phần 

đưa môi trường kinh doanh của Việt Nam cải thiện 14 bậc để vươn lên 

đứng thứ 5 trong khu vực ASEAN. 

Trong báo cáo đánh giá của DoingBusiness 2018 ghi nhận mức độ tin 

cậy cung cấp điện và minh bạch giá điện thì Việt Nam được 6/8 điểm - 

tăng 3 điểm so với DoingBusiness 2017 (BD2017 là 3/8 điểm). Đây là 

yếu tố giúp cho chỉ số tiếp cận điện năng được cải thiện rất nhiều trong 

năm vừa qua.  

Kết quả này là sự ghi nhận của Doing Businessvới các cải cách của 

EVN trong việc cung cấp điện như: Áp dụng các công nghệ điều khiển 

hệ thống điện tự động (SCADA/miniSCADA), Trung tâm điều khiển từ 

xa, DAS (tự động hóa lưới phân phối) và hệ thống MDMS giúp nâng cao 



độ tin cậy cung cấp điện với chất lượng ổn định; đầu tư trang thiết bị, 

đào tạo cho CBNV để đưa vào sử dụng hệ thống sửa chữa điện nóng 

(hotline) cho công ty điện lực tại các tỉnh/thành phố trực thuộc TW. 

Ngoài ra, EVN đã có nhiều cải cách để rút ngắn thời gian, đơn giản hóa 

các hồ sơ thủ tục và đẩy mạnh việc minh bạch, công khai các dịch vụ 

của ngành điện đến với khách hàng. Đơn cử, EVN  ban hành Quy định 

về cung cấp dịch vụ điện, trong đó rút ngắn thời gian thực hiện và giảm 

thủ tục liên quan đến các công việc thuộc trách nhiệm của ngành điện, 

như: Gộp 2 thủ tục “Tiếp nhận yêu cầu và thỏa thuận đấu nối”, “Khảo sát 

hiện trường” thành 1 thủ tục “Tiếp nhận yêu cầu, khảo sát hiện trường 

và thỏa thuận đấu nối” với thời gian giảm từ 4 ngày xuống còn 2 ngày; 

giảm thời gian thực hiện của thủ tục “Ký kết hợp đồng mua bán điện, 

nghiệm thu và đóng điện” từ 7 ngày xuống còn 3 ngày đối với TP Hồ Chí 

Minh và 5 ngày với các tỉnh/thành phố khác.  

Thực tế 9 tháng qua, các Tổng Công ty Điện lực đã cấp điện mới cho 

9.914 khách hàng tiếp cận điện năng với thời gian giải quyết các thủ tục 

của ngành điện bình quân là 4,75 ngày (rút ngắn thêm 2,25 ngày so với 

mục tiêu đề ra); cải cách thủ tục hành chính theo hướng “Một cửa liên 

thông”, đơn giản hóa hồ sơ, thực hiện song song các công việc của Điện 

lực và của cơ quan quản lý nhà nước; triển khai việc cung cấp các dịch 

vụ điện nói chung và dịch vụ cấp điện trung áp nói riêng trên các website 

chăm sóc khách hàng của ngành, đáp ứng yêu cầu dịch vụ công trực 

tuyến cấp độ 3. 

Tiệm cận các nước có nền kinh tế phát triển 

So sánh kết quả các yếu tố đánh giá chỉ số của Việt Nam với trung bình 

các nước ở Châu Á – Thái Bình Dương và các nước thuộc Tổ chức Hợp 

tác và Phát triẻn kinh tế OECD cho thấy, số thủ tục của Việt Nam là 

tương đương với thời gian thực hiện của tốt hơn nhiều (nhỏ hơn gần ½ 

lần so với mức bình quân của các nước thuộc nhóm này).  

Riêng yếu tố về chi phí thì Việt Nam ở mức cao do ảnh hưởng bởi yếu tố 

thu nhập bình quân đầu người thấp. Yếu tố về độ tin cậy cung cấp điện 

và minh bạch về giá điện của Việt Nam được cải thiện nhiều nên có 

điểm số gần với trung bình các nước nhóm OECD, tốt hơn rất nhiều so 

với trung bình các nước khu vực Châu Á – Thái Bình Dương:  

So sánh kết quả đánh giá DB2017 tại khu vực Đông Nam Á cho thấy, 

Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam đứng thứ 7 và là nền kinh tế có 

chỉ số tiếp cận điện năng cải thiện vị trí nhiều nhất trong khu vực, 

Malaysia vẫn đứng ở vị trí số 1 của khu vực. So sánh các yếu tố đánh 



giá chỉ số Tiếp cận điện năng của Việt Nam với các nước trong khu vực 

ASEAN cho thấy, số thủ tục và thời gian thực hiện của ngành điện thì 

Việt Nam đứng thứ 2 trong khu vực (chỉ xếp sau Brunei). 

Yếu tố về độ tin cậy cung cấp điện và minh bạch giá điện được 6/8 điểm, 

yếu tố này được Việt Nam cải thiện rất nhiều trong năm vừa qua, đây là 

ghi nhận của DoingBusiness đối với các cải cách của EVN trong việc 

cung cấp điện với chất lượng đảm bảo. 

So sánh Việt Nam với một số quốc gia phát triển cho thấy chỉ số tiếp cận 

điện năng của Việt Nam đang tiệm cận gần các nước có nền kinh tế 

phát triển như Mỹ, Úc và tốt hơn nhiều nền kinh tế phát triển như Israel 

(77), Mexico (92), Trung Quốc (98), Hungary (110), Canada (105), 

Ukraine (128), Romania (147)… 

Có những nhóm định lượng được mức độ hài lòng của khách hàng như 

nhóm chỉ số về nâng cao chỉ số cung cấp điện SAIDI, SAIFI và MAIFI và 

thời gian giải quyết cấp điện cho khách hàng. EVN triển khai 5 trung tâm 

chăm sóc khách hàng ở 5 Tổng công ty điện lực, đến nay đã có hàng 

triệu thông tin từ phía khách hàng về trung tâm này.  

EVN đã đưa ra các giải pháp nhằm đem đến cho khách hàng các dịch 

vụ dễ biết, dễ tham gia; yêu cầu hàng năm, các Công ty điện lực phải có 

chương trình cụ thể trong giải quyết những tồn tại mà khách hàng phản 

ánh. Tập đoàn EVN cũng đã triển khai lực lượng tư vấn độc lập từ năm 

2015 và chỉ số PCI cao hơn qua từng năm. 

Theo hanoimoi.com.vn 

 

8. EVFTA: Các điều khoản SPS ảnh hưởng như nào 
tới hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam? 

Việc áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn thực vật và 

kiểm dịch động vật (SPS) được quy định cụ thể trong chương SPS 

của Hiệp định EVFTA. 

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang ngày một hội nhập sâu vào 

nền kinh tế thế giới và việc đàm phán cũng như thực thi các Hiệp định 

thương mại tự do, Việt Nam có nhiều cơ hội cũng như thách thức mới. 

Để tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức, đòi hỏi Việt Nam phải thay 

đổi về mặt pháp lý cũng như về nhận thức của các cơ quan quản lý, 

doanh nghiệp và người dân với các hoạt động sản xuất kinh doanh.  



Nội dung này đã được các đại biểu đưa ra tại Hội thảo “Nâng cao nhận 

thức về các điều khoản SPS mới của Hiệp định thương mại tự do EU-

Việt Nam” do Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu 

Âu (EU-MUTRAP) tổ chức sáng 8/11 tại Hà Nội.  

 

Hội thảo “Nâng cao nhận thức về các điều khoản SPS mới của Hiệp định 

thương mại tự do EU-Việt Nam”. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN 

Phát biểu tại hội thảo, ông Claudio Dordi, Trưởng nhóm chuyên gia EU-

MUTRAP cho biết, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) 

đã được ký kết và đang chờ phê chuẩn để đi vào thực hiện. 

Do đó, việc áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn thực vật và 

kiểm dịch động vật (SPS) được quy định cụ thể trong chương SPS của 

Hiệp định EVFTA.  

Theo ông Claudio Dordi, chương SPS tạo cơ hội thuận lợi cho thương 

mại nông sản thực phẩm giữa Việt Nam và EU, tuy nhiên Việt Nam và 

EU cũng cần phải có sự thay đổi trong quản lý để phù hợp với yêu cầu 

thực tế khi triển khai.  

Vì vậy, hội thảo lần này được tổ chức với hy vọng nâng cao nhận thức, 

đảm bảo nhận thức trong việc triển khai các nội dung về SPS trong 

khuôn khổ Hiệp định EVFTA. 



Qua đó, đảm bảo thuận lợi cho việc thực thi Hiệp định, đảm bảo quyền 

và lợi của cả Việt Nam và EU sau này khi EVFTA chính thức có hiệu 

lực.  

Nhận định từ các chuyên gia cho thấy: EVFTA được đánh giá có sức lan 

tỏa rất lớn giữa các nước thành viên, cùng với phạm vi cam kết rộng và 

mức độ cam kết cao nhất với 99,2% số dòng thuế sẽ được EU xóa bỏ 

cho hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam.  

Tuy nhiên, bên cạnh ưu đãi về thuế quan, EVFTA cũng đưa ra những 

điều kiện chặt chẽ, nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các mặt hàng 

xuất khẩu của Việt Nam khó có thể tận dụng hết các ưu đãi do hiệp định 

mang lại.  

Ngoài ra, Việt Nam cũng sẽ gặp khó khăn trong việc tuân thủ những quy 

định về sở hữu trí tuệ, lao động và môi trường từ EVFTA. Bởi trong khi 

Việt Nam còn khá thờ ơ với vấn đề sở hữu trí tuệ, thì đây lại là yêu cầu 

đặt lên hàng đầu từ phía EU.  

Đáng lưu ý là rào cản kỹ thuật đối với hàng hóa nhập khẩu từ phía EU 

rất chặt chẽ. Bên cạnh những quy định về xuất xứ, lao động và môi 

trường, thâm nhập vào thị trường EU vẫn còn khó khăn từ các hàng rào 

phi thuế quan về kỹ thuật và vệ sinh an toàn thực phẩm của thị trường 

EU.  

Bà Miriam García Ferrer, ban Kinh tế và Thương mại Trưởng Phái đoàn 

liên minh châu Âu tại Việt Nam chia sẻ: Mặc dù việc đàm phán hiệp định 

thương mại EVFTA đã kết thúc từ cuối năm 2015 nhưng quan trọng hơn 

là các bên phải hoàn thiện khung pháp lý và đáp ứng các yêu cầu mà 

hiệp định đưa ra.  

Điển hình là mặt hàng nông sản, dù EVFTA có ưu đãi với những quy 

định SPS linh hoạt nhưng đa số ngành hàng nông sản của Việt Nam 

như chè, rau quả... vẫn vấp phải những hạn chế do tồn dư thuốc bảo vệ 

thực vật, thiếu tính đồng nhất trong từng lô hàng, công tác thu hoạch 

bảo quản chưa tốt nên chất lượng còn hạn chế.  

Bà Miriam García Ferrer cho biết thêm: Tại Châu Âu, chỉ cần đến một 

cửa duy nhất và đưa ra yêu cầu chính thức các thủ tục để Ủy ban châu 

Âu đánh giá các quy định. 

Nếu đáp ứng đầy đủ là có thể phê duyệt ngay và được công bố công 

khai trên mạng, đặc biệt doanh nghiệp sẽ không mất bất cứ chi phí nào.  

Theo ông Nguyễn Tử Cương, chuyên gia dự án EU-Mutrap, nhiều lĩnh 

vực của Việt Nam vẫn chưa gắn kết trong kiểm soát mối nguy An toàn 



cho sức khỏe động vật, thực vật và An toàn thực phẩm. Cùng với đó, rất 

khó kiểm soát theo chuỗi, từ trang trại hoặc từ ao nuôi đến bàn ăn.  

Vì thế, Việt Nam chỉ tận dụng được lợi thế từ hiệp định EVFTA khi hiểu 

rõ Quy định về đảm bảo an toàn thực vật và kiểm dịch động thực vật, có 

hệ thống tổ chức tinh gọn đúng yêu cầu chuyên môn, và minh bạch, tức 

là mọi quy định đều trên cơ sở đánh giá nguy cơ, không nhằm dựng rào 

cản thương mại.  

Ông Nguyễn Tử Cương cho rằng: Việt Nam nên có một cơ quan dảm 

nhận nhiệm vụ SPS và cơ quan này có thể trực thuộc Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn hoặc trực thuộc Chính phủ nhằm kiểm soát An 

toàn sức khỏe động thực vật trên cạn và An toàn thực phẩm đối với các 

sản phẩm này.  

Ngoài ra, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà nước phải quản lý 

chặt khâu sản xuất, đảm bảo sản phẩm phải được truy xuất được nguồn 

gốc khi đưa ra thị trường và xây dựng được hệ thống xét nghiệm đạt 

chuẩn, góp phần đưa hình ảnh và nông sản Việt Nam tới gần hơn với 

bạn bè quốc tế./. 

Theo bnews.vn 

 

9. 109 học viên được bồi dưỡng công tác cải cách 
hành chính năm 2017 

Trong 3 ngày (7- 9/11/2017), tại trường Trung cấp nghề Dân tộc nội 

trú Nghĩa Lộ, Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tổ chức lớp bồi dưỡng cải 

cách hành chính năm 2017 cho 109 học viên là lãnh đạo phòng 

chuyên môn phụ trách cải cách hành chính, chuyên viên tham mưu 

công tác cải cách hành chính của các phòng Nội vụ, Tư pháp, Tài 

chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và 

Môi trường, Dân tộc, Nông nghiệp, Kinh tế, lãnh đạo UBND các xã, 

phường, thị trấn phụ trách hành chính, cán bộ công chức tham 

mưu, phụ trách công tác hành chính các xã, phường, thị trấn thuộc 

3 huyện thị phía Tây của tỉnh gồm: Thị xã Nghĩa Lộ, huyện Trạm 

Tấu và huyện Mù Cang Chải. 

Trong thời gian tập huấn các học viên được cung cấp tổng quan về nội 

dung, nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Yên 

Bái giai đoạn 2016 - 2020; thực trạng và giải pháp nâng cao công tác cải 

cách hành chính cấp huyện năm 2017 và những năm tiếp theo; hiện đại 

hóa nền cải cách hành chính theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công 



nghệ thông tin; hướng dẫn xây dựng, thực hiện kế hoạch và xây dựng 

báo cáo cải cách hành chính. Giới thiệu, phổ biến các quy định về xác 

định chỉ số cải cách hành chính như: phương pháp, quy trình đánh giá; 

phương pháp xác định chỉ số cải cách hành chính; xếp hạng chỉ số cải 

cách hành chính… 

 

Toàn cảnh lớp tập huấn 

Lớp tập huấn cũng dành nhiều thời gian thảo luận, trao đổi trên cơ sở 

các tình huống có thực về công tác cải cách hành chính trên thực tế tại 

các địa phương. Qua đó, giúp các học viên làm công tác cải cách hành 

chính 3 huyện thị phía Tây của tỉnh nâng cao kiến thức trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ, áp dụng vào thực tiễn công việc của cơ quan, đơn vị; 

góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách thể chế, thủ tục hành 

chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 

hiện đại hóa hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một 

cửa liên thông trên địa bàn./. 

Theo yenbai.gov.vn 

 

 

 

 

 



10. Bệnh nhân ngày nào cũng đi khám BHYT 

 Các bác sĩ đã đề nghị bà N. gom khám một lần cho thuận tiện 

nhưng bà N. nhất quyết từ chối.  

 
Bệnh nhân nhận cấp thuốc tại BV Nhân dân Gia Định. 

Tại buổi làm việc với Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND TP.HCM vào chiều 8-

11 về những vướng mắc thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 

(BHYT) tại BV, TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện (BV) 

Nhân dân Gia Định, cho biết thông tin trên. 

Được biết bà N. là trường hợp điển hình được phát hiện qua rà soát, 

thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam khi trong thời gian từ 

tháng 1 đến 23-10-2017 đã đi khám tổng cộng 231 lần ở hơn 10 BV 

khác nhau, trong đó có BV Nhân dân Gia Định. Tổng số tiền mà Quỹ 

BHYT chi trả cho bà N. là gần 129 triệu đồng. Bà N. thuộc đối tượng bảo 

trợ xã hội và được BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh. 

Theo ông Dũng, BV cũng nắm được trường hợp bà N. đi khám BHYT ba 

ngày liên tục tại BV. Các bác sĩ tại BV cũng đề nghị sẽ gom khám một 

lần cho bà nhưng bà không đồng ý và còn nhận được đơn thư khiếu nại 

của bà. 

“Bà N. đúng là có bệnh nhưng đi liên tục mà từ chối thì không được, 

hôm nay khám tim, mai lại khám tiểu đường, ngày mốt khám bao tử. Thẻ 

BHYT của bà N. do cơ quan BHXH phân bổ nên không từ chối được. 

Thực sự là BV đã cố hết sức tăng cường quản lý rồi chứ không hề có 

việc BV lạm dụng khám cho người có thẻ BHYT. Đây chỉ là ngoại lệ chứ 



không phải bản chất khám chữa bệnh BHYT tại BV” - ông Dũng phân 

trần. 

Ngoài ra, theo BS Dũng, từ khi áp dụng quy định thông tuyến BHYT, tức 

người có thẻ BHYT được tự do đến bất kỳ BV từ tuyến quận, huyện trở 

xuống mà không cần đến nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thì chi 

phí trả thông tuyến BHYT tăng gấp 3-4 lần. Điều này khiến BV không 

kiểm soát được số bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu 

ở BV đi khám ở những nơi khác, việc bội chi quỹ khó mà kiểm soát 

được, thanh toán cũng sẽ khó theo, trong khi BHXH lại là nơi phân bổ 

thẻ.  

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, bà Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng ban 

Văn hóa-Xã hội HĐND TP.HCM, đánh giá cao nỗ lực cải cách hành 

chính, rút ngắn thời gian chờ đợi khám chữa bệnh, lấy người bệnh làm 

trung tâm phục vụ đo lường sự hài lòng của bệnh nhân của BV trong bối 

cảnh sắp tới các cơ sở y tế sẽ tiến tới tự chủ hoàn toàn về tài chính lẫn 

con người. Bà Nhung cũng đề nghị BV cần quan tâm chất lượng đấu 

thầu thuốc, phối hợp với BHXH nâng cao chất lượng khám chữa bệnh 

BHYT cho người dân. 

Theo plo.vn 

 

11. Nở rộ công ty 'ma' hợp thức hóa hàng lậu 

Thống kê cho thấy, riêng Thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn 50% 

số vụ vi phạm, hàng hóa tịch thu và tiền tổng thu nộp ngân sách 

của 21 tỉnh, thành phố phía Nam. Bên cạnh đó, tình hình buôn lậu 

và hàng giả diễn biến phức tạp, tinh vi như nhờ người thân đứng 

tên sở hữu, lập công ty “ma”, thuê người vận chuyển... 

Chiều ngày 8/11, tại cuộc họp về công tác chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm 

Thành Kiên, Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 

Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các sở ngành thành phố cần phối 

hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo 389 Thành phố tăng cường kiểm soát thị 

trường trong những tháng cuối năm. Đặc biệt là kế hoạch cao điểm 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước trong và sau Tết 

Nguyên đán Mậu Tuất 2018.  

Quản lý doanh nghiệp "lỏng lẻo"  

Theo Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, qua kiểm tra 

đã phát hiện và tạm thu giữ số lượng hàng giả, hàng nhái lên đến hàng 



ngàn sản phẩm các loại, từ hàng điện tử, gia dụng, hàng thời trang, giày 

dép, túi xách, mắt kính... Đơn cử, trong tháng 10/2017, lực lượng Quản 

lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra 1.990 vụ chuyên ngành 

và liên ngành, tăng 183 vụ so với tháng trước.  

 

Ngày 15/6/2017, tại cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh), lực lượng Hải quan 

và Biên phòng phát hiện và thu giữ 3 container hàng đã qua sử dụng 

nhập lậu, gồm máy điều hòa không khí, quạt điện... 

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ 

Chí Minh cho hay, trong 9 tháng đầu năm 2017, lực lượng hải quan 

thành phố kiểm tra và xử lý hiện 1.350 vụ, trị giá hơn 138 tỷ đồng. Các 

đối tượng vi phạm sử dụng nhiều phương thức tinh vi như vận chuyển 

mà tuý bằng đường chuyển phát nhanh, buôn lậu ma tuý tổng hợp từ 

châu Âu về Việt Nam bằng nhiều con đường khác nhau... Đồng thời, có 

sự dịch chuyển hàng hoá buôn lậu, hàng gian, hàng giả... từ Thành phố 

Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành phố khác để tiêu thụ.  

Riêng ở lĩnh vực xăng dầu, từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức 

năng đã kiểm tra và phát hiện hàng chục vụ buôn lậu xăng dầu cũng 

như các hóa chất, dung môi với số lượng hàng triệu lít. Qua điều tra đã 

phát hiện ở các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam có nhiều doanh 

nghiệp nhập khẩu xăng dầu kém chất lượng và các hóa chất, dung môi 

được sử dụng pha chế trong xăng dầu như tại Thành phố Hồ Chí Minh 

có một doanh nghiệp, Cần Thơ hai doanh nghiệp...  



Lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, đại 

diện Cục Thuế thành phố, cho rằng, hiện nay thủ tục thành lập doanh 

nghiệp khá thông thoáng, nhưng việc hậu kiểm và giám sát còn hạn chế. 

Dẫn đến hiện tượng doanh nghiệp “bỏ” địa chỉ kinh doanh nhưng vẫn 

xuất hoá đơn và hợp thức hoá cho hàng nhập lậu. Đây là “lỗ hỏng” cần 

nhanh chóng khắc phục để tăng cường thanh tra, kiểm tra và phòng 

chống rủi ro đối với các giao dịch liên doanh, liên kết; bán hàng đa cấp; 

thương mại điện tử...  

Riêng đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, nếu không đăng 

ký với cơ quan chức năng thì cần có biện pháp mạnh trong xử lý hành 

chính để tránh thất thu thuế và triển khai tốt nhiệm vụ thu ngân sách trên 

địa bàn thành phố.  

Cần quy định xử lý hình sự  

 

Phát hiện hàng chục động cơ ô tô cấm trong lô hàng quá cảnh tại 

cảng Cát Lái. Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN 

Báo cáo tại cuộc họp, ông Phan Hoàn Kiếm, Chi cục trưởng Chi cục 

Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, trong thời gian tới, 

lực lượng Quản lý thị trường sẽ phối hợp kiểm tra chuyên ngành trong 



hai tháng cuối năm. Trong đó, lực lượng Quản lý thị trường Thành phố 

Hồ Chí Minh sẽ triển khai kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra chuyên 

ngành, tập trung đối với các lĩnh vực, ngành hàng trọng tâm như thực 

phẩm, hóa mỹ phẩm, thời trang, điện tử; các sản phẩm hàng hóa nhóm 

bình ổn thị trường, hàng hóa thuộc hàng hóa cấm nhập khẩu… Đồng 

thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận 

động các tổ chức, cá nhân kinh doanh ký cam kết không buôn bán, vận 

chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu.  

Tuy nhiên, ông Nguyễn Quốc Hùng kiến nghị, để công tác chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh đạt hiệu quả hơn, cần có sự phối hợp liên ngành để ngăn chặn 

đường dây liên tỉnh về buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là đối với 

các tỉnh, thành phố giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh.  

Riêng đối với việc các đối tượng lợi dụng chính sách thông thoáng trong 

thủ tục thành lập doanh nghiệp để thành lập công ty “ma” nhằm xuất 

nhập khẩu hàng hoá, né tránh sự kiểm tra và giám sát của cơ quan chức 

năng cần có quy định xử lý mạnh hơn quy định hiện hành.  

Còn nhận định thách thức đối với công tác chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả là đang bị “ách tắc” về cơ chế chính sách và quy 

định pháp luật trong xử lý hành vi, vụ việc và đối tượng vi phạm. Điển 

hình, đối với các vụ buôn lậu mặt hàng ngà voi, thuốc lá... chưa có quy 

định xử lý phù hợp cũng như cơ chế chế tài đủ tính răn đe. Chính vì vậy, 

lực lượng chức năng “lúng túng” trong xử lý các đối tượng và vụ việc vi 

phạm, đặc biệt là chưa xử lý hình sự.  

Trước tình hình này, đại diện Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật 

tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) đề xuất, trong thời gian tới, phải 

quyết liệt giải quyết vấn đề bất cập về “chính chủ” từ doanh nghiệp cho 

đến phương tiện vận chuyển; tiếp tục siết chặt quản lý hoá chất...; trong 

đó, phải quyết liệt ngăn chặn trường hợp các đối tượng lợi dụng "khe 

hở" của pháp luật như lợi dụng chủ trương một số hàng hoá trong thời 

gian chờ kiểm định, giám định được đưa hàng về kho để đánh tráo 

hàng; nhập lậu hàng hoá qua đường tiểu ngạch, tập kết kho và chia nhỏ 

để tiêu thụ...  

Liên quan đến lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, các sở ngành 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong thời gian tới sẽ 

phải siết chặt quản lý, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0. Cụ thể, năm 2018, thương mại điện tử cần được xác định là 

nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công Thương, trong đó đẩy mạnh phối 



hợp với các sở ngành, ngân hàng, nhà mạng, mạng xã hội... để có giải 

pháp định hướng phát triển bền vững.  

Theo đại diện Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay, trên 

địa bàn thành phố có 120.000 website kinh doanh thương mại điện tử, 

chiếm khoảng 80% tổng website kinh doanh thương mại điện tử trên cả 

nước. Song song với các giải pháp phối hợp liên ngành, Sở Công 

Thương sẽ khẩn trương nghiên cứu và thay đổi cơ chế chính sách và 

phương thức quản lý phù hợp để chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả thông qua kinh doanh thương mại điện tử. 

Theo baotintuc.vn 

 

12. Nỗi niềm “công bộc” xã, phường - Bài 2: Quay 
như chong chóng! 

So với ở phường, những cán bộ, công chức (CBCC) tại xã, thị trấn 

tuy không phải ngày nào cũng “ngốn” hàng trăm hồ sơ, nhưng lại 

có nhiều vất vả riêng, mà có lẽ cũng phần nhiều xuất phát từ đặc 

thù về địa bàn. 

Công chức BPMC xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì trả kết quả giải quyết TTHC 

cho công dân. Ảnh: Thùy Linh 

Công chức “một cửa”, thêm vô số việc 

Chiều cuối tháng 10 tại Bộ phận Một cửa (BPMC) xã Hải Bối (Đông 

Anh), 3 hàng ghế cho công dân ngồi chờ đã gần kín. Chúng tôi rất khó 



trò chuyện được với 2 công chức, bởi họ hầu như không ngơi nghỉ, khi 

không nhận hồ sơ thì lại hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến (DVCTT)… “Hàng ngày, 7 giờ 15 phút tôi có mặt để 7 giờ 30 

phút bắt đầu nhận hồ sơ. Xã có nhiều công nhân, thường ra rất sớm 

hoặc tận cuối giờ giải quyết TTHC, nên CBCC “đi sớm về muộn” là 

chuyện thường. Bà con trong thôn lại đều biết nhau, họ đến muộn 

nhưng mình không giải quyết hồ sơ ngay thì cũng mang tiếng lắm, nên 

tôi luôn cố gắng xử lý đúng quy định, nhanh nhất có thể” - công chức 

BPMC Lê Xuân Phương chia sẻ. 

Thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm) hơn 2,3 vạn dân, 2 công chức Tư pháp - hộ 

tịch phải tiếp nhận giải quyết trên 100 hồ sơ/ngày, trong đó hơn nửa là 

chứng thực, còn lại là mọi loại khai sinh, khai tử, địa chính xây dựng… 

Tại đây còn có Học viện Nông nghiệp rất đông sinh viên, hoặc có trường 

hợp làm khoa học chứng thực mấy chục bộ hồ sơ, công chức muốn “soi” 

cho chuẩn thì phải tinh mắt, lại nhanh tay. Hay tại xã Song Phượng (Đan 

Phượng), 80% công dân đến làm TTHC về tư pháp, nên công chức Tư 

pháp - hộ tịch Nguyễn Xuân Sơn cũng được bố trí tại BPMC để giải 

quyết nhanh nhất có thể. Một mình anh vừa làm tư pháp, vừa làm hộ 

tịch mà vẫn phải chính xác, đúng tiến độ, đúng là “quay như chong 

chóng”! 

Đặc biệt, từ tháng 8/2016 đồng loạt triển khai DVCTT mức độ 3 cấp xã, 

CBCC phải kiêm thêm rất nhiều việc, bởi số CBCC giữ nguyên. Trong 

đó, nhiều nơi như thị trấn Trâu Quỳ, hơn 75% dân số làm nghề nông, 

nhận thức, trình độ dân trí, CNTT thấp hơn dân nội thành; người cao tuổi 

ra làm TTHC thì gần như không biết gì về internet. Nên, công việc hàng 

ngày của công chức BPMC là vừa ngồi tiếp nhận, “soi” hồ sơ, hướng 

dẫn tờ khai…; chốc chốc lại vòng ra máy tính phía ngoài để hỗ trợ scan, 

nhập thông tin… cho những công dân chưa biết làm DVCTT. Họ như 

con thoi chạy đi chạy lại, làm vô số việc, từ “có tên” đến “không tên”. “Với 

người biết tự nộp hồ sơ từ thiết bị cá nhân, chúng tôi không mất công 

hướng dẫn, chỉ phải kiểm tra trên mạng; song, những trường hợp này 

chỉ đếm trên đầu ngón tay. Số công dân “8x, 9x” chỉ cần được hướng 

dẫn một chút là biết làm cũng chỉ chiếm hơn nửa, còn với các bác cao 

tuổi, chúng tôi phải hướng dẫn cặn kẽ, hoặc làm hộ luôn” - một công 

chức BPMC nói. 

Để đáp ứng cường độ công việc và đòi hỏi ngày càng cao của người 

dân, đúng như công chức Tư pháp - hộ tịch thị trấn Trâu Quỳ Vũ Văn 

Mười chia sẻ: “Từ khi có DVCTT mức độ 3, tôi luôn rời khỏi cơ quan sau 

18 giờ hoặc muộn hơn, trong khi trước kia chỉ 17 giờ xong việc, được 



tranh thủ chơi thể thao trước khi về nhà. Hơn thế, giờ còn bị giám sát 

không chỉ từ camera mà từ cả người dân, sơ sểnh là phải giải trình 

ngay”. 

Công chức chuyên môn cũng nhiều vất vả 

Qua tìm hiểu, dù nhiều xã, thị trấn có dân số không đông hay phức tạp 

như phường, song do quỹ ao, vườn còn khá nhiều, nên CBCC, nhất là 

bộ phận chuyên môn dường như vất vả hơn vì vô số việc liên quan đến 

thủ tục đất đai cho người dân. Đa số vướng mắc do lịch sử, sai số giữa 

trước đây đo bằng tay và giờ bằng máy, hoặc tranh chấp mốc giới, khiến 

CBCC phải xác minh với các hộ liền kề để thống nhất. Đặc biệt, nhiều 

nơi còn hàng trăm trường hợp chưa cấp “sổ đỏ” lần đầu, như Hải Bối 

đang có 300 hộ làm TTHC này, Trâu Quỳ còn trên 500 hộ… Để làm mỗi 

“sổ” phải qua 10 - 12 TTHC, công chức phải trực tiếp gửi thông báo mời 

các hộ ra làm xác nhận đăng ký đất đai, có nhu cầu thì sẽ cấp sổ. 

“Rất nhiều người phản ứng về chênh lệch đất giữa trước và nay, mà 

theo quy định chỉ được hạn mức 120m2, còn lại tính là đất ao vườn, khi 

chuyển đổi phải nộp thuế sử dụng đất. Nhiều hộ thấy phải đóng quá 

nhiều tiền nên dừng lại không làm “sổ” nữa. Trâu Quỳ còn 30 hộ như 

vậy, lại không ăn ở tại đây, nên việc cấp giấy xác nhận, “sổ đỏ”, thu 

thuế... rất khó khăn, công chức càng vất vả” - lãnh đạo thị trấn cho biết. 

Hơn nữa, tại đây đang có 3 dự án cần GPMB khoảng 800 hộ, mỗi hồ sơ 

phải kê khai kiểm đếm tài sản, xác nhận nguồn gốc đất, rồi họp rất nhiều 

buổi, mà không phải đều đồng thuận ngay. 

“Khối lượng công việc rất lớn, nhưng thị trấn chỉ có 2 công chức và 1 lao 

động hợp đồng Địa chính - xây dựng, riêng cấp biển số nhà, biển ngõ đã 

rất mất thời gian, vì phải đến đo, vẽ tại từng hộ, họp tổ, niêm yết công 

khai... Trong khi, họ còn phải làm rất nhiều việc khác, mỗi công chức 

phụ trách 6 tổ... Trong giờ, họ phải xử lý rất nhiều giấy tờ, tiếp công dân, 

nên để tập trung cấp “sổ” thì thường phải làm ngoài giờ, thậm chí còn 

nhiều hơn giờ hành chính” - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nguyễn Văn 

Khánh chia sẻ. 
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