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1. Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ, đơn giản hoá 188 
điều kiện kinh doanh 

Triển khai Nghị quyết 01 năm 2018 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã 
tiếp tục rà soát hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến điều kiện 
đầu tư kinh doanh để đề xuất cắt giảm và đơn giản hoá 188 điều 
kiện kinh doanh, chiếm hơn một nửa trong tổng số 370 điều kiện 
kinh doanh hiện hành. 

Bãi bỏ, đơn giản hoá 50,8% các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực 
tài chính 

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về việc thực hiện các nhiệm vụ Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, cắt giảm điều kiện kinh doanh, Bộ Tài 
chính đã khẩn trương chỉ đạo rà soát danh mục và nghiên cứu đề xuất 
phương án cắt giảm, đơn giản các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính. 

Trên cơ sở rà soát 21 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, với 370 điều 
kiện kinh doanh, Bộ Tài chính đã đề xuất, kiến nghị bãi bỏ 99 điều kiện 
kinh doanh, đơn giản hoá 89 điều kiện. Tổng số điều kiện được bãi bỏ 
và đơn giản hoá là 188/370, đạt tỷ lệ 50,8%.  

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất, kiến nghị sửa đổi 5 Luật và 11 Nghị định, 
bao gồm Luật Giá, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Quản lý 
thuế, Luật chứng khoán và các Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực 
kế toán - kiểm toán, tài chính ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.  

Từ năm 2016 đến nay, ngành Tài chính đã thực hiện rà soát cắt giảm 174 

TTHC và đơn giản hóa 898 TTHC. Kết quả đến nay, lĩnh vực tài chính đã 

cắt giảm, đơn giản hóa 1.072 TTHC còn lại 960 TTHC. 

Theo đó, đối với các phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản điều kiện 
kinh doanh quy định tại các nghị định của Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ 
nghiên cứu phương án xây dựng nghị định sửa đổi các nghị định có liên 
quan để trình Chính phủ ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn để nhanh 
chóng thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh 
doanh trước ngày 30/6/2018.  

Đối với các phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản điều kiện kinh doanh 
quy định tại các luật của Quốc hội, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp báo cáo 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Tư pháp) để trình Quốc hội 
xem xét đưa vào chương trình xây dựng pháp luật theo quy định trước 
30/6/2018.  
 
Về kết quả cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), bám sát các chỉ đạo 
của Chính phủ, Bộ Tài chính đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện 



nghiêm các yêu cầu về CCTTHC như gắn công tác CCTTHC, cắt giảm 
điều kiện kinh doanh với cải cách thể chế, kiểm soát chặt chẽ việc ban 
hành mới các TTHC theo quy định của pháp luật ngay từ khâu dự 
thảo… Theo đó tất các các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tài 
chính có quy định TTHC đều được đánh giá tác động TTHC. 

Từ năm 2016 đến nay, ngành đã thực hiện rà soát cắt giảm 174 TTHC 
và đơn giản hóa 898 TTHC. Kết quả đến nay, lĩnh vực tài chính đã cắt 
giảm, đơn giản hóa 1.072 TTHC còn lại 960 TTHC. 

5 năm liên tiếp dẫn đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin  

Công tác hiện đại hóa quản lý của Bộ Tài chính thời gian qua cũng được 
đẩy mạnh đồng bộ với cải cách thể chế và TTHC. Đến hết ngày 
31/3/2018, tổng số TTHC tại Bộ Tài chính đã triển khai cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến là 893 thủ tục. Việc khai thuế điện tử đã được triển khai 
tại 63 tỉnh, thành phố và 100% các chi cục thuế trực thuộc, với 99,92% 
 tổng số DN đang hoạt động. 

Tính đến 20/3/2018, số DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp 
thuế điện tử là 636.217/648.504 DN đang hoạt động, đạt tỷ lệ 98,1%. 
Tổng số DN tham gia hoàn thuế điện tử là 2.808/3.006 DN hoàn thuế, 
đạt tỷ lệ 93,41%. Hóa đơn điện tử được thí điểm ở nhiều ngành (điện 
lực, ngân hàng, xăng dầu...), các DN được hỗ trợ tham gia thí điểm hóa 
đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại TP Hà Nội và TP.HCM. 

Trong lĩnh vực hải quan, đến nay 100% đơn vị hải quan thực hiện thủ 
tục hải quan thông qua Hệ thống VNACCS/VCIS với khoảng trên 69.300 
DN tham gia. Tính đến ngày 15/3/2018, đã có 11 bộ, ngành tham gia kết 
nối Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN. Cơ quan hải 
quan đã ký kết với 37 ngân hàng thương mại để thu thuế điện tử, số thu 
chiếm 90% số thu ngân sách của ngành hải quan, giảm thời gian thực 
hiện từ 2 ngày xuống còn 15 phút.  

Những kết quả cải cách thể chế, CCTTHC và cắt giảm điều kiện đầu tư 
kinh doanh nêu trên đã tác động tích cực đến việc cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia được xã hội và cộng 
đồng người dân và DN đánh giá cao.  

Theo Báo cáo môi trường kinh doanh - Doing Business (DB) năm 2018 
được World Bank (WB) công bố năm 2017, Việt Nam từ vị trí 82 lên vị trí 
68/190 nền kinh tế, trong đó chỉ số nộp thuế tăng đáng kể với 81 bậc, từ 
167 lên vị trí 86/190 nền kinh tế.  

Các kết quả khảo sát, đánh giá do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp 
với Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp Hội DN, Liên 
minh hợp tác xã Việt Nam về mức độ hài lòng của DN đối với các TTHC 
trong lĩnh vực thuế, hải quan, cộng đồng DN đã ghi nhận và đánh giá 



cao các nỗ lực cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan 
đã có nhiều chuyển biến tích cực.  

Ngoài ra, những kết quả cải cách trong lĩnh vực tài chính cũng thể hiện 
qua đánh giá về chỉ số cải cách hành chính, trong 3 năm qua (2014, 
2015, 2016) Bộ Tài chính luôn giữ vững vị trí thứ 2/19 bộ, cơ quan 
ngang bộ. Về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ 
thông tin (ICT index), Bộ Tài chính 5 năm liên tiếp (từ năm 2013 đến 
năm 2017) đứng thứ nhất trong khối các bộ, ngành./. 

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn 

 

2. Đẳng cấp nền kinh tế nhìn từ các cường quốc công 
nghệ 

Nguy cơ doanh nghiệp tư nhân Việt Nam ngày càng nhỏ đi đã được 
biết đến từ thời điểm 2009 với các điều tra khảo sát của nhiều cơ 
quan chức năng. Vậy mà đến nay, gần 10 năm trôi qua, tình trạng 
này vẫn chưa được cải thiện. 

 

Các rào cản liên quan đến môi trường đầu tư và kinh doanh như thủ tục hành 

chính, chi phí gia nhập thị trường, tiếp cận thông tin và các nguồn lực về vốn, 

đất đai... đã được chỉ mặt đặt tên từ rất lâu, thậm chí từ thời cố Thủ tướng 

Phan Văn Khải đã khởi xương phong trào cải cách hành chính. 



Có lẽ người Việt thiếu ước mơ hoài bão lớn, sợ thuyền to sóng cả? Biểu 
tượng kinh doanh trên thế giới có nhiều nhưng không nơi nào đặc sắc 
bằng dân tộc Do Thái, nơi chỉ chiếm 0,2% dân số nhưng sở hữu đến 
22% giải Nobel tính đến thời điểm hiện tại. 

Chuyện kể rằng: Ở một ngã tư giao cắt giữa hai con đường lớn vừa xây 
mới băng qua sa mạc Negev cách đây vài chục năm. Thoạt đầu chỉ có 
trơ trọi một trạm xăng phục vụ những đoàn thám hiểm, sức hấp dẫn của 
thiên nhiên hoang dã kéo du khách đến ngày một đông hơn, trạm xăng 
làm ăn phát đạt. 

Người khác thấy tiềm năng liền mở ra một cửa hàng ăn, dần dần mọc 
lên đủ thứ từ cà phê đến giải trí, thậm chí cả công nghệ nông nghiệp. 
Ngày nay Negev đã trở thành trung tâm nông nghiệp trù phú, hiệu quả 
bậc nhất thế giới. Israel là nơi khai sinh ra hai loại hình cộng đồng nông 
nghiệp độc đáo, cộng đồng hợp tác xã Kibbutz và Moshav, hình thành từ 
những người Do Thái hồi hương từ khắp nơi trên thế giới. 

Đặt lại vấn đề, giả sử cũng với ngã tư đó người ta không tư duy ra được 
cái gọi là “ngành nghề hỗ trợ” thì cuối cùng sẽ có một cuộc khủng hoảng 
thừa xăng dầu. Thành công ở Negev nói riêng và Israel nói chung đó là 
sự “dị biệt tương đối”, có nghĩa vừa khác biệt vừa có tác dụng tương hỗ 
nhau trong kinh doanh. Ngày nay nguyên lý kinh doanh này sinh viên 
kinh tế nào cũng có thể thuộc lòng, nhưng áp dụng là câu chuyện khác. 

Nền nông nghiệp Việt Nam không phải dạng vừa, điểm chung giữa hai 
quốc gia Việt Nam và Israel là phát triển nông nghiệp để giải quyết an 
ninh lương thực. Trong khi đó, Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo 
có thứ hạng phần lớn nhờ thiên nhiên ưu đãi, còn Israel khẳng định vị 
thế nông nghiệp bằng công nghệ tiên phong. 

Lại nói chuyện những tỉ phú Việt Nam, người giàu nhất trong 93 triệu 
dân cũng chỉ mới 4,3 tỷ USD. Phần lớn giàu lên từ bất động sản, kinh 
doanh dịch vụ. Hiển nhiên họ có ảnh hưởng lớn đến số đông còn lại, 
nhưng suy đến cùng những ngành nghề đó không giúp ích nhiều cho sự 
ổn định và đẳng cấp của một nền kinh tế. 

Nước Mỹ, ngoài tính từ cường quốc kinh tế, quân sự thì nền nông 
nghiệp của Mỹ thuộc tốp thế giới. Nhưng vì sao nhắc đến kinh tế Mỹ 
người ta chỉ hay nói đến Google, Microsoft, Intel, Facebook, Apple…, 
hay Nhật Bản, nền nông nghiệp có những “quả dưa nghìn đô” mà thiên 
hạ chỉ biết Toyota, Honda, Canon, Sony…? 

Không phải tự nhiên có lý thuyết “trọng nông” trong kinh tế học, người 
Phương Đông sau mấy nghìn năm làm nông nghiệp đã nhận ra yếu tố 
tích cực nhất của lĩnh vực này đó là “phi nông bất ổn”. Nông nghiệp cùng 



lắm chỉ đảm bảo “no cái bụng”, còn muốn giàu có phải kinh doanh, “phi 
thương bất phú”. 

Sở dĩ người ta hay ví nông nghiệp Israel như một hình mẫu là vì điều 
kiện tự nhiên quốc gia này quá khắc nghiệt, tuyệt nhiên không thể so 
sánh với bất kỳ nước nào vì đó không phải là nền nông nghiệp bình 
thường, đó là công nghệ nông nghiệp, sánh ngang tầm với những sản 
phẩm công nghệ tầm cỡ khác, mấu chốt ở chỗ đó. 

Đẳng cấp nền kinh tế là gì? Điều đó trước hết được tạo ra bởi những 
doanh nghiệp tư nhân (mang bản sắc dân tộc) hùng mạnh, dù muốn hay 
không, phải thừa nhận doanh nghiệp tư nhân phản chiếu năng lực xã 
hội, trí tuệ toàn dân. Nhưng mấu chốt vẫn nằm ở hàm lượng chất xám 
trong sản phẩm làm ra. 

Theo enternews.vn 

 

3. Cắt giảm hàng trăm chi cục thuế, hải quan, kho 
bạc: Ngàn công chức lo lắng 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết Bộ sẽ cắt giảm 
mạnh các đơn vị thuộc ngành thuế, kho bạc, hải quan, như bỏ một 
nửa trong số 713 chi cục thuế hiện hành. 

Bộ Tài chính sẽ cắt giảm hàng loạt chi cục hải quan, thuế, phòng giao 
dịch kho bạc cấp tỉnh. Đây là thông tin được Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng 
đưa ra tại buổi làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng hôm 6/4. 

Người đứng đầu ngành tài chính cho biết qua rà soát, Bộ có 370 điều 
kiện kinh doanh, đề nghị bãi bỏ 99 điều kiện, đơn giản hóa 89 điều kiện, 
tổng số điều kiện đề nghị cắt giảm và đơn giản hóa đạt 50,8%. 

Trên cơ sở phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh 
doanh, Bộ Tài chính đề xuất, kiến nghị sửa đổi 5 luật và 11 nghị định. 
Với các nghị định, Bộ sẽ nghiên cứu phương án sửa đổi, trình Chính phủ 
ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn để thực thi các phương án đơn 
giản hóa, cắt giảm trước ngày 30/6 năm nay. 

Với các luật, Bộ sẽ tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng trình Quốc 
hội xem xét đưa vào chương trình xây dựng pháp luật theo quy định 
trước 30/6. 

Về tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn hiệu quả, Bộ trưởng cho biết, Ban 
cán sự Bộ Tài chính đã họp và thống nhất chỉ đạo việc rà soát đối chiếu 
để sắp xếp theo hướng cắt giảm bớt các đơn vị tại các huyện như hàng 
loạt chi cục hải quan, thuế và phòng giao dịch kho bạc cấp tỉnh. 



“Cục hải quan Điện Biên, Lai Châu lớn như thế, nhưng thu ngân sách 1 
năm có 16 tỷ đồng thì có cần để cục hay xuống chi cục và thành lập cục 
thuế vùng? Đối với kho bạc, chúng tôi đang rà soát, trước mắt cũng để 
lại kho bạc cấp huyện, vì liên quan đến các huyện nghèo, tuy thu rất ít 
mà chi rất lớn”, Bộ trưởng nói. 

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết sẽ dứt khoát xóa bỏ 63 phòng giao 
dịch thuộc kho bạc các tỉnh, đưa về kho bạc tỉnh. 

Đồng thời, Bộ trưởng cũng khẳng định sẽ cắt giảm một nửa trong tổng 
số hơn 700 chi cục thuế thu không đủ bù chi cho chính mình. “Hiện nay, 
chúng ta đã áp dụng hải quan điện tử, thuế điện tử thì không cần chi cục 
thuế, hải quan làm gì”, Bộ trưởng nói thêm. 
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4. Cắt giảm 44% điều kiện kinh doanh lĩnh vực bổ 
trợ tư pháp 

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, trong quý 
I/2018, Bộ Tư pháp đã rà soát, đề xuất đơn giản, cắt giảm hoặc bãi 
bỏ 43/98 điều kiện kinh doanh thuộc 7 ngành, nghề trong lĩnh vực 
bổ trợ tư pháp, đạt tỷ lệ 44%. 

Thông tin trên được ông Đỗ Đức Hiển, Chánh văn phòng kiêm Người 
phát ngôn Bộ Tư pháp cho biết tại cuộc họp báo công tác tư pháp quý 
I/2018 của Bộ Tư pháp, tổ chức chiều ngày 6/4. 

Thông tin đến báo giới về vấn đề cải cách thủ tục hành chính (TTHC), 
cắt giảm điều kiện kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ, bà Nguyễn 
Thị Mai, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp cho biết, hoạt 
động bổ trợ tư pháp có đặc thù, khác với các lĩnh vực khác, nên việc cắt 
giảm các điều kiện kinh doanh cũng tương đối khác. Theo đó, trong lĩnh 
vực bổ trợ tư pháp thường không gọi là điều kiện kinh doanh mà là điều 
kiện hành nghề trong các lĩnh vực như luật sư, công chứng… 

“Do tính đặc thù về loại hình dịch vụ này nên điều kiện hành nghề được 
điều chỉnh bằng những pháp luật riêng trong từng lĩnh vực bổ trợ tư 
pháp như Luật Công chứng, Luật Luật sư, Pháp luật về Thừa phát lại, 
Luật Đấu giá tài sản… chứ không phải là một loại hình hành nghề theo 
đăng ký hoạt động được quy định theo Luật Doanh nghiệp. Vì vậy, có 
thể khẳng định rằng các điều kiện hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư 
pháp không phải là một “giấy phép con”, giống các loại giấy phép mà 
doanh nghiệp được cấp phép thành lập theo Luật Doanh nghiệp”, bà Mai 
chia sẻ. 



Một số phóng viên đặt vấn đề, có tình trạng một số bộ, ngành thực hiện 
cắt giảm các điều kiện kinh doanh “không thực chất” (tức là thay vì cắt 
bỏ thì gộp các điều kiện ở trong nhiều thông tư vào thành một điều kiện 
chung trong một thông tư) và liệu ở Bộ Tư pháp có tình trạng như vậy? 

Trả lời câu hỏi này, bà Mai cho rằng, cũng do có tính đặc thù nên trong 
lĩnh vực bổ trợ tư pháp thì điều kiện chủ yếu tiên quyết là liên quan đến 
cá nhân người hành nghề. Vì vậy, việc lồng ghép điều kiện con người 
vào với điều kiện vật chất (tức những điều kiện kinh doanh của doanh 
nghiệp theo Luật Doanh nghiệp) để không phải cắt giảm nhiều là khó 
xảy ra trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 

Đối với các ngành, lĩnh vực khác, ông Trần Mạnh Đức, đại diện Vụ Các 
vấn đề chung về xây dựng pháp luật cho biết, Bộ Tư pháp với tư cách 
vừa là cơ quan góp ý vừa là cơ quan thẩm định sẽ kiểm duyệt chặt chẽ 
việc đưa các điều kiện đầu tư kinh doanh, TTHC không cần thiết khi 
thẩm định các dự thảo văn bản của các bộ, ngành khác, để đảm bảo tạo 
điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp 
cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. 

Cũng liên quan đến công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, ông 
Đỗ Đức Hiển cho biết thêm, Bộ Tư pháp đã có ý kiến đối với 71 TTHC, 
tại 18 đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 
(gồm 6 luật, 9 nghị định, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 2 thông 
tư) do các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo. Trong đó, Bộ Tư 
pháp đã đề nghị sửa đổi 57 thủ tục không hợp lý (chiếm tỷ lệ 80,28 % 
tổng số TTHC quy định tại các đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo văn 
bản)./. 

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn 

 

5. Nếu rà soát công trình khoa học, số ứng viên giáo 
sư bị loại có thể cao hơn 

Bộ Giáo dục cần rà soát chất lượng công trình nghiên cứu khoa 
học, bài báo quốc tế, trình độ ngoại ngữ của tất cả ứng viên thay vì 
chỉ 95 người. 

TS Lê Dương Hà, giảng viên một trường đại học tại Hà Nội, chia sẻ quan 
điểm về đợt rà soát công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2017. 

Lần đầu tiên trong lịch sử, sau khi công bố chức danh giáo sư, phó giáo 
sư, Thủ tướng yêu cầu rà soát. Ngày 2/4, sau gần 2 tháng rầm rộ thẩm 
tra, 41 hồ sơ bị loại khỏi danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh 
giáo sư, phó giáo sư. Lý do là “không đảm bảo theo quy định hoặc có 
đơn xin rút”. 



Tuy nhiên phải hiểu rằng, 41 người này được lọc từ 95 hồ sơ có dấu 
hiệu không đảm bảo tiêu chuẩn hoặc có đơn khiếu kiện. Nếu rà soát cả 
1.226 hồ sơ được xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư 
như danh sách Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công bố ban 
đầu, con số bị loại có thể cao hơn.  

Việc rà soát hồ sơ giáo sư, phó giáo sư lần này mới dừng ở hình thức. 
Đúng ra, Bộ Giáo dục phải tập trung rà soát chất lượng công trình 
nghiên cứu khoa học, bài báo quốc tế, trình độ ngoại ngữ của tất cả 
1.226 ứng viên đã đúng tiêu chẩn chưa. Việc này tốn công sức, thời gian 
và đòi hỏi có tổ thẩm tra chuyên môn chất lượng. Có lẽ do Thanh tra Bộ 
Giáo dục không đủ chuyên môn để làm nên chọn khâu dễ nhất là thẩm 
tra thủ tục hành chính trong hồ sơ ứng viên. 

Quyết định 174 của Thủ tướng không yêu cầu ứng viên phải nộp đầy đủ 
chứng từ chi tiết như hợp đồng thanh lý môn, kế hoạch giảng dạy… nên 
thực tế nhiều giảng viên thỉnh giảng không lưu trữ giấy tờ gốc. “Cái sảy 
nảy cái ung”, một số người vì không còn giấy tờ nên dù có giảng dạy 
thật vẫn đành chọn cách xin rút hồ sơ và chấp nhận bị "trượt oan". 

Tuy nhiên một số ứng viên vì đối phó với thanh tra đã đưa ra những 
minh chứng giả, dựng lại hồ sơ. Đây là điều không thể chấp nhận của 
nhà khoa học. Quyết định 174 đặt "trung thực" lên hàng đầu trong danh 
sách 7 tiêu chuẩn chung của chức danh giáo sư, phó giáo sư. Như vậy, 
ngay từ bước làm hồ sơ, những người khai gian đã tự loại mình ra khỏi 
danh sách xứng đáng được công nhận cho chức danh cao quý giáo sư, 
phó giáo sư. 

Một số người đặt câu hỏi rằng các thầy cô làm thế nào để dạy được học 
trò về tính trung thực khi bản thân gian dối? 

Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công khai danh sách 53 người 
được công nhận đạt tiêu chuẩn. Xã hội từ đó có thể lọc ra chi tiết 41 
người bị loại là ai, công tác tại đâu… Những xì xèo, nghi kỵ của người 
xung quanh là cái giá đắt đỏ hơn việc thuần túy bị hội đồng loại hồ sơ 
mà ứng viên làm dối giấy tờ phải chịu. 

31 đơn vị xác nhận không chính xác cho ứng viên giáo sư, phó giáo sư 
cũng đang phải trả giá khi bị công khai danh tính và Bộ Giáo dục yêu 
cầu kiểm điểm, xử lý. 

Câu chuyện về xét phong giáo sư, phó giáo sư năm 2017 có lẽ chỉ đi 
đến hồi kết khi quy định tiêu chuẩn mới về chức danh giáo sư, phó giáo 
sư với nội dung phù hợp, được ban hành. Hệ quy chiếu 174 được soạn 
thảo cách đây 10 năm đã quá lạc hậu, quá thấp để đánh giá về một 
giảng viên cao cấp với chức danh mà xã hội đề cao là giáo sư, phó giáo 
sư. Với hơn 1.000 người được công nhận năm nay, nếu áp theo hệ quy 



chiếu mới với các tiêu chuẩn được nâng cao (dự thảo công bố năm 
2017), có lẽ quá nửa sẽ bị loại. 

Mong rằng sẽ không còn lần nào nữa việc xét công nhận giáo sư, phó 
giáo sư gây nghi ngờ cho người dân. 
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6. Bộ Tư pháp phát hiện 20 văn bản trái luật trong 
Quý I/2018 

Trong Quý I/2018, Bộ Tư pháp đã phát hiện 20 văn bản trái pháp 
luật về mặt nội dung. 

Chiều 6/4, tại cuộc họp báo thường kỳ Quý I/2018 Bộ Tư pháp, Chánh 
Văn phòng Bộ Tư pháp Đỗ Đức Hiển cho biết: Trong Quý I/2018, Bộ Tư 
pháp đã thẩm định 34 dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, 7 đề 
nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đồng thời kiểm tra 640 văn 
bản của các bộ, ngành, địa phương, qua đó phát hiện 20 văn bản trái 
pháp luật về mặt nội dung.  

Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác 
của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc ban hành văn bản quy định chi tiết. 
Kết quả, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã 
ban hành được 43/61 văn bản. Riêng Bộ Tư pháp không nợ văn bản quy 
định chi tiết nào.  

Ông Đỗ Đức Hiển nêu rõ, tính đến hết ngày 28/2/2018, các cơ quan thi 
hành án dân sự đã thi hành xong gần 187.000 việc trong tổng số hơn 
409.000 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 45,64%; tăng gần 11.000 
việc (0,74%) so với cùng kỳ năm 2017; với số tiền thi hành xong là hơn 
9.000 tỷ đồng. 

Các cơ quan cũng tổ chức theo dõi, đôn đốc thi hành xong 29/85 vụ việc 
thi hành các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính còn tồn 
đọng.  

Về công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ rà soát, đề xuất 
đơn giản, cắt giảm hoặc bãi bỏ 43/98 điều kiện kinh doanh thuộc 7 
ngành, nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, đạt tỷ lệ 44%. 

Bộ cũng đã có ý kiến đối với 71 thủ tục hành chính tại 18 đề nghị xây 
dựng và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, cơ quan 
ngang bộ chủ trì soạn thảo; trong đó đề nghị sửa đổi 57 thủ tục không 
hợp lý (chiếm 80,28% tổng số thủ tục hành chính quy định tại các đề 
nghị xây dựng và dự án, dự thảo văn bản).  



Liên quan đến công tác tư pháp Quý II/2018, Chánh Văn phòng Đỗ Đức 
Hiển cho biết: Bộ sẽ chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 5 Quốc 
hội khóa XIV, trọng tâm là Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây 
dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, 
pháp lệnh năm 2018; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất 
lượng thẩm định các đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản quy phạm pháp 
luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành 
văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, nhất là văn bản quy định 
chi tiết các Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2018. 

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp tiếp tục rà soát, xây dựng phương án đơn 
giản hóa, cắt giảm, bãi bỏ các quy định về kiểm tra chuyên ngành, điều 
kiện kinh doanh và tổ chức thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ.  

Tại buổi họp báo, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã trả lời các 
nội dung báo chí quan tâm, điển hình là vụ cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ 
huynh ở Long An gây bức xúc dư luận thời gian qua, Phó Cục trưởng 
Cục Bổ trợ Tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Thị Mai cho biết: Bộ theo dõi 
sát sao vụ việc. 

"Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, nếu ông Võ Hòa Thuận - phụ 
huynh của học sinh yêu cầu cô giáo quỳ gối, không đủ điều kiện theo 
quy định của Luật Luật sư thì Cục Bổ trợ Tư pháp sẽ báo cáo lãnh đạo 
Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư", bà Mai nhấn mạnh.  

Qua rà soát và kiểm tra, ông Võ Hòa Thuận được Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
quyết định cấp chứng chỉ hành nghề luật sư ngày 22/1/2018. Hồ sơ, tiêu 
chuẩn của ông Võ Hòa Thuận vào thời điểm xin cấp chứng chỉ hành 
nghề hoàn toàn đủ điều kiện theo quy định của Điều 10 Luật Luật sư 
năm 2006 và Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung năm 2012.  

Người sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư phải gia nhập 
đoàn luật sư. Trong suốt quá trình hành nghề với tư cách luật sư, người 
đó phải đảm bảo các điều kiện quy định theo Luật. Nếu như không đảm 
bảo điều kiện, tiêu chuẩn thì sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư 
theo quy định tại điều 18 Luật Luật sư./. 

Theo bnews.vn 

 

7. Chấn chỉnh tình trạng cầm cố, mua bán giấy tờ 
tùy thân 

Việc người dân không coi trọng giấy tờ tùy thân, dễ dàng đem đi 
cầm cố tại các cửa hàng cầm đồ, chính là cơ sở để một số kẻ lợi 



dụng thực hiện hành vi phạm tội. Lực lượng chức năng, công an 
các địa phương đang vào cuộc để chấn chỉnh tình trạng này. 

“Chợ ngầm” mua bán giấy tờ tùy thân 

Trong cuộc sống, giấy chứng minh nhân dân (CMND) là một loại giấy tờ 
tùy thân quan trọng của mỗi người để chứng minh nhân thân và là điều 
kiện gần như bắt buộc để thực hiện được các thủ tục hành chính hoặc 
các giao dịch về ngân hàng, nhà đất, vay nợ. Mặc dù có vai trò như vậy 
nhưng CMND lại đang bị chính những người dân xem nhẹ, nhiều người 
dễ dàng đem cầm cố, bán lấy tiền, thậm chí là vứt bỏ. Vì thế, đã dẫn đến 
việc các chủ tiệm cầm đồ thực hiện việc thu mua CMND rồi đem bán lại 
cho người khác để kiếm lời và ngầm tồn tại một hoạt động mua bán giấy 
tờ tùy thân gây ra nhiều hệ lụy xấu cho xã hội. 

Ghi nhận thực tế của phóng viên tại các khu vực được coi như “thánh 
địa cầm đồ” trên địa bàn TP Hà Nội như: đường Láng, thuộc địa bàn các 
phường Láng Hạ, Láng Thượng (quận Ðống Ða); đường Ðặng Dung 
(phường Quán Thánh, quận Ba Ðình); phố Vọng, Bạch Mai, Trương 
Ðịnh (quận Hai Bà Trưng)... cho thấy có rất nhiều cửa hàng kinh doanh 
dịch vụ cầm đồ. Ðường Láng là nơi tập trung đông đúc hơn cả, chỉ trên 
một đoạn vài trăm mét đã có tới hàng chục biển hiệu “cầm đồ” lớn nhỏ. 
Tại mỗi cửa hàng đều lưu trữ hàng tá CMND và sẵn sàng bán khi có 
người hỏi mua. Một chủ hiệu cầm đồ có thâm niên ở đường Láng tiết lộ 
rằng, việc cầm cố, mua bán CMND đã có hàng chục năm. Những khách 
hàng cầm cố giấy tờ tùy thân để thế chấp vay nợ rồi sau đó không quay 
lại lấy chính là nguồn cung cấp CMND cho các chủ tiệm. Thời điểm 
những năm 2008 - 2009, giá bán của mỗi chiếc CMND cực kỳ “bèo bọt”, 
chỉ khoảng 20 nghìn đến 50 nghìn đồng. Ðến hiện tại, vật giá thay đổi và 
nguồn hàng cũng khan hiếm hơn, để mua được CMND, người mua phải 
bỏ ra từ 300 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng. Ðặc biệt, giá cả cũng đã 
được phân chia rõ ràng chứ không “một giá” như trước. Với các loại 
CMND của nam giới độ tuổi khoảng 28 đến 35 sẽ “được giá” hơn các 
loại CMND của người ở độ tuổi khác. 

Phần lớn các chủ tiệm cầm đồ thực hiện việc mua bán CMND đều tỏ ra 
khá bất an, nhưng vì các giấy tờ này đã quá hạn không ai lấy, nếu để 
không cũng chẳng làm được gì, cho nên khi có người mua thì họ cũng 
sẵn sàng bán kiếm tiền. Khách hàng chỉ cần cho biết giới tính, năm sinh 
thì người bán sẽ báo có hàng hay không và ra giá cụ thể. Việc mua bán 
dễ dàng, người bán không quan tâm đến việc người mua dùng làm gì. 
Bên cạnh CMND, các chủ tiệm cầm đồ còn không ngần ngại bán các 
loại giấy tờ tùy thân khác như giấy phép lái xe, đăng ký xe máy, thẻ sinh 
viên, văn bằng, chứng chỉ... nếu có người tìm mua. 



Tạo cơ hội cho tội phạm lừa đảo 

Nhiều người tự hỏi: Các loại giấy tờ tùy thân được người khác mua về 
để làm gì, khi thông tin cá nhân của mỗi người không thể giống nhau? 
Theo cơ quan công an, đây là một vấn đề cực kỳ phức tạp và dễ nảy 
sinh các hoạt động tội phạm lừa đảo. Theo cơ quan điều tra Công an TP 
Hà Nội, nhiều người dân chưa quý trọng giấy tờ tùy thân của mình, dễ 
dàng mang đi cầm cố cùng với một số tài sản đi kèm để đổi lấy một 
khoản tiền phục vụ nhu cầu tiêu xài. Do việc cấp đổi CMND khá dễ 
dàng, nhiều người chỉ cần báo mất với cơ quan có thẩm quyền là có thể 
làm thủ tục xin cấp mới hoặc cấp lại, cho nên dẫn đến nhiều trường hợp 
người dân “ỷ lại” không cần chuộc lại giấy tờ tùy thân đang “cắm” ở tiệm 
cầm đồ. Ðây là một thực tế đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ, cần có cơ 
chế kiểm tra chặt chẽ. 

Nguy hiểm hơn, việc dễ dàng mua bán giấy tờ tùy thân đã tạo kẽ hở cho 
tội phạm lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo. Ðiển hình là thời gian 
qua, tình trạng các đối tượng xấu sử dụng CMND của người khác để 
làm giả thẻ ATM; làm giả hồ sơ vay tín chấp để lừa đảo diễn ra khá phổ 
biến. Không những thế, các đối tượng còn sử dụng CMND để lập công 
ty hoạt động phạm pháp như mua, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng 
hay nhằm thay tên, đổi họ, che giấu thân phận thật. Quá trình điều tra 
cho thấy, các đối tượng phạm tội đa số đều đi mua CMND tại các cửa 
hiệu cầm đồ để dựng hồ sơ thông tin cá nhân giả mạo. Như tại phiên tòa 
ngày 15-9-2015, Vũ Văn Ðại (sinh năm 1991, trú ở tỉnh Bắc Giang) bị 
TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội “Sửa chữa, sử dụng giấy chứng 
nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tiến hành xét xử, TAND TP 
Hà Nội đã làm rõ, năm 2014, Vũ Văn Ðại làm phiên dịch cho Liu Chang 
Ming và Tsou Jui Cheng (người Ðài Loan, Trung Quốc) và được hai đối 
tượng này thuê mở các thẻ thanh toán quốc tế tại một số ngân hàng trên 
địa bàn TP Hà Nội với giá 3,4 triệu đồng/thẻ. Tiếp tay cho các đối tượng 
người Ðài Loan, Ðại đã lôi kéo một số đối tượng cùng tham gia. Ðại và 
đồng bọn đã đến các cửa hàng cầm đồ mua CMND bị “bỏ rơi”, rồi mang 
về dán ảnh khác vào, sau đó đến ngân hàng đăng ký mở thẻ thanh toán 
quốc tế, kết nối với các số điện thoại của mạng MobiFone. Sau cùng, 
Ðại chuyển toàn bộ số thẻ thanh toán quốc tế cùng mật khẩu cho hai đối 
tượng người Ðài Loan. Có được các thẻ thanh toán quốc tế, các đối 
tượng người nước ngoài lập tức gọi điện đến hàng loạt gia đình trên địa 
bàn Hà Nội giả danh Công an đe dọa hoặc lừa đảo, bắt họ phải chuyển 
tiền vào các tài khoản tại ngân hàng. Trong quá trình đe dọa, lừa đảo, 
bọn tội phạm công nghệ cao này luôn cắt cử đồng bọn ứng trực sẵn tại 
các cây ATM để sẵn sàng rút tiền ra ngay. Ðã có ít nhất chín trường hợp 
bị các đối tượng tội phạm người nước ngoài đe dọa hoặc lừa đảo, chiếm 



đoạt tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng. 

Một vụ việc khác xảy ra tại tỉnh Hải Dương, đối tượng Nguyễn Khắc 
Ðoàn và Ðỗ Thị Thư, cùng sinh năm 1998, đã rủ nhau đi mua CMND 
của người khác đem về dùng máy sấy, khò nóng để dán ảnh mình vào 
làm giả thông tin, rồi đi đăng ký mua hàng trả góp. Với thủ đoạn như 
vậy, Ðoàn và Thư chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của các bị hại. 

Trước những diễn biến phức tạp của việc mua bán giấy tờ tùy thân, đặc 
biệt là CMND, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã có chỉ đạo kiểm tra 
chặt chẽ hoạt động này. Mới đây, Công an quận Ðống Ða, địa bàn có 
nhiều cơ sở kinh doanh cầm đồ hoạt động, đã quán triệt tinh thần đến 
các đơn vị đặc biệt chú ý, kiểm soát các cửa hàng kinh doanh dịch vụ 
cầm đồ, không để xảy ra tình trạng mua bán giấy tờ tùy thân. Ðại úy 
Nguyễn Hữu Khánh, Phó Trưởng Công an phường Thịnh Quang (Ðống 
Ða) cho biết, trên địa bàn hiện có 15 cửa hàng hoạt động dịch vụ cầm 
đồ. Công an phường đã thường xuyên tổ chức lực lượng kiểm tra, tuyên 
truyền tới các chủ cửa hiệu về việc bảo đảm an ninh trật tự, ký cam kết 
về việc không thực hiện hành vi mua bán giấy tờ tùy thân. Ðặc biệt, khi 
có đối tượng đến hỏi mua giấy tờ tùy thân cần báo ngay cho cơ quan 
Công an để có biện pháp xử lý kịp thời. 

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần quản lý chặt chẽ giấy tờ 
tùy thân của mình, không nên đem đi cầm cố hoặc vứt bỏ, vì đây là 
những giấy tờ quan trọng để thực hiện nhiều thủ tục hành chính, cũng 
như các giao dịch. Nhiều đối tượng xấu có thể lợi dụng sự lỏng lẻo trong 
quản lý giấy tờ tùy thân của người dân để thực hiện hành vi phạm tội, 
gây ảnh hưởng xấu tới trật tự, trị an xã hội. 

Theo nhandan.com.vn 

 

8. Áp dụng hóa đơn điện tử trong kinh doanh 

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa triển khai, áp dụng 
hóa đơn điện tử (HÐÐT) cho tất cả cửa hàng, công ty xăng dầu trực 
thuộc hệ thống. Ðây được coi là bước đi tiên phong trong quá trình 
nâng cao dịch vụ tiện ích, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 
của người tiêu dùng. 

Ngoài ưu việt về tiết kiệm thời gian, chi phí, HÐÐT còn góp phần làm 
minh bạch hóa thị trường xăng dầu và được đánh giá là điểm sáng, cần 
nhân rộng tại các cửa hàng xăng dầu trong thời gian tới. 

Nâng cao chất lượng dịch vụ 

Sau gần ba năm nghiên cứu triển khai dự án (từ năm 2015), kể từ ngày 



1-4 vừa qua, Petrolimex chính thức khởi tạo và phát hành HÐÐT thay 
thế cho việc phát hành hóa đơn giấy thông thường trên toàn hệ thống 
cửa hàng, công ty xăng dầu trực thuộc. Việc phát hành HÐÐT là xu thế 
tất yếu trong kinh doanh hiện đại, với mục tiêu giảm bớt những thủ tục 
hành chính, tạo thuận lợi cho người tiêu dùng, tiết giảm chi phí của 
doanh nghiệp (DN). Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý nhà nước cũng 
thuận tiện trong việc tra cứu thông tin nhằm kiểm soát đối với lĩnh vực 
xăng dầu. 

Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban dự án HÐÐT Petrolimex Trần 
Ngọc Năm cho biết: HÐÐT có ưu điểm vượt trội so với hóa đơn giấy, 
không chỉ đơn giản hóa việc phát hành, an toàn trong sử dụng, lưu trữ 
và gửi hóa đơn cho khách hàng, mà còn giúp Tập đoàn tiết giảm chi phí 
trong việc in ấn, bảo quản; cán bộ, nhân viên thao tác phát hành rất dễ 
dàng, tìm kiếm nhanh chóng. Trước đây, hằng năm Petrolimex phát 
hành khoảng hơn 20 triệu hóa đơn, chi phí in phôi lên đến hàng chục tỷ 
đồng. 

HÐÐT đã được Chính phủ khuyến khích sử dụng từ năm 2010 theo nội 
dung của Nghị định số 51/2010/NÐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng 
hóa, cung ứng dịch vụ và đến năm 2011, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn 
khởi tạo, phát hành và sử dụng HÐÐT bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 
Với việc áp dụng HÐÐT, Petrolimex tuân thủ chặt chẽ các quy định của 
Bộ Tài chính và phù hợp chủ trương của Nhà nước. 

Ðối với khách hàng, HÐÐT sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian chờ 
đợi để lấy hóa đơn, dễ dàng trong việc tra cứu và an toàn trong việc lưu 
trữ. Mỗi lần phát hành hóa đơn, khách hàng sẽ được nhận phiếu tra cứu 
HÐÐT hoặc nhận được thư điện tử thông báo phát hành hóa đơn với nội 
dung cung cấp cho khách hàng một mã tra cứu và địa chỉ trang điện tử 
tìm kiếm HÐÐT. Những khách hàng có nhu cầu lấy hóa đơn nhiều, 
Petrolimex cung cấp một tài khoản giúp khách hàng quản lý hóa đơn 
thuận tiện nhất. 

Minh bạch hóa thị trường 

Một trong những vấn đề mà người tiêu dùng quan tâm hiện nay đó là 
việc sử dụng HÐÐT trong kinh doanh xăng dầu liệu có thật sự kiểm soát 
được số lượng xăng dầu không rõ nguồn gốc, kém chất lượng đang lưu 
thông trên thị trường? Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam Phan Thế 
Ruệ khẳng định, việc áp dụng HÐÐT sẽ góp phần làm minh bạch hóa thị 
trường xăng dầu, lượng hàng mua vào, bán ra của DN đều được các 
bên liên quan kiểm soát, đối chiếu. Tuy nhiên, muốn ngăn chặn triệt để 
tình trạng hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc cần phải có sự vào 
cuộc mạnh mẽ hơn nữa của cơ quan chức năng trong kiểm tra, giám sát 



thị trường và xử lý các hành vi vi phạm. 

Tương tự, chuyên gia kinh tế Lê Ðăng Doanh cho biết, việc dùng HÐÐT 
là điều tất yếu, phù hợp sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, phần lớn 
người dân hiện nay có thói quen dùng tiền mặt, khi mua bán không lấy 
hóa đơn chứng từ. Chính vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức trong 
quan hệ mua bán hàng hóa, khi kết thúc giao dịch cần lấy hóa đơn, 
chứng từ để làm cơ sở pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi của mình sau 
này. 

Việc sử dụng HÐÐT trong lĩnh vực xăng dầu được đánh giá là hướng đi 
thích hợp, giúp cơ quan quản lý thuế, DN có thể truy cập nhanh chóng 
vào cổng thông tin xăng dầu của DN để tra cứu thông tin mua vào, bán 
ra nên sẽ giúp cả hai phía thuận tiện trong việc kiểm soát, đối chiếu số 
liệu. Ðồng thời, áp dụng HÐÐT cũng được kỳ vọng góp phần làm minh 
bạch hóa hoạt động kinh doanh xăng dầu; từng bước ngăn chặn tình 
trạng buôn lậu, không rõ nguồn gốc trên thị trường, chống thất thu thuế 
cho Nhà nước. Không chỉ lĩnh vực xăng dầu, thời gian qua Công ty 
Honda Việt Nam đã áp dụng HÐÐT đối với 700 cửa hàng chính thức và 
14 đại lý ô-tô ủy nhiệm trên toàn quốc. 

Theo đại diện Honda Việt Nam, DN đã tích hợp các phần mềm sẵn có tại 
DN, hỗ trợ việc xuất HÐÐT một cách nhanh chóng và chính xác; xây 
dựng hệ thống gửi HÐÐT qua thư điện tử và quản lý gửi hóa đơn cho 
khách hàng; giảm chi phí in ấn, chi phí bưu điện gửi, bảo quản, lưu trữ 
hóa đơn,… Theo Tổng cục Thuế, các địa phương trên cả nước đều có 
DN sử dụng HÐÐT, tuy nhiên tập trung chủ yếu ở Hà Nội, TP Hồ Chí 
Minh và các DN lớn hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, có hạ 
tầng công nghệ thông tin phát triển như Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam, 
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Việc áp dụng HÐÐT tại các 
DN được đánh giá mang lại kết quả tốt, khách hàng chấp thuận, có hiệu 
quả thiết thực về thời gian và tiết kiệm chi phí cho DN. Qua đó, đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, hạch toán 
kế toán nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, chất lượng dịch vụ và 
tăng khả năng cạnh tranh của DN. 

Tính đến hết năm 2017, cả nước có gần 3.000 DN sử dụng HÐÐT và 
HÐÐT có mã của cơ quan thuế, đã sử dụng hơn 1,6 tỷ HÐÐT. Ðại diện 
của Vụ Quản lý thuế DN lớn (Tổng cục Thuế) cho rằng, hiện nay xu 
hướng phát triển công nghệ thông tin và hệ thống hạ tầng thông tin ngày 
càng hoàn thiện tạo thuận lợi cho phát triển HÐÐT. Các giao dịch mua 
bán hàng hóa dịch vụ, giao dịch thanh toán bằng hình thức điện tử ngày 
càng phát triển thúc đẩy nhu cầu sử dụng HÐÐT. "Ðối với cơ quan thuế, 
sử dụng HÐÐT giúp ngành thuế xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn. Lúc 
đó cơ quan thuế không phải đối chiếu hóa đơn, kịp thời ngăn chặn hóa 



đơn của các DN bỏ trốn, mất tích, khắc phục tình trạng làm giả hóa đơn, 
gian lận sử dụng bất hợp pháp hóa đơn,..." - đại diện Vụ Quản lý thuế 
DN lớn khẳng định. 
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9. Thời 4.0 và chỉ số PAPI 

Báo cáo PAPI không đơn giản chỉ là các con số thống kê đơn 
thuần, chỉ số này tăng, chỉ số kia giảm, mà tổng các con số tăng 
giảm đó là chỉ số đo lòng dân.  

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) ở Việt 
Nam vừa được công bố hôm 4/4. Lật giở từng trang chỉ thấy các con số 
thông kê tăng giảm đơn thuần, nhưng tổng các con số ấy là chỉ số đo sự 
hài lòng của người dân với các cơ quan công quyền. 

Từ khi thí điểm tại 3 tỉnh năm 2009 có hơn 500 người dân được hỏi thì 
đến năm 2017 tại 63 tỉnh đã có hơn 14 ngàn người, với sự tài trợ của 
chính phủ Thụy Sỹ, nay là Australia và Ireland, do UNDP và một số bên 
hợp tác nghiên cứu, 7 báo cáo PAPI thường niên đã thu thập ý kiến của 
103.059 lượt người thông qua phỏng vấn trực tiếp với người dân được 
chọn ngẫu nhiên theo quy trình lấy mẫu khoa học, nghiêm ngặt và khách 
quan. 

Anh Đặng Hoàng Giang, người nổi tiếng với những bài viết phản biện 
cùng hai cuốn sách Bức xúc không làm ta vô can và Thiện, ác và Smart 
phone nói vui, khi tổng quan về báo cáo, lần thứ 1 (2011) chỉ có 20 
người tham dự nghe PAPI nhưng hôm nay trong hội trường Grand Ball 
Room có 500 khách từ các tỉnh, trung ương, và quốc tế. 

PAPI là báo cáo khoa học nhằm đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của 
người dân thông qua nội dung thăm dò chính gồm 6 tiêu chí: (1) Tham 
gia của người dân ở cấp cơ sở, (2) Công khai, minh bạch; (3) Trách 
nhiệm giải trình với người dân; (4) “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực 
công”; (5) Thủ tục hành chính công; và (6) Cung ứng dịch vụ công. 

Sáu tiêu chí này được thu thập dựa trên chọn mẫu khoa học sẽ tạo ra 
bức tranh tổng thể về hiệu quả công tác điều hành, quản lý nhà nước và 
cung ứng dịch vụ công từ góc nhìn và trải nghiệm của người dân. Suy 
cho cùng đó là lòng dân được trải qua những con số. 

Các chỉ số PAPI cũng hy vọng tạo tập quán cạnh tranh lành mạnh và 
văn hóa học hỏi kinh nghiệm giữa các chính quyền địa phương trong 
quá trình hướng tới chính quyền “kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân”. 



Nếu biết lòng dân ra sao thì sẽ phục vụ tốt hơn. Điều này chỉ có được 
thông qua các thăm dò, điều tra xã hội học như kiểu PAPI đang làm. 

PAPI đưa ra các chỉ số cho từng tỉnh ở từng nội dung. Ví dụ, 5 tỉnh (Hà 
Tĩnh, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình và Thái Nguyên) đạt điểm cao 
nhất trong nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở” đạt từ 6 đến 
6,4 điểm trên thang điểm 1-10. Tốt nhất nhưng cũng chỉ ở mức trên 
trung bình. Chưa kể các tỉnh có chỉ số kém nhất rơi vào điểm dưới trung 
bình. 

Về tổng thể các chỉ số PAPI cho thấy năm 2017 tốt hơn 2016. Bảo hiểm 
y tế bao phủ rộng hơn, khoảng cách về giới trong sở hữu quyền sử dụng 
đất có xu hướng thu hẹp do các bà vợ được có tên trong sổ đỏ nhiều 
hơn. Tỷ lệ nam giới đứng tên trong sổ đỏ năm 2016 là 18% thì năm 2017 
chỉ còn 9%, sự tiến bộ vượt bậc. Tỷ lệ người đã đệ đơn khiếu nại thì có 
53% hài lòng với kết quả phúc đáp của chính quyền năm 2017 so với 
45% trong năm 2016. 

Tuy nhiên, các chỉ số PAPI cho thấy, người dân bi quan về kinh tế gia 
đình, lo ngại về đói nghèo, ô nhiễm môi trường, hiểu biết về Luật Tiếp 
cận thông tin và sử dụng cổng thông tin điện tử còn thấp dù Internet Việt 
Nam thuộc loại tốt nhất thế giới và facebook tràn ngập. 

Một điểm nhấn so với năm 2016 như PAPI chỉ ra, người dân lạc quan 
hơn về kiểm soát tham nhũng dù thăm dò được thực hiện trước những 
vụ động trời như PVN và Ocean Bank đưa cả UVBCT ra tòa. 

Nếu chỉ đọc báo cáo PAPI 2017 chỉ thấy các con số thống kê đơn thuần, 
chỉ số này tăng, chỉ số kia giảm, thì từng địa phương có điểm số thấp 
không vui. Nhưng tổng thể lại không địa phương nào giảm điểm đáng kể 
so với 2016, khoảng cách giữa tỉnh có điểm cao nhất và thấp nhất lại thu 
hẹp. 

Nếu chỉ nghe các địa phương báo cáo thì khó biết được đúng sai vì các 
con số đó thường được “nhào nặn” cho đẹp. Tham khảo PAPI sẽ biết 
thêm các thông tin khác như, dân đồng ý về vấn đề đất đai, họ có được 
tham vấn về phát triển ở địa phương hay đánh giá thế nào về hành 
chính công, đó là một phần của lòng dân. Ví dụ, các chỉ tiêu cấu thành 
chỉ số nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” đều chỉ ra 
sự tích cực hơn so với 2016. Kết quả này là minh chứng rõ ràng, công 
cuộc chống tham nhũng đang được nhân dân ủng hộ như thế nào. 

Thăm dò, điều tra xã hội học là một ngành khoa học cho phát triển, lấy 
những con số để chứng minh, dự báo. Mỗi công ty, mỗi địa phương, mỗi 
quốc gia muốn phát triển đều phải dựa vào số liệu khoa học để điều 
chỉnh các kế hoạch, các chiến lược  phát triển cho các giai đoạn. Trong 
quản trị quốc gia cũng vậy, sẽ khó thuyết phục những người xung quanh 



nếu chỉ dùng lời nói đẹp. Không gì có thể phủ nhận, thời 4.0, các chỉ số 
kiểu PAPI là một trong những chứng thực rõ rành rành về hiệu quả và 
năng lực. 
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10. Nỗ lực trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế 

Những năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương luôn nỗ lực thực 
hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) để 
bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động và nhân dân. 
Hiện, toàn tỉnh đã có 86,7% số dân có thẻ BHYT, số người tham gia 
BHXH chiếm 30,1% lực lượng lao động... Bên cạnh những kết quả 
khả quan, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT vẫn gặp nhiều 
khó khăn, vướng mắc. 

Khó khăn trong thực hiện 

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Hải Dương, đến hết năm 2017, toàn tỉnh 
có gần 1,56 triệu người tham gia BHYT, chiếm khoảng 86,7% số dân 
toàn tỉnh; vượt gần 4,7% so với mục tiêu Chính phủ giao và vượt 0,2% 
so với mục tiêu của tỉnh. Tổng số đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BH thất 
nghiệp (BHTN) là 5.330 đơn vị, tăng 208 đơn vị so năm 2016. Số người 
tham gia BHXH bắt buộc là 297.321người, tăng 21.671 người so với 
năm 2016 (đạt 30,1% lực lượng lao động). Số người tham gia BHXH tự 
nguyện là 9.078 người, tăng 554 người so năm 2016... 

Là cơ quan thực hiện chính sách, BHXH tỉnh Hải Dương luôn giải quyết 
kịp thời, đúng chính sách với người được thụ hưởng, quản lý, chi trả 
lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng đến người thụ hưởng. Đồng 
thời, BHXH tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công 
nghệ thông tin, thực hiện nghiêm việc cắt giảm các thủ tục không cần 
thiết, rút ngắn thời gian mà doanh nghiệp phải bỏ ra để thực hiện các 
công việc về BHXH, BHYT tại đơn vị theo đúng chỉ đạo của Chính phủ 
về cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp, qua đó đã tiết 
kiệm thời gian và các chi phí cho đơn vị khi giao dịch với cơ quan 
BHXH... Năm 2017, toàn hệ thống BHXH tỉnh Hải Dương đã tích cực rà 
soát trả sổ BHXH cho người lao động theo Luật BHXH; triển khai đồng 
bộ cấp mã số BHXH, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH kịp thời, đúng tiến 
độ. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cơ quan BHXH gặp một 
số khó khăn, vướng mắc. Đó là, tỷ lệ người lao động tham gia BHXH tự 



nguyện, số người tham gia BHYT theo hộ gia đình còn thấp so với tiềm 
năng hiện có. Tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng kéo dài còn xảy 
ra ở nhiều doanh nghiệp, mà chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ lẻ; một số 
doanh nghiệp lớn nợ gối đầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi 
của người lao động. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp 
hành pháp luật về chính sách BHXH, BHYT chưa thường xuyên, liên 
tục. Chất lượng khám, chữa bệnh BHYT ở một số cơ sở khám, chữa 
bệnh còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu người bệnh... 

Nguyên nhân chính là do một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm 
thỏa đáng đến chính sách BHXH, BHYT, công tác an sinh xã hội, chăm 
sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức 
xã hội, đoàn thể các cấp chưa thật sự chủ động tích cực tuyên truyền, 
phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN theo lĩnh vực phụ
trách. Một bộ phận cán bộ, chủ sử dụng lao động, công nhân lao động 
và người dân chưa hiểu rõ chế độ, chính sách và lợi ích, cũng như sự 
cần thiết phải tham gia BHXH, BHYT. Đối tượng thuộc hộ gia đình nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống thấp còn khó khăn, khó có 
khả năng tham gia BHYT. Lực lượng thanh tra, kiểm tra còn mỏng, 
không đủ để tổ chức kiểm tra thường xuyên ở các doanh nghiệp để phát 
hiện và chấn chỉnh kịp thời những vi phạm; quy định về mức xử lý vi 
phạm đối với người sử dụng lao động theo quy định hiện hành còn thấp, 
chưa đủ mạnh để ngăn chặn vi phạm... 

Tăng cường các giải pháp 

Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương Đoàn Thị Trinh cho biết, BHXH tỉnh sẽ 
phối hợp chặt chẽ với sở, ban, ngành và tổ chức chính trị, đoàn thể để 
triển khai hiệu quả các hoạt động truyền thông BHXH, BHYT, phù hợp 
từng nhóm đối tượng; triển khai thực hiện nghiêm túc các chính sách, 
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động, người lao động 
tham gia BHXH, BHYT, BHTN; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh 
BHYT, bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của người tham gia và thụ hưởng 
chính sách BHXH, BHYT, BHTN. 

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh sẽ tích cực điều tra, khảo sát số lao động thuộc 
diện phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định và xây dựng lộ 
trình khai thác mở rộng đối tượng. Thường xuyên bám sát, đôn đốc các 
đơn vị thu, nộp, tính lãi suất chậm nộp; gắn việc trích nộp BHXH, BHYT 
với việc giải quyết chế độ, chính sách. Chủ động đôn đốc thu nợ BHXH, 
BHYT, rà soát phân loại các đơn vị nợ đọng để có kế hoạch xử lý cụ thể 
đối với từng đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; giải 
quyết kịp thời, đúng chính sách các chế độ đối với người tham gia và thụ 
hưởng các chế độ bảo hiểm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ - thông tin 
trong công tác quản lý, thực hiện nghiệp vụ để tạo thuận lợi cho tổ chức, 



cá nhân. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực 
hiện Luật BHXH, Luật BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động; kiểm tra 
việc thực hiện quy định, quy trình nghiệp vụ của các đơn vị trong ngành, 
kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn 
và có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, hành vi lạm dụng, 
trục lợi quỹ BHTN, quỹ ốm đau, thai sản… 

Cơ quan BHXH tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương quan 
tâm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ 
Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, 
BHYT giai đoạn 2012 - 2020; có kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển BHXH, 
BHYT cho từng địa phương, nhất là chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện, 
BHYT hộ gia đình đến năm 2020. Tỉnh cần quan tâm bố trí ngân sách 
địa phương, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người dân tham gia BHYT, 
nhất là đối với các hộ cận nghèo, bảo đảm 100% số hộ tham gia BHYT 
trong những năm tiếp theo; hỗ trợ đóng BHYT cho các hộ nông, lâm,
ngư nghiệp có mức sống trung bình, học sinh, sinh viên thuộc các hộ gia 
đình đông con, gặp khó khăn về kinh tế. Ngành y tế địa phương cần phối 
hợp chặt chẽ ngành BHXH thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh 
BHYT và có trách nhiệm trong việc bảo đảm cân đối quỹ khám, chữa 
bệnh BHYT; Các đơn vị khám, chữa bệnh BHYT cần thực hiện nghiêm 
việc ký biên bản thẩm định chi phí khám, chữa bệnh; tăng cường thanh 
tra, kiểm tra xử lý các vi phạm về thực hiện chính sách bảo hiểm. 
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11. Nườm nượp cảnh kẹp tiền, đưa - nhận tại Hải 
quan Hải Phòng 

Một container hàng từ lúc cập cảng Hải Phòng cho đến khi đủ điều 
kiện để thông quan, phải qua bao nhiêu công đoạn? Mỗi công đoạn 
cần “lót tay” bao nhiêu thì mới “toại lòng nhau”? Những tháng 
ngày tất tả học việc trong một công ty chuyên cung ứng dịch vụ 
xuất nhập khẩu, nhóm PV Báo Lao Động đã tận thấy... 

Nhóm PV Báo Lao Động đã mất hơn nửa năm chỉ để nộp hồ sơ, 
chờ đợi, dự tuyển rồi lại chờ đợi; thêm 3 tháng nữa chuyên tâm 
trong vai 1 “chạy lệnh” viên học việc, trước khi chính thức đặt bút 
viết những dòng đầu tiên của loạt phóng sự này. 

Nghề khai thuê hải quan 

Chuyện chờ đợi là dễ hiểu. Bởi, khai thuê hải quan không chỉ xa lạ với 
nhiều người, mà tính chất cũng khá đặc thù, phân bổ chủ yếu ở những 
địa phương có cảng biển quốc tế. 



Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, tại Hải Phòng, hiện có hơn 300 
doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ khai thuê hải quan, cùng với đó 
là hàng ngàn nhân viên “chạy lệnh”. Đa phần họ còn trẻ, là nam giới, 
hoạt bát, nhanh nhẹn và hiểu biết. Hằng ngày, từ trụ sở các công ty, họ 
tụ về 4 Chi cục Hải quan lớn của Hải Phòng để “chạy lệnh”. Sau đó, tùy 
vị trí xuống hàng, họ xuống gần biển hơn, ngược xuôi giữa hệ thống 14 
cảng và 21 kho (bãi hạ) để tiếp tục công việc của mình. 

Các “chạy lệnh” viên đang làm thủ tục thông quan cho hàng hóa. 

Vậy, khai thuê hải quan là gì? Gần như không có 1 định nghĩa học thuật 
nào cho công việc này. Khái quát từ những dòng giới thiệu, quảng cáo 
trên internet, có thể tạm hiểu: Khai thuê hải quan là dịch vụ hỗ trợ doanh 
nghiệp thông quan các lô hàng xuất - nhập khẩu. Nó là một phần của 
chuỗi cung ứng logistic (hậu cần), mà trong đó, thủ tục khai báo hải quan 
là công đoạn thường bị coi là rườm rà nên rất cần sự chuyên nghiệp và 
linh hoạt. 

Nhập môn 

Chúng tôi được Dũng, 33 tuổi, nhân viên “chạy lệnh” của công ty A tọa 
lạc trên phố Lê Hồng Phong (Q. Hải An - TP.Hải Phòng) nhận lời chỉ dẫn 
công việc. Ngày đầu nhập môn, Dũng tự hào giới thiệu: 7 năm trong 
nghề. Mọi ngóc ngách ở cảng Hải Phòng, cậu đều in dấu chân. Và mọi 
thủ tục khó khăn, cậu đều tìm được cách giải quyết. 

Rồi Dũng mang ra 1 tập giấy A4, vẽ lằng ngoằng các đường mũi tên và 
các khối hình hộp đan xen nhau, giảng giải: Thông thường, công việc 



của 1 nhân viên “chạy lệnh” sẽ bắt đầu khi hàng theo tàu cập cảng và 
kết thúc lúc hàng rời đi với đầy đủ thủ tục, giấy tờ. Không ít trường hợp, 
khách muốn nhận hàng ở địa phương khác hoặc nhiều hôm sau mới có 
thể lấy hàng thì mình cũng giúp luôn dịch vụ kho bãi và vận tải. 

 

Theo nội dung tờ giấy được Dũng ghi chú, khâu nào “đụng” hải quan thì 
khâu ấy đều mất tiền “bôi trơn“. 

Theo đó, khi tàu cập cảng, việc đầu tiên nhân viên “chạy lệnh” là lên 
hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu (thường nằm ở trung tâm thành phố) để 
lấy hồ sơ của hàng hóa (còn gọi là lệnh). Sau đó, nhân viên sẽ nhập 



toàn bộ thông tin hàng hóa lên Hệ thống Hải quan điện tử chờ đợi phân 
luồng. 

Mọi mặt hàng nhập khẩu về Việt Nam đều được Hải quan phân vào 3 
luồng ứng với các màu xanh, đỏ và vàng. Luồng xanh tức là mọi thứ ổn, 
không vướng mắc gì, chỉ cần làm đủ thủ tục hành chính là thông quan 
trơn tru. Luồng vàng cần rà soát lại giấy tờ. Còn luồng đỏ thì khá nhiêu 
khê, phải kiểm tra hàng hóa trong container bằng 2 phương pháp: Kiểm 
hóa và máy soi. 

Trong đó, nếu kiểm hóa là phải cắt chì, mở container để cán bộ hải quan 
kiểm tra bằng mắt thường thì máy soi là đưa toàn bộ hàng hóa qua hệ 
thống máy chiếu X-quang. Ở Hải Phòng, hiện có 2 hệ thống máy soi, 1 
là máy soi cố định Tasa nằm trong 1 gian nhà xưởng lớn trên đường 
Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chiếc còn lại là máy soi di động, gắn với 1 chiếc 
ôtô có thể chạy đi chạy lại, thường nằm ở cảng Nam Hải - Đình Vũ. 

 “Xanh, đỏ, vàng, tím gì thì cũng đều phải “lót tay” cả. Đúng cũng “lót”, 
mà sai càng phải “lót”. Càng gặp nhiều hải quan thì chi phí càng tăng” - 
Dũng thủng thẳng kết thúc buổi chia sẻ với chúng tôi bằng những đúc rút 
của 7 năm kinh nghiệm. Vừa hay, phía công ty báo có 1 lô hàng luồng 
xanh cần thông quan… 

Ngày đầu ở Đình Vũ 

Nhân viên “chạy lệnh” tập trung tấp nập ở Chi cục Hải quan Đình Vũ. 

Chi cục Hải quan Đình Vũ là 1 tòa nhà bề thế nằm trong khu vực cảng 
Nam Hải - Đình Vũ với sảnh tầng 1 rất rộng. Các công chức hải quan 



ngồi sau dãy bàn dài, ngăn cách với phần còn lại bởi 1 bục gỗ cao có 
vách kính. Thời điểm chúng tôi có mặt, hàng trăm nhân viên “chạy lệnh” 
ra vào nườm nượp, kẻ đứng người ngồi huyên náo. Bên cạnh những 
người đi lại, tôi cũng thấy nhiều người ngồi tỉ mẩn nhét tiền vào giữa các 
tờ giấy trắng, gấp nếp, kẹp gim rồi lại nhét vào giữa những tập hồ sơ. 

Không khó để chứng kiến cảnh “bôi trơn” khá nhộn nhịp tại Chi cục Hải 
quan Đình Vũ. Theo quan sát, có 2 khâu mà 100% cánh “chạy lệnh” đều 
phải “xì” tiền ra, là: Nộp lệ phí Hải quan và nộp Tiếp nhận Hải quan. Nếu 
như khâu Lệ phí Hải quan, tờ tiền sẽ được kẹp nhẹ nhàng vào bộ tờ 
khai để tuồn vào trong thì khâu ở Tiếp nhận, tờ tiền sẽ được bọc gói và 
kẹp gim cẩn thận hơn. Tất nhiên, trong cả 2 khâu, không chỉ “chạy lệnh” 
viên thản nhiên, mà cả cán bộ hải quan phụ trách cũng đưa tay nhận bộ 
tờ khai (có tiền kẹp bên trong) rất nhanh gọn. Hầu như không thấy thắc 
mắc, cự cãi giữa các bên. 

Dễ dàng để quan sát cảnh gấp tiền tại đây. 

Dũng cười giải thích: “Khâu nào có giá sẵn khâu đó rồi, cứ thế mà làm, 
cần gì phải nói. Với Hải quan Lệ phí, hàng lẻ (nhiều đơn hàng ghép vào 
1 contanier) thì 100.000 đồng/bộ tờ khai; hàng nguyên container thì 
120.000 đồng/cont. Hàng tạm nhập tái xuất thì 200.000 đồng/cont. Bao 
nhiêu cont thì nhân lên thành bấy nhiêu tiền. Còn Hải quan Tiếp nhận thì 
100.000 đồng/ bộ tờ khai”. 

- “Hồ sơ mình chuẩn cũng phải tiền à?”- tôi hỏi. 

- “Đúng. “Luật” rồi. Sai thì tùy cơ ứng biến”- Dũng đáp. 



- “Ở đâu cũng thế à?” - tôi hỏi tiếp. 

- “Đúng. Đó là mức quy định chung cho tất cả các Chi cục Hải quan tại 
Hải Phòng”- Dũng nói. 

Đoạn, Dũng lấy ra 1 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng, kẹp vào trong 1 tờ 
giấy A4 gập đôi rồi nhét vào giữa bộ hồ sơ công ty vừa giao rồi ngoắc 
tay, dẫn tôi tới khu vực có dòng chữ in trên kính “Nộp lệ phí hải quan”. 
Khu vực này hiện đã có 3, 4 người khác chờ đến lượt. Dũng rỉ tai: “Quy 
định của nhà nước chỉ 20.000 đồng/bộ tờ khai. Nhưng “luật” ở đây là 
thế, không thể làm khác”. 

Khi chúng tôi đang chờ thì từ đâu tất tả sộc đến 1 thanh niên còn rất trẻ, 
hổn hển hỏi: “Các anh ơi, em mới đi làm không biết. Ở đây bao nhiêu 
nhỉ?”. Dũng xem qua hồ sơ của cậu trai trẻ, có tới 6 container cần làm 
thủ tục, rồi dơ ngón tay báo hiệu. Cậu này hiểu ý, hồn nhiên lôi ví ra đếm 
tiền loạch xoạch ngay trước mặt mọi người, toan nhét vào bộ tờ khai. 
Lập tức, nhân viên hải quan ngồi phía sau quầy đứng phắt dậy, giọng 
giận dữ: “Làm cái gì thế kia. Đi ra ngoài ngay!”. Dũng cũng hốt hoảng, 
vội nhắc: “Đi ra kia mà kẹp. Lát lại vào”. 

Một quy trình gấp tiền đầy đủ để chuẩn bị “bôi trơn“. 

Mặc dù vừa tỏ ra rất bực mình, nhưng nhân viên hải quan nọ vẫn rất 
chuyên nghiệp khi làm việc với Dũng. Sau vài phút, nhân viên “chạy 
lệnh” kỳ cựu nhận lại bộ tờ khai mà dấu hiệu nhân biết duy nhất là có 
thêm 1 chữ ký nháy, lập tức lật giở cho tôi xem. Đồng 200.000 đã biến 



mất, thay vào đó là những tờ tiền mệnh giá thấp hơn, tổng cộng 80.000 
đồng… 

Một nhân viên hải quan đang kiểm tra số tiền hàng triệu đồng vừa được 
nhân viên “chạy lệnh” nhanh chóng đưa vào. 

Tương tự, tại quầy của Hải quan tiếp nhận, Dũng chủ động kẹp 100.000 
đồng vào giữa bộ hồ sơ. Dũng bảo, khâu này thường bị “ngâm” hồ sơ, 
có khi mất cả ngày nên cứ đúng giá mà kẹp tiền. Bởi đưa thừa cũng 
không được thối lại như những khâu khác. 



Tôi nhẩm tính: “Vậy là mỗi container cần “bôi trơn” 220.000 đồng cho Hải 
quan?”. Dũng cười: “Nào đã hết”, rồi giục tôi nhanh chân di chuyển 
xuống dưới cảng. Lô hàng của công ty đang nằm tại kho SITC Đình Vũ. 
Muốn lấy được hàng, chúng tôi cần qua thêm 1 “ải” nữa của Hải quan 
Giám sát. Nhưng đấy mới chỉ là hàng của luồng xanh… 

Theo số liệu công bố của Tổng cục Hải quan, bình quân mỗi ngày tại Hải 
Phòng, Cơ quan Hải quan tiếp nhận và xử lý khoảng 7.600 tờ khai. 
Trong khi đó, tỉ lệ luồng xanh, vàng và đỏ của toàn ngành tương ứng: 
60%, 35% và 5%. Một tờ khai ứng với từ 1 đến 30 container. Sử dụng số 
liệu tối thiểu, có thể thấy, mỗi ngày, ít nhất có 7.600 cont hàng cần làm 
thủ tục các Chi cục Hải quan Hải Phòng. 

 (còn nữa) 
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12. Thách thức lớn với thị trường lao động 

Sự phát triển mạnh mẽ và sâu rộng của cuộc Cách mạng công 
nghiệp 4.0 đã tạo nên nhiều cơ hội mới cho các nền kinh tế trong 
việc nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí nhân công và các 
thủ tục hành chính... Tuy nhiên, bên cạnh nhiều ưu điểm thì cuộc 
cách mạng tự động hóa đồng thời đặt ra nhiều thách thức, trong đó 
có vấn đề về nguồn nhân lực. Khi tự động hóa thay thế lao động 
chân tay trong nền kinh tế, khi robot thay thế con người trong 
nhiều lĩnh vực, hàng triệu lao động trên thế giới có thể rơi vào cảnh 
thất nghiệp. 

Mới đây, Tổ chức Phát triển và Hợp tác kinh tế (OECD) cảnh báo, cuộc 
cách mạng tự động hóa sẽ lấy đi việc làm của 66 triệu người lao động tại 
các nước phát triển trong những năm tới. Cụ thể, cứ 7 người lao động 
tại 32 nước phát triển mà OECD tiến hành nghiên cứu thì có 1 người 
cần được hỗ trợ đào tạo kỹ năng mới do những công việc hiện nay của 
họ sẽ được thay thế bằng robot hoặc hệ thống tự động hóa. Báo cáo 
cho biết mức độ nguy cơ mất việc làm ở các nước rất khác nhau. Nếu 
như ở Slovakia có tới 33% số việc làm liên quan đến hoạt động tự động 
hóa thì con số này ở Na Uy chỉ chiếm có 6%.  

Theo OECD, nhìn chung các nước nói tiếng Anh, các nước Bắc Âu và 
Hà Lan là những nước có việc làm liên quan đến tự động hóa ít hơn so 
với các nước ở Đông Âu, Nam Âu, Đức, Chile và Nhật Bản. Trong một 
số lĩnh vực, theo dự báo, với sự xuất hiện của robot, số lượng nhân viên 
cần thiết sẽ chỉ còn 1/10 so với hiện nay. Như vậy, 9/10 nhân lực còn lại 
sẽ phải chuyển nghề hoặc thất nghiệp. Một dự báo khác của Anh cho 



thấy, thị trường lao động của Mỹ và Anh sẽ có khoảng 95 triệu lao động 
truyền thống bị mất việc trong vòng 10 đến 20 năm tới, tương đương 
50% lực lượng lao động tại hai nước này. 

Tự động hóa được cho là sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến ngành công 
nghiệp sản xuất tại các nhà máy, ngành nông nghiệp và một số trong 
lĩnh vực dịch vụ như đưa thư, vận chuyển bưu phẩm, giao thông đường 
bộ và ngành dịch vụ ăn uống. Phần lớn công việc mà người dân không 
tìm được vị trí bao gồm công nhân sản xuất đồ ăn nhanh, quản lý máy 
móc… Không chỉ có vậy, hai hoạt động như thu thập và phân tích dữ 
liệu cũng được chứng minh sẽ thể hiện tốt hơn với sự tham gia của 
người máy. Điều này đồng nghĩa với việc lực lượng lao động trong các 
ngành như kế toán, trợ lý luật sư, môi giới thế chấp… có nguy cơ bị thay 
thế. 

Trong khi đó, một số ngành nghề như thợ làm vườn, sửa ống nước hay 
nhân viên trông trẻ, chăm sóc người già nhu cầu “người thật” đảm nhiệm 
sẽ cao do đây là những công việc rất khó để tự động hóa cũng như trả 
lương tương đối thấp - không phải là một nhân tố thu hút kinh doanh tự 
động hóa. Trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, khi tự động hóa thay 
thế con người trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, người lao động chắc 
chắn sẽ phải thích ứng nhanh với sự thay đổi của sản xuất nếu không sẽ 
bị dư thừa, bị thất nghiệp. Do đó, bên cạnh nhu cầu cấp bách đào tạo lại 
nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số hiện nay, 
chính phủ các nước cũng cần có kế hoạch để đối phó với nguy cơ về 
một làn sóng thất nghiệp tại nước mình. 
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13. Ra quân xử lý sang chiết, kinh doanh gas trái 
phép 

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) 
389 Quốc gia, BCĐ 389 các địa phương đang tích cực vào cuộc, 
kiểm tra hoạt động sang chiết, nạp, kinh doanh gas; đồng thời xử lý 
vi phạm trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). 

Theo BCĐ 389 tỉnh Hà Giang, trên địa bàn tỉnh không có doanh nghiệp 
nhập khẩu, số lượng doanh nghiệp hoạt động sang chiết gas còn hạn 
chế, chủ yếu là các cơ sở kinh doanh, bán lẻ khí dầu mỏ hoá lỏng tại các 
trung tâm huyện, thành phố. 

Các cơ sở đều được cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động kinh doanh. 
Không có hiện tượng vận chuyển hàng nhập lậu từ biên giới vào địa bàn 



mà chủ yếu hàng hóa được các doanh nghiệp nhập từ các doanh nghiệp 
đầu mối kinh doanh LPG. 

 

Tăng cường kiểm tra kinh doanh gas. Ảnh: Thu Hằng/BCĐ 389 
Quốc gia. 

Hoạt động kinh doanh, sang chiết, nạp gas trên địa bàn tỉnh Hà Giang 
không có diễn biến phức tạp, điểm nóng. Hàng hóa được các tổ chức, 
cá nhân nhập từ các thương nhân đầu mối như: Nhãn hiệu Gas 
Petrolimex, Gas Sell, Gas Hải Linh, Gas Đông Tùng… 

Các ngành thành viên BCĐ (công an, quản lý thị trường Sở Công 
Thương, Sở Khoa học Công nghệ) chủ động xây dựng kế hoạch kiểm 
tra các thủ tục hành chính liên quan đến kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 
(LPG), nhãn hiệu vỏ bình chứa khí dầu mỏ hóa lỏng, định lượng bình 
chứa khí dầu mỏ hóa lỏng, nguồn gốc xuất xứ..., giám sát chặt chẽ các 
hoạt động sang chiết, nạp, kinh doanh LPG. Xử lý nghiêm các hành vi vi 
phạm, kịp thời đối với các hoạt động sang chiết, nạp LPG trái phép; các 
hành vi chiết nạp lậu, giả, kém chất lượng; chiếm giữ trái phép vỏ chai 
LPG. 

Bước đầu, các cơ quan chức năng đã kiểm tra 32 cơ sở kinh doanh gas 
và phát hiện có 2 cơ sở vi phạm, xử lý một số cơ sở không niêm yết 
giá,... thu nộp ngân sách 16,5 triệu đồng. 

Còn Chi cục quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Dương cho biết, mới 
đây lực lượng chức năng đã triệt phá một cơ sở sang chiết gas trái phép 
quy mô lớn ở trong khu vực nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa 
bàn thị xã Thuận An. 



Theo đó, khi kiểm tra một khu nhà chòi ẩn sâu trong vườn cây sát khu 
nhà ở xã hội của công nhân thuộc khu phố 4, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, lực lượng chức năng phát hiện bên trong mỗi chòi có các 
bình gas lớn cùng thiết bị để sang chiết sang bình ga mini. Cơ quan 
chức năng đã lập biên bản thu giữ 21 bình gas loại loại 48kg, 20 bình 
loại 14kg và gần 1.000 bình gas mini mang nhiều nhãn hiệu khác nhau. 

Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Bình 
Dương cho biết, đây là tụ điểm sang chiết gas trái phép quy mô lớn nhất 
được phát hiện kể từ đầu năm 2018. Các bình gas được sang chiết tại 
đây là loại bình sử dụng 1 lần, không còn đảm bảo kỹ thuật, cộng với 
nguồn gas không đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ lớn, rất nguy hiểm. 

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Bình 
Dương tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của 
pháp luật. 

Tại TP Hồ Chí Minh (TP.HCM), tình trạng sang chiết trái phép, mài vỏ 
bình, cắt tai và sơn lại tên hiệu mới từ các loại vỏ bình chiếm dụng của 
doanh nghiệp khác luôn diễn biến phức tạp, hành vi gian lận ngày càng 
tinh vi, mặc dù các cơ quan chức năng liên tục phát hiện và xử phạt. 

Đội QLTT huyện Bình Chánh (Chi cục QLTT TP Hồ Chí Minh) và công 
an địa phương vừa bắt quả tang cơ sở sang chiết gas trái phép tại bãi 
đất trống, ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Tại hiện trường, lực 
lượng kiểm tra đã phát hiện có 14 bàn sang chiết gas đang hoạt động, 
tang vật là 51 bình gas loại 12 kg dùng để chiết gas sang bình gas mini; 
8 bình gas loại 12kg còn nguyên màng chưa sử dụng và nhiều vật dụng 
dùng để sang chiết gas trái phép.  
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14. Cần Thơ tạo dựng khởi nghiệp cho giới trẻ 

Các doanh nghiệp khởi nghiệp Cần Thơ không chỉ được hỗ trợ về 
thủ tục hành chính, thuế, tiếp cận đất đai thuận lợi mà còn tiếp cận 
vốn vay ưu đãi và phát triển thị trường. 

Ngày 6/4, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Thời báo Kinh tế Sài 
Gòn tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Làm gì để khởi nghiệp hiệu quả?”, với 
sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Cần 
Thơ cùng các chuyên gia kinh tế, các nhóm thanh niên khởi nghiệp. 

Theo ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, 
thời gian qua, lãnh đạo thành phố cùng các sở, ngành đã xây dựng hệ 
thống cơ sở vật chất, cơ chế pháp lý; tổ chức các chương trình đào tạo, 
hội thảo và các cuộc thi… nhằm hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp, các bạn 



trẻ hiểu đúng bản chất khởi nghiệp để có những định hướng, kế hoạch 
phát triển ý tưởng, sản phẩm trong tương lai. 

Các doanh nghiệp khởi nghiệp Cần Thơ không chỉ được hỗ trợ về thủ 
tục hành chính, thuế, tiếp cận đất đai thuận lợi mà còn tiếp cận vốn vay 
ưu đãi và phát triển thị trường. 

Đặc biệt, mọi phản ánh, vướng mắc của doanh nghiệp đều được thành 
phố tiếp nhận và tiến hành xử lý nhanh chóng, triệt để. Tuy nhiên, công 
tác thúc đẩy khởi nghiệp của thành phố Cần Thơ cũng đang phải đối mặt 
với không ít trở ngại. 

Theo ông Nguyễn Phương Lam, Phó Giám đốc Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh tại Cần Thơ, khó khăn lớn nhất 
của khởi nghiệp tại Cần Thơ là do đặc thù nền kinh tế vùng từ lâu dựa 
chủ yếu vào nông nghiệp nên yếu tố rủi ro thời vụ cao. 

Cùng đó, hàm lượng chất xám trong các sản phẩm nông nghiệp truyền 
thống cũng thấp và làm giảm tính sáng tạo trong các ý tưởng khởi 
nghiệp. Qua đó khiến các nhà đầu tư không mặn mà bỏ vốn do lo ngại 
về khả năng thu hồi và việc sinh lợi về sau. 

Ngoài ra, người dân đồng bằng sông Cửu Long còn thiếu sự nhạy bén 
trong kinh doanh, trình độ và tay nghề cũng thấp; nhiều người còn tâm lý 
an nhàn, sợ rủi ro dẫn đến không mạnh dạn mạo hiểm, sáng tạo... 

Thực tế trên cho thấy, yêu cầu về kiến tạo một hệ sinh thái khởi nghiệp 
mang tính đổi mới, tập trung vào việc ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật 
tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra các ý tưởng kinh doanh sáng tạo và thu 
hút sự chú ý của các nhà đầu tư đối với thành phố Cần Thơ nói riêng và 
đồng bằng sông Cửu Long nói chung là rất cần thiết. 

Tại buổi Tọa đàm, các chuyên gia nhấn mạnh: Đổi mới sáng tạo là giá trị 
cốt lõi trong khởi nghiệp. Do vậy, muốn tạo ra một hệ sinh thái khởi 
nghiệp hiệu quả, trước tiên phải tạo ra những “hạt giống” tốt – tức là tạo 
ra một thế hệ doanh nhân trẻ tài giỏi và muốn tạo ra “hạt giống” tốt thì 
phải hoàn thiện tâm thế khởi nghiệp. 

Theo PGS. TS Lê Nguyễn Đoan Khôi, Giám đốc Trung tâm ươm tạo 
doanh nghiệp Trường Đại học Cần Thơ, tâm thế khởi nghiệp là mỗi 
doanh nhân tự xây dựng cho bản thân một tư tưởng, thái độ tích cực để 
đương đầu với mọi nguy cơ, khó khăn có thể xảy ra trong quá trình lập 
nghiệp. 

Khởi nghiệp luôn có tỉ lệ thành công rất thấp, nếu không có tâm thế chủ 
động, vững vàng để tìm cách khắc phục thì các doanh nghiệp khởi 
nghiệp sẽ rơi vào cảm giác bất an khi gặp những rào cản khó khăn, gây 
tác động tiêu cực lên việc kinh doanh – ông Khôi cho biết. 



Bên cạnh đó, cần có sự chuyển đổi trong nhận thức về lĩnh vực khởi 
nghiệp của các doanh nhân trẻ, không nên bó hẹp trong phạm vi nông 
nghiệp khởi nghiệp mà mở rộng ra những ngành, nghề đa dạng hơn; 
trong đó, ưu tiên tối ưu hóa việc áp dụng công nghệ cao trong sản xuất 
kinh doanh. 

Anh Tăng Hữu Thái, cựu sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, người 
sáng lập thương hiệu Gia Hảo chuyên kinh doanh những món ăn truyền 
thống Việt Nam qua các trang mạng xã hội cho biết, việc áp dụng công 
nghệ Internet vào khâu giao dịch và phân phối đã giúp sản phẩm của 
anh tiếp cận được với nhiều khách hàng trong cả nước với doanh thu 
ngày càng tăng cao. 

 

Anh Tăng Hữu Thái, cựu sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. Ảnh: Thanh 
Liêm - TTXVN 

Anh Cao Thanh Hùng, sinh viên ngành kỹ thuật điều khiển và tự động 
hóa Trường Đại học Cần Thơ, đồng tác giả của công trình nghiên cứu 
thiết bị đo lường và cảnh báo chất lượng không khí cho biết, ứng dụng 
công nghệ cao trong sản xuất luôn kéo theo nỗi lo về giá. 
 
Theo đó, tuy tích hợp công nghệ hiện đại vượt trội, nhưng giá thành thiết 
bị của anh lại cao hơn khá nhiều so với các sản phẩm khác trên thị 
trường, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh. Anh Hùng hy vọng bản 



thân cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp khác sẽ được lãnh đạo thành 
phố hỗ trợ trong vấn đề tìm đầu ra cho sản phẩm. 

Tiếp nhận những đóng góp và kiến nghị của các đại biểu, ông Nguyễn 
Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, thời 
gian tới, thành phố chủ trương tìm kiếm, tuyển chọn và tập hợp các cá 
nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có ý tưởng, dự án khởi 
nghiệp mới mẻ, sáng tạo và có triển vọng phát triển nhất để hỗ trợ về 
vốn thông qua hệ thống Quỹ khởi nghiệp các cấp. 

Thành phố cũng sẽ hỗ trợ đầu tư về co ̛ sở hạ tầng dành cho khởi nghiệp 
của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sẵn có, tiến tới hình thành Khu tạ ̂p 
trung dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kết nối các thành phần trong 
hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố Cần Thơ với các tỉnh, thành phố 
trong và ngoài nước. 

Hàng năm, thành phố sẽ phối hợp với các trường Cao đẳng, Đại học, 
Viện nghiên cứu tổ chức các lớp đào tạo cơ bản, nâng cao và chuyên 
sâu về nhận thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm tạo tâm thế khởi 
nghiệp và khuyến khích ý chí sáng tạo cho các đối tượng là sinh viên và 
thanh niên phát triển; đồng thời hoàn thiện các ý tưởng khởi nghiệp, xây 
dựng mô hình kinh doanh, phương thức gọi vốn đầu tư và các kỹ năng 
cần thiết khác trong quá trình khởi nghiệp. 

Đặc biệt, lãnh đạo thành phố giao VCCI Cần Thơ phối hợp với Hiệp hội 
Doanh nghiệp Cần Thơ và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kết 
nối các doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài địa phương với sinh 
viên khởi nghiệp nhằm tạo ra mạng lưới giao thiệp rộng rãi – nơi các bạn 
sinh viên không những có thể tìm kiếm đối tác, nhà tiêu thụ tiềm năng 
mà còn có thể học hỏi kinh nghiệm và kiến thức quản lý từ những người 
đi trước. 
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15. Hiệu quả bước đầu từ việc sáp nhập thôn, xóm ở 
Hòa Bình 

Nhiều năm qua, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có những xóm, thôn, 
bản, tổ dân phố chỉ hơn 10 hộ dân, nhưng vẫn có chi bộ đảng, 
chính quyền, Ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể. Tổng 
kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên 
trách, khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức đoàn thể 
của tỉnh khoảng 161 tỷ đồng/năm. Tỉnh Hòa Bình đã ban hành Ðề án 
thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố, bước đầu triển khai 



thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. 

Ðồng bộ từ các cấp chính quyền 

Ðề án “Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố” (gọi tắt là Ðề án 
1084) được tỉnh Hòa Bình tổ chức thực hiện bài bản, khoa học. Tỉnh 
thành lập Ban Chỉ đạo (BCÐ), phân công nhiệm vụ cho các thành viên 
phụ trách các huyện, thành phố. UBND các huyện và thành phố Hòa 
Bình cũng thành lập BCÐ, có kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện 
cụ thể ở địa phương. Một số đơn vị có Tổ công tác giúp việc cho BCÐ 
cấp huyện để bám sát địa bàn, trực tiếp hướng dẫn các xã, phường, thị 
trấn về chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời giúp các đồng chí lãnh đạo 
nắm bắt thông tin, kịp thời chỉ đạo, giải quyết tình huống vướng mắc 
phát sinh. Các huyện, thành phố đã quán triệt, triển khai đến phòng, ban, 
ngành, đoàn thể và toàn bộ đơn vị hành chính cấp xã; thực hiện rà soát 
các xóm, tổ dân phố trực thuộc và lựa chọn, đề xuất hai đơn vị hành 
chính cấp huyện làm điểm, báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy, 
Thành ủy trước khi báo cáo BCÐ 1084 tỉnh xem xét, chỉ đạo; đồng thời 
chỉ đạo UBND cấp xã làm điểm xây dựng Ðề án sáp nhập, đặt tên (đổi 
tên, thành lập mới) các xóm, tổ dân phố, theo tiêu chí: xóm phải có 100 
hộ gia đình trở lên và tổ dân phố phải có 150 hộ gia đình trở lên. 

Hiện nay, toàn tỉnh đã có 20 xã, phường, thị trấn, thực hiện sáp nhập 82 
thôn, xóm để thành lập 41 thôn, xóm; sáp nhập 39 tổ dân phố để thành 
lập 19 tổ dân phố; đổi tên hai tổ dân phố và thành lập mới một xóm. Số 
lượng thôn, xóm, tổ dân phố toàn tỉnh giảm từ 2.059 xuống còn 1.999 
thôn, xóm, tổ dân phố. Sau thời gian thí điểm, tỉnh Hòa Bình sẽ chính 
thức triển khai đề án từ quý II năm 2018 đến hết quý III năm 2019 với 
mục tiêu giảm khoảng 10,15% số lượng xóm, tổ dân phố (157 xóm và 52 
tổ dân phố). Tổng kinh phí tiết kiệm được từ việc chi trả phụ cấp cho 
những người hoạt động không chuyên trách, khoán kinh phí hỗ trợ hoạt 
động cho các tổ chức đoàn thể một năm sẽ giảm khoảng 12,5 tỷ đồng. 

Ông Nguyễn Văn Tỵ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình cho biết: 
Lúc mới triển khai Ðề án 1084, người dân, các cán bộ đảng viên chuyên 
trách có nhiều băn khoăn... Nhưng các BCÐ đã sâu sát, làm việc với các 
sở, ngành liên quan để hướng dẫn người dân cụ thể, nhờ đó tạo được 
kết quả bước đầu. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở có quyết tâm 
cao, nhất quán trong nhận thức. Các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở 
vào cuộc mạnh mẽ, chỉ đạo, kiểm tra, giải quyết kịp thời những khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Ðề án. 

Tạo sự đồng thuận trong nhân dân 

Tại xã Hợp Thịnh, chị Bùi Thị Thanh, ở xóm Giếng 2, khi nói về câu 
chuyện sáp nhập xóm, chị vui vẻ: “Chúng tôi hoàn toàn nhất trí với chủ 



trương của các cấp chính quyền, làm sao không ảnh hưởng đến cuộc 
sống của người dân. Khoản kinh phí tiết kiệm do giảm số lượng xóm 
được dành đầu tư cơ sở hạ tầng cho địa phương thì tốt quá”. Ông
Nguyễn Văn Tăng, Trưởng xóm Giếng 1, xã Hợp Thịnh cho biết: Cá 
nhân tôi, mặc dù làm trưởng xóm đến nay đã được bốn khóa liên tục (10 
năm), nhưng tới đây, nếu được nhân dân tín nhiệm tiếp tục bầu thì tôi 
làm, nếu không tôi cũng vui vẻ, thoải mái, không có bất kỳ tâm tư gì. 

Ông Ðinh Văn Thư, Trưởng phòng Nội vụ huyện Kỳ Sơn cho biết: Qua 
quá trình thí điểm sáp nhập bốn xóm thành hai xóm thuộc hai xã Hợp 
Thịnh và Mông Hóa trên địa bàn huyện lúc đầu cũng gặp nhiều khó 
khăn. Người dân e ngại, lo lắng việc sáp nhập sẽ làm mất thêm thời gian 
cho các thủ tục hành chính như cấp chứng minh thư nhân dân, sổ hộ 
khẩu, sổ đỏ. Các cán bộ không chuyên trách cũng tâm tư vì đang có 
lương phụ cấp hằng tháng, giờ lại không có. Do vậy, công tác tuyên 
truyền trực tiếp đến từng hộ dân trong xóm phải rất cụ thể, rõ ràng, thấu 
đáo, khi nào người dân hiểu mới triển khai. Qua đợt làm thí điểm cho 
thấy, cần phải tập trung tốt hơn nữa ở công tác tuyên truyền, các bước 
tiếp theo sẽ dễ dàng thực hiện. 

Theo Chủ tịch huyện Yên Thủy Bùi Văn Hải, Ban chỉ đạo Ðề án 1084 
huyện Yên Thủy lựa chọn làm điểm tại thị trấn Hàng Trạm (khu phố 2 và 
khu phố 4) và xã Ngọc Lương (xóm Công Tiến và xóm Liên Tiến). Lúc 
đầu bà con đều đưa ra những khó khăn, về lối sống, văn hóa, quan 
niệm... Nhưng khi được huyện giải thích rõ ràng, cụ thể, dần dần bà con 
hiểu, đồng thuận bỏ phiếu đồng ý. Ở huyện Yên Thủy có xóm Công Tiến 
gồm có 19 hộ đồng bào công giáo, có những nếp sinh hoạt riêng nên 
không muốn sáp nhập. Bà Bùi Thị Sinh, xóm Công Tiến chia sẻ: Lúc đầu 
chúng tôi cũng lo ngại việc sáp nhập xóm sẽ ảnh hưởng đến một số 
quyền lợi và thủ tục của bà con. Nhưng khi hiểu được rằng cần phải thay 
đổi để tránh cồng kềnh cho bộ máy nhà nước, kinh phí tiết kiệm được sẽ 
đầu tư cho chính địa phương nên chúng tôi đồng lòng nhất trí. 

Ðồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCÐ đề án cho 
biết: “Ðây là chủ trương lớn nên tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên 
quan nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn, thực hiện tốt công tác 
tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Các đồng chí 
thành viên BCÐ sát cơ sở, kịp thời nắm bắt để hỗ trợ, hướng dẫn giải 
quyết khó khăn, vướng mắc. Sau sáp nhập, các đơn vị chủ động điều 
chỉnh hồ sơ, giấy tờ, thủ tục hành chính như sổ hộ khẩu, giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất...”. 

Tỉnh Hòa Bình còn hai huyện là Ðà Bắc và Mai Châu chưa thực hiện thí 
điểm sáp nhập do huyện Ðà Bắc phải khắc phục hậu quả trận mưa lũ 
hồi tháng 10-2017, huyện Mai Châu có dân cư phân tán, địa hình chia 



cắt, bà con ở xa nhau. Với phương châm thực hiện từ dễ đến khó, bài 
bản, khoa học, quyết liệt, tỉnh Hòa Bình đặt mục tiêu sẽ triển khai hiệu 
quả việc sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố. Sau khi sáp nhập, các địa 
phương sẽ được đầu tư thêm kinh phí xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 
nhà văn hóa, sân thể thao đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, đầu 
tư xây dựng đường giao thông nông thôn, hỗ trợ kinh phí và giải quyết 
nhanh chóng các giấy tờ liên quan đến cá nhân, hộ gia đình. 
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16. Nền tảng xây dựng chính quyền điện tử 

Việc triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa 
bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, như: ứng dụng 
công nghệ thông tin đã từng bước tạo dựng nền tảng để xây dựng 
chính quyền điện tử tỉnh, làm thay đổi phương thức điều hành, 
quản lý của các đơn vị. 

Xác định rõ vai trò công nghệ thông tin (CNTT) là nền tảng để xây dựng 
một nền hành chính hiện đại, là cơ sở thiết lập CQĐT, những năm qua, 
tỉnh Yên Bái đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều chủ trương, cơ chế, 
chính sách để đẩy mạnh ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử 
(CQĐT) của địa phương. 

Là cơ quan chuyên môn, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực 
hiện quản lý Nhà nước một số lĩnh vực trong đó có CNTT, những năm 
qua, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã đặt nhiệm vụ xây dựng, 
phát triển hạ tầng CNTT hiện đại, chuẩn hóa, đồng bộ, tích hợp và liên 
thông với hạ tầng thông tin quốc gia; đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng 
CNTT một cách sâu rộng hiệu quả để xây dựng CQĐT. 

Đến nay, việc triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh 
đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, như: ứng dụng CNTT đã từng 
bước tạo dựng nền tảng để xây dựng CQĐT tỉnh, làm thay đổi phương 
thức điều hành, quản lý của các đơn vị. Các thành phần cơ bản của 
CQĐT tỉnh như: mạng tin học diện rộng (WAN), Trung tâm Dữ liệu Nhà 
nước của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử đã được hoàn thiện. Các ứng 
dụng dùng chung như: thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ 
công việc, phần mềm một cửa điện tử liên thông được triển khai thống 
nhất đến UBND các cấp. 

Hiện, tổng số máy tính tại các cơ quan Nhà nước của tỉnh là 6.377 chiếc; 
tổng số cán bộ của tỉnh được cấp tài khoản thư điện tử là 5.846 người, 
tỷ lệ 100%; tổng số dịch vụ hành chính công của tỉnh là 2.510 dịch vụ, 
trong đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2 là 2.216 dịch vụ, dịch vụ 



công trực tuyến mức độ 3 là 294 dịch vụ. Qua đó, góp phần công khai, 
minh bạch và giải quyết các thủ tục hành chính tốt hơn, tăng sự hài lòng 
của người dân đối với việc cung cấp các dịch vụ của chính quyền các 
cấp. 

Là đơn vị được Sở TT-TT hướng dẫn triển khai ứng dụng CNTT và sớm 
đưa vào hoạt động, đến nay, Sở Y tế đã có một hệ thống CNTT tương 
đối hiện đại với hệ thống mạng, thiết bị trang bị tối thiểu 1 máy tính/cán 
bộ, hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện và điều hành tác nghiệp, 
100% đơn vị trong ngành có trang thông tin điện tử, hệ thống 11 điểm 
cầu giao ban trực tuyến tại các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan trực 
thuộc Sở. 

Ông Nguyễn Văn Phòng - Chánh văn phòng Sở Y tế cho biết: "Với việc 
đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành đã đem lại 
rất nhiều lợi ích, góp phần giải quyết công việc nhanh, công khai, minh 
bạch, tiết kiệm chi phí. Từ tháng 2/2012, Sở tiến hành gửi, nhận các văn 
bản chỉ đạo điều hành qua hệ thống điều hành của ngành, nhờ đó số 
lượng văn bản giấy giảm 2/3. Không những thế, việc tiến hành họp giao 
ban thông qua hệ thống họp trực tuyến giúp thông tin được nhanh nhạy, 
tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của các đơn vị huyện, thị". 

Bên cạnh đó, thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo ứng dụng 
CNTT tỉnh, Sở TT-TT đã tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch 
hành động số 170/KH-UBND ngày 24/12/2015 về thực hiện Nghị quyết 
số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử với 
một số kết quả tốt như: triển khai nâng cấp liên thông 4 cấp phần mềm 
quản lý văn bản và điều hành, tích hợp chữ ký số cho 100% các cơ quan 
hành chính nhà nước từ cấp tỉnh, huyện, xã; cung cấp hòm thư điện tử 
cho 100% các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện, 
đồng thời tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo chính 
thức sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hệ thống thư điện tử để 
luân chuyển văn bản điện tử thay thế văn bản giấy từ ngày 1/10/2017. 
Song song với đó, Sở TT-TT đã tăng cường hướng dẫn, thẩm định các 
dự án ứng dụng CNTT. 

Công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn thông tin mạng được Sở 
triển khai triệt để, theo đó, năm 2017 đã ban hành gần 20 văn bản thông 
báo, hướng dẫn phòng chống các hình thức tấn công mạng. Sở thường 
xuyên kiểm tra, đánh giá về tình trạng an toàn thông tin theo quy định đối 
với hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh; phối hợp Trung tâm Ứng 
cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCer) tổ chức đào tạo, tập huấn an 
toàn thông tin mạng cho cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý 
về CNTT tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; cấp 



gần 400 chữ ký số cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân để thực hiện gửi 
nhận liên thông văn bản điện tử trên hệ thống. 

Công tác tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về 
CNTT trong xã hội cũng được Sở triển khai sâu rộng theo kế hoạch đề 
ra. Năm 2017, đã triển khai mở 1 lớp đào tạo, tập huấn phổ cập, nâng 
cao trình độ ứng dụng CNTT cho hơn 30 cán bộ, công chức, đoàn viên 
thanh niên và các trưởng thôn của xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang 
Chải; phối hợp với Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh tham gia giảng dạy 4 
lớp với chuyên đề hiện đại hóa nền hành chính cho hơn 400 cán bộ, 
công chức cấp tỉnh, huyện. Giao Trung tâm Công nghệ TT-TT tổ chức 2 
lớp bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho 60 học viên là cán bộ của 
các xã, thị trấn của huyện Văn Chấn. 

Để phát triển CNTT của tỉnh xây dựng CQĐT thời gian tới, Sở TT-TT 
tiếp tục tham mưu giúp UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng, hoàn 
thiện hệ thống hạ tầng CNTT, viễn thông theo hướng: bảo đảm hạ tầng 
triển khai CQĐT các cấp; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, kết nối 
chia sẻ dữ liệu; phát triển các hệ thống thông tin thiết yếu cho công tác 
ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn toàn 
tỉnh; bảo đảm triển khai đồng bộ với việc phát triển các hệ thống thông 
tin, cơ sở dữ liệu quốc gia; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin; rút 
ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Đồng thời, tăng cường 
ứng dụng CNTT hướng tới xây dựng hoàn thiện hệ thống CQĐT phục vụ 
nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn, qua đó góp phần cải thiện môi 
trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 
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