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1. Ứng dụng hệ thống thông tin quản lý tài chính - 
nhiệm vụ cấp bách 

Trước yêu cầu cao về thay đổi phương thức quản lý (tiền kiểm 

sang hậu kiểm), việc hiện đại hoá, ứng dụng công nghệ thông tin là 

yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách tạo nền tảng ứng dụng công nghệ 

của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực tài chính - 

ngân sách. 

Công nghệ thông tin - trụ cột thúc đẩy cải cách và phát triển ngành Tài chính. 

Triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực tài chính 

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa quản lý của Bộ Tài 

chính thời gian qua đã được đẩy mạnh triển khai đồng bộ với cải cách 

thể chế và thủ tục hành chính. Tính đến cuối tháng 3/2018, tại Bộ Tài 

chính đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thủ tục hành chính 

là 893 thủ tục (trong đó có 223 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1; 378 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 104 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 

và 188 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4). 

Tính đến hết tháng 3/2018, trên chuyên trang Dịch vụ công trực tuyến 

của Cổng TTĐT Bộ Tài chính đã công khai toàn bộ 960 thủ tục hành 

chính và danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc các 

lĩnh vực tài chính chung có 270 thủ tục hành chính, thuế có 298 thủ tục 

hành chính, hải quan có 180 thủ tục hành chính, chứng khoán có 183 

thủ tục hành chính và kho bạc có 22 thủ tục hành chính. 



Kết quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa trong lĩnh 

vực tài chính cũng thể hiện qua đánh giá 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. 

Bước đột phá trong lĩnh vực thuế, hải quan 

Trong lĩnh vực thuế, việc ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai 

thuế điện tử tại 63 tỉnh, thành phố và 100% các Chi cục Thuế trực thuộc, 

với 99,92%  tổng số doanh nghiệp đang hoạt động (có trên 648.000 

doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,92% 

trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước). 

Đối với nộp thuế điện tử, có 636.217/648.504 doanh nghiệp đang hoạt 

động, đạt tỷ lệ 98,1% đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan 

Thuế; Về hoàn thuế điện tử, đã có 2.808/3.006 doanh nghiệp tham gia 

hoàn thuế điện tử, đạt tỷ lệ 93,41%. 

Bên cạnh đó, ngành Thuế đã triển khai thí điểm hóa đơn điện tử cho các 

ngành điện lực, ngân hàng, xăng dầu... đồng thời hỗ trợ 218 doanh 

nghiệp thực hiện xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế tại TP 

Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với 5.968.822 hóa đơn đã được xác thực cho 

các doanh nghiệp tham gia thí điểm hóa đơn điện tử. 

Trong lĩnh vực hải quan, 100% đơn vị hải quan (34/34 Cục Hải quan 

tỉnh, thành phố trên toàn quốc) đã triển khai thủ tục hải quan thông qua 

Hệ thống VNACCS/VCIS với khoảng trên 69,3 nghìn doanh nghiệp tham 

gia. 

Đối với việc triển khai “Cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa 

ASEAN”, tính đến ngày 15/3/2018, đã có 11 bộ, ngành tham gia kết nối 

(trong đó, đã có  47 thủ tục hành chính được đưa lên Cơ chế một cửa 

quốc gia với tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông tin 

một cửa quốc gia là trên 1,050 triệu bộ hồ sơ và trên 19,8 nghìn doanh 

nghiệp tham gia). 

Đối với công tác thu, nộp thuế xuất, nhập khẩu điện tử, Tổng cục 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. 

Nhiệm vụ cấp bách trong ứng dụng công nghệ thông tin 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 



lần thứ 4, ngày 09/3/2018, Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính đã ban 

hành Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ về triển khai ứng dụng công nghệ của 

cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực tài chính - ngân sách. 

Theo đó, Bộ Tài chính đặt mục tiêu chủ động áp dụng các thành quả 

công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xây dựng nền 

tảng quản trị thông minh, cung cấp các dịch vụ tài chính thông minh, 

tham gia tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế số. 

Đến năm 2025, hoàn thành xây dựng Tài chính điện tử và cơ bản thiết 

lập nền tảng Tài chính số hiện đại, bền vững, công khai, minh bạch dựa 

trên dữ liệu lớn, dữ liệu tài chính mở và hệ sinh thái Tài chính số. 

Ngành Tài chính đóng vai trò kiến tạo, kết nối, chia sẻ dữ liệu và các nền 

tảng số hóa, đáp ứng toàn diện nhu cầu giao dịch tài chính công, nhu 

cầu khai thác sử dụng thông tin số của Chính phủ, người dân, doanh 

nghiệp và các tổ chức. Trong đó, tập trung vào một số giải pháp cơ bản: 

Thứ nhất, xây dựng Chiến lược Tài chính đến năm 2030 và chiến lược 
của từng lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc, nợ công, tài sản công, chứng 
khoán, dự trữ quốc gia, giá, bảo hiểm, kế toán - kiểm toán... phù hợp 
định hướng phát triển kinh tế số. Trên cơ sở Chiến lược Tài chính đến 
năm 2030, xây dựng Chiến lược chuyển đổi số ngành Tài chính đến 
năm 2025, tầm nhìn 2030. 

Thứ hai, hoàn thiện chính sách tạo hành lang pháp lý triển khai Tài chính 
số các cơ chế, chính sách, pháp luật về thuế, tài chính nhằm khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động đổi mới công nghệ, 
nghiên cứu phát triển và đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin và các công nghệ tiên tiến khác. 

Thứ ba, xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính, Kiến trúc 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính hướng tới Kiến trúc Tài chính số. 

Thứ tư, rà soát kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020 và 
xây dựng kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025 của 
ngành Tài chính và các đơn vị trong ngành phù hợp với Chiến lược Tài 
chính đến năm 2030 và Chiến lược chuyển đổi số ngành Tài chính đến 
năm 2025, tầm nhìn 2030. 

Thứ năm, xây dựng Cổng giao tiếp ngành Tài chính, tích hợp sâu, rộng 
và xuyên suốt giữa các Cổng giao tiếp trong ngành, liên thông với Chính 
phủ và các cơ quan nhà nước theo hướng dữ liệu mở sử dụng các giải 
pháp trí tuệ nhân tạo, tương tác và trả lời tự động để phục vụ người dân, 
doanh nghiệp. 

Theo tapchitaichinh.vn 



2. Cải cách đồng bộ để gỡ điểm nghẽn của nền kinh 
tế 

Chiều 6/4/2018, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã có cuộc 

làm việc tại Bộ Tài chính về nội dung kiểm tra việc thực hiện nhiệm 

vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và việc rà soát, cắt 

giảm các điều kiện kinh doanh. 

 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Bộ Tài 

chính. Ảnh: ĐỨC MINH 

Bộ Tài chính luôn đi đầu trong cải cách 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính 

phủ, Tổ trưởng Tổ công tác Mai Tiến Dũng đánh giá cao những nỗ lực 

của Bộ Tài chính trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bộ 

trưởng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đánh giá công tác điều hành thu 

chi ngân sách là một trong năm thành tựu nổi bật của năm 2017. Thu 

ngân sách vượt dự toán, chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, đảm 

bảo nền tài chính quốc gia an toàn bền vững. Vào đầu nhiệm kỳ, nợ 

công ở mức trên 65% nhưng đến cuối năm 2017 giảm còn 61%, kết quả 

đó có sự đóng góp rất lớn của ngành Tài chính.  

Trong công tác xây dựng, ban hành văn bản pháp luật, Bộ trưởng Bộ Tài 

chính đã đề xuất, tham mưu và chỉ đạo quyết liệt để ban hành tới 182 

văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2017. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 



2018, Bộ đã hoàn thành hơn 40 văn bản pháp luật - số lượng văn bản 

hoàn thành lớn nhất so với tất cả các bộ, ngành. 

Bộ Tài chính cũng luôn là ngành đi đầu trong cải cách, đổi mới, từ việc 

ứng dụng công nghệ hiện đại đến cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh… Đặc biệt rõ nhất là trong hai lĩnh 

vực hải quan và thuế, đã đạt rất nhiều kết quả được ghi nhận, ngày càng 

công khai, minh bạch, giảm tiêu cực…, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 

(DN). 

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong số 1.567 nhiệm vụ được Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ giao từ 1/1/2017 đến 31/3/2018, Bộ Tài chính 

đã hoàn thành 1.340 nhiệm vụ, còn lại 227 nhiệm vụ chưa hoàn thành 

(có 213 nhiệm vụ trong thời hạn). Như vậy, tỷ lệ nhiệm vụ quá hạn là 

0,11% so với tỷ lệ cả nước là 0,41%, trong đó đều là các nhiệm vụ lớn, 

khó khăn, phức tạp. 

Cùng với các kết quả đạt được, tại buổi làm việc, Bộ trưởng Mai Tiến 

Dũng cũng truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ gợi ý 7 vấn đề 

cần làm rõ thêm với ngành Tài chính. Đó là tích cực, chủ động tham gia 

các hội nghị chiến lược tầm quốc gia; tiếp tục đổi mới, cải cách bộ máy 

theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả; thực hiện tốt quản lý tài sản công, đảm 

bảo sử dụng đúng tiêu chuẩn định mức; phối hợp tích cực hơn với các 

bộ, ngành để xử lý các vấn đề liên quan; xử lý vấn đề nợ đọng thuế, 

chống thất thu thuế; tiếp tục cải cách mạnh mẽ trong lĩnh vực hải quan; 

tăng cường các giải pháp thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn DN nhà 

nước… 

Để cải cách phát huy hiệu quả, cần sự vào cuộc của các bộ, ngành 

Tại buổi làm việc, đại diện các hiệp hội DN cũng đã có đánh giá khách 

quan về những cải cách của ngành Tài chính và kiến nghị một số vấn đề 

còn tồn tại. Theo Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam Hoàng Quang Phòng, hơn 80% DN hài lòng về những cải cách thủ 

tục hành chính của ngành Thuế,  Hải quan. Tuy nhiên, các DN vẫn còn 

vướng mắc ở thủ tục kiểm tra chuyên ngành và mong muốn có nhiều 

hơn nữa các bộ, ngành tham gia vào Cơ chế một cửa quốc gia, để 

những cải cách thực sự phát huy hiệu quả. 

Đại diện Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, bà Nguyễn Minh 

Thảo đánh giá việc rà soát, cắt giảm các điều kiện kinh doanh của Bộ 

Tài chính đạt kết quả rất thực chất, thực sự hướng tới việc tạo thuận lợi 

cho DN, không phải là sửa đổi, bổ sung mang tính hình thức. 



Theo đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Bộ Tài 

chính đã rất kịp thời trong việc giải quyết các vướng mắc của DN, nhất là 

trong các vấn đề liên quan đến thuế, phí, thủ tục hải quan. Tuy nhiên, do 

nhiều nội dung trong số này liên quan đến bộ chuyên ngành, do đó DN 

vẫn phải chờ đợi, vướng mắc không được giải quyết thấu đáo dù cơ 

quan thuế, hải quan tích cực vào cuộc. 

Cảm ơn những đánh giá của Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công 

tác và các ý kiến đóng góp khách quan của các đại diện DN, Bộ trưởng 

Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, ngành Tài chính cam kết quyết 

tâm hoàn thành những nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Mỗi công việc đều 

được Bộ Tài chính đặt ra kế hoạch, công việc, thời hạn và giao đơn vị 

thực hiện cụ thể, thường xuyên đôn đốc kiểm tra. Những thành công 

được đánh giá cao ngày hôm nay là kết quả của cả quá trình nhiều năm 

nỗ lực. Mặc dù vậy, Bộ trưởng cũng xác định đây mới là bước đầu, cần 

phải có thời gian để các chính sách thực sự đi vào cuộc sống. 

Đối với 7 vấn đề gợi ý Thủ tướng đã nêu, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho 

rằng, đây là những vấn đề rất đúng, rất trúng và ngành Tài chính quyết 

tâm thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng, đặc biệt trong việc tiếp tục rà 

soát các điều kiện kinh doanh, cải cách bộ máy theo hướng tinh gọn, 

hiệu quả… 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đề nghị, do ngành Tài chính có vị trí là 

ngành kinh tế tổng hợp, nên để cải cách thực sự hiệu quả phải có sự 

phối hợp của nhiều bộ, ngành. Đơn cử như Cơ chế một cửa quốc gia, 

đến nay mới kết nối được 41/283 thủ tục. “Nếu không cải cách được thì 

là đây thực sự là điểm nghẽn của nền kinh tế, khi mà giá trị xuất nhập 

khẩu chiếm tới 1,9 lần GDP. Do đó rất cần sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ 

tướng, của Chính phủ, sự vào cuộc thật sự của các bộ, ngành, cùng với 

ngành Hải quan”, Bộ trưởng đề nghị. 

Theo báo cáo của Bộ Tài chính do Thứ trưởng Vũ Thị Mai trình bày, từ 

năm 2014 đến nay, Bộ Tài chính đã hoàn thành, trình Chính phủ trình 

Quốc hội thông qua 11 luật; 3 nghị quyết là các giải pháp về thuế nhằm 

tháo gỡ khó khăn cho DN và cá nhân; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

thông qua 5 nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 117 nghị định; trình 

Thủ tướng Chính phủ  ban hành 46 quyết định; ban hành theo thẩm 

quyền 900 thông tư, thông tư liên tịch. 

Trong số các văn bản nêu trên, một số văn bản đã tác động mạnh mẽ, 

tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, cải thiện môi trường kinh doanh; vừa tạo 



cơ sở pháp lý để cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, cắt giảm 

điều kiện kinh doanh, hiện đại hoá quản lý, từng bước chuyển đổi 

phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm..., vừa tạo điều kiện 

thuận lợi, cũng như minh bạch thông tin, quy trình, thủ tục triển khai thực 

hiện. 

Theo thoibaotaichinh.vn 

 

3. Sử dụng giấy phép lái xe quốc tế như thế nào mới 
đúng luật? 

Việc chưa hiểu hết giá trị của giấy phép lái xe (GPLX) quốc tế đã 

gây khó khăn không ít cho người tham gia giao thông, nhất là 

người Việt Nam khi đi nước ngoài, kiều bào và người nước ngoài 

khi đến Việt Nam. 

 

Phó giám đốc Sở Giao thông - vận tải Dương Văn Đông. 

 



Trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai về vấn đề trên, ông Dương Văn 

Đông, Phó giám đốc Sở Giao thông - vận tải, cho biết: 

- GPLX quốc tế là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của 

các nước tham gia Công ước về giao thông đường bộ năm 1968 (gọi tắt 

là Công ước 1968) cấp theo một mẫu thống nhất. Người có GPLX quốc 

tế có thể sử dụng để điều khiển phương tiện tại các nước có tham gia 

Công ước 1968. 

 

Người học lái xe thực hành tại Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe Đồng 

Nai. Ảnh: M.QUÂN 

 Đối tượng nào được cấp GPLX quốc tế, thưa ông? 

- Theo quy định, người Việt Nam hoặc người nước ngoài có thẻ thường 

trú tại Việt Nam, có GPLX quốc gia do Việt Nam cấp còn giá trị sử dụng 

sẽ được các nước tham gia Công ước 1968 cấp GPLX quốc tế. Người 

có GPLX quốc tế do Việt Nam cấp khi điều khiển phương tiện giao thông 

tại các nước tham gia Công ước 1968 phải mang theo GPLX quốc tế và 

GPLX quốc gia. Tương tự, khi tham gia điều khiển phương tiện giao 

thông tại những nước tham gia công ước cũng cần phải có đủ 2 loại giấy 

này mới được xem là hợp lệ. GPLX quốc tế do Việt Nam cấp không có 

giá trị sử dụng khi điều khiển phương tiện giao thông tại Việt Nam. 



 GPLX quốc tế có thể sử dụng ở những nước nào và người nước 

ngoài thuộc những nước chưa tham gia công ước khi muốn điều 

khiển phương tiện giao thông ở Việt Nam thì phải đáp ứng điều kiện 

gì, thưa ông? 

- GPLX quốc tế chỉ có giá trị tại 87 nước tham gia Công ước 1968. đối 

với những nước chưa tham gia công ước thì GPLX quốc tế không có giá 

trị sử dụng. Ví dụ: Trung Quốc, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc… là những quốc gia 

chưa tham gia công ước nên GPLX quốc tế sẽ không có giá trị sử dụng 

tại các quốc gia này. Người lái xe phải tuân thủ các quy định của nước 

sở tại. 

Tại Việt Nam, công dân thuộc những nước chưa tham gia Công ước 

1968 khi muốn điều khiển phương tiện giao thông, nếu đã có GPLX của 

nước ngoài thì cơ quan chức năng địa phương sẽ căn cứ theo loại 

phương tiện được cấp phép của nước đã cấp để cấp thêm GPLX cho 

họ. Trường hợp không có GPLX hoặc muốn điều khiển phương tiện giao 

thông khác với GPLX đã cấp thì phải đi học lái xe theo quy định tại Việt 

Nam. 

 Xin cảm ơn ông! 

Đến nay, Sở Giao thông - vận tải đã cấp hơn 460 GPLX quốc tế 

cho người có nhu cầu. Người dân có thể liên hệ tại Trung tâm 

hành chính công tỉnh Đồng Nai để xin cấp đổi GPLX quốc tế. Thủ 

tục gồm đơn đề nghị cấp GPLX quốc tế theo mẫu. Khi nộp đơn 

phải xuất trình bản chính GPLX quốc gia do Việt Nam cấp, hộ 

chiếu, thẻ thường trú (đối với người nước ngoài) còn giá trị sử 

dụng để nhân viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra và đối chứng. Thời 

gian cấp đổi GPLX quốc tế là 5 ngày làm việc. 

Theo baodongnai.com.vn 

 

4. Đình chỉ hàng loạt hải quan trong nghi án ăn tiền 
bôi trơn 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu làm rõ nghi án cán bộ hải 

quan nhận tiền “bôi trơn” khi làm thủ tục hải quan. Cùng ngày, 

Tổng cục Hải quan lệnh cho Cục Hải quan Hải Phòng đình chỉ cán 

bộ để điều tra sai phạm nếu có. 



Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo về chỉ đạo của Ủy viên Bộ 

Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, 

Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia về việc xác minh, xử lý nghiêm cán bộ 

Hải quan Hải Phòng có hành vi tiêu cực, được báo chí phản ánh. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban 

chỉ đạo 389 quốc gia có ý kiến chỉ đạo: Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục 

Hải quan khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung báo Lao động phản ánh 

về vụ việc tiêu cực nêu trên, xử lý nghiêm các cá nhân có vi phạm và 

trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tiêu cực (nếu 

có), báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/4/2018. 

Cùng ngày, Tổng cục Hải quan cũng phát đi thông tin về sự việc này. 

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh: Với tinh thần không bao che cán bộ và 

xử lý kỷ luật nghiêm cán bộ có sai phạm, ngay khi có thông tin nêu trên, 

Tổng cục Hải quan có văn bản yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng 

thực hiện quyết định tạm đình chỉ ngay các cán bộ công chức hải quan 

có liên quan, đồng thời làm rõ, xử lý, kỷ luật tập thể, cá nhân có sai 

phạm (nếu có). 

Trên cơ sở chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan TP. Hải Phòng 

đã cử Lãnh đạo Cục và Phòng Thanh tra - Kiểm tra trực tiếp xuống Chi 

cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ để kiểm tra, xác minh, đồng thời 

quyết định tạm đình chỉ công tác của các công chức có hình ảnh đăng 

tải trên báo để giải trình, xem xét xử lý. 



Ngày 9/4, báo Lao động có bài điều tra “Nườm nượp cảnh kẹp tiền, đưa 

- nhận tại Hải quan Hải Phòng”, phản ánh tình trạng người dân, doanh 

nghiệp phải chi tiền “bôi trơn” cho cán bộ Hải quan Hải Phòng khi đến 

làm thủ tục thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 

Bộ Tài chính lên tiếng 

Ngày 9/4/2018, Bộ Tài chính đã có các văn bản gửi Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thuế và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu xử lý 

vấn đề báo đưa tin liên quan đến những sai phạm trong thực thi công vụ 

của cán bộ thuế, hải quan và những phản ánh liên quan đến những quy 

định gây khó khăn cho DN trong quá trình hoạt động. 

Liên quan đến việc bắt giữ một cán bộ cục thuế tỉnh Quảng Ninh vòi vĩnh 

nhận tiền doanh nghiệp”, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục 

Trưởng Tổng cục Thuế khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm các đơn vị, 

cá nhân đã có vi phạm, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính trước 9 giờ 

ngày 10/4. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan 

để xử lý về mặt Đảng đối với các đơn vị, cá nhân có vi phạm. 

Bộ Tài chính cũng chỉ đạo các đơn vị thuộc hệ thống Thuế thực hiện 

nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, phát hiện và 

xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của cán bộ công chức, kiên quyết đưa 

ra khỏi ngành các công chức thoái hóa, biến chất, tiêu cực, vi phạm kỷ 

luật. Thực hiện nghiêm công tác luân phiên, luân chuyển, chuyển đổi vị 

trí công tác theo đúng Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính. 

Về nghi vấn hải quan Hải Phòng nhận tiền “bôi trơn”, Bộ trưởng Bộ Tài 

chính yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan khẩn trương làm rõ 

nội dung bài báo nêu, xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân có vi phạm theo 

đúng quy định, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính trước 9 giờ ngày 10/4. 

Bộ Tài chính yêu cầu chỉ đạo các đơn vị thuộc hệ thống Hải quan thực 

hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, phát hiện kịp 

thời các hành vi vi phạm của cán bộ công chức, kiên quyết đưa ra khỏi 

ngành các công chức thoái hóa, biến chất, tiêu cực, vi phạm kỷ luật. 

Theo vietnamnet.vn 

 

 

 

 



5. Nhà mạng yêu cầu chủ thuê bao nộp hình chân 
dung 

Nếu thuê bao không thực hiện cập nhật hình chân dung, thông tin 

cá nhân trước hạn nhà mạng sẽ khóa thuê bao. 

 

Nhà mạng yêu cầu khách hàng cập nhập hình ảnh và thông tin. Ảnh: TT 

Theo Bộ Thông tin & Truyền thông, nếu chủ thuê bao không thể cập 

nhật được hình chân dung và thông tin CMND trước ngày 24/4, Bộ sẽ 

thực hiện kiểm tra quá trình hoàn thiện thông tin thuê bao từ các nhà 

mạng. Thuê bao không cập nhập đủ thông tin, sẽ xử lý theo Nghị định 

49. 

Theo thông báo của Viettel, chủ thuê bao của mạng này bắt buộc phải 

cập nhật hình chân dung và thông tin CMND lên hệ thống trước ngày 

24/4. Việc hoàn thiện thông tin khách có thể thực hiện tại các đại lý hoặc 

qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Hiện, các tin nhắn trên đang 

được hãng gửi tới các thuê bao thiếu thông tin chính chủ. 

Viettel cho biết khách hàng của Viettel được khuyến khích tới các điểm 

giao dịch đã được bố trí rộng khắp để được hỗ trợ và cung cấp thông tin. 

Việc chuẩn hóa thông tin thuê bao là biện pháp để khách hàng bảo vệ số 

thuê bao của mình, góp phần quản lý cơ sở dữ liệu chính xác, hạn chế 

SIM rác. Hiện Viettel đã bố trí và đào tạo nhân sự tại cửa hàng để đáp 

ứng lưu lượng khách hàng đến giao dịch tăng cao.  



Tại các tỉnh, thành phố, nhà mạng này cũng tổ chức các gian hàng lưu 

động về tận huyện, xã, các khu đông dân cư hoặc chợ phiên để phục vụ 

khách hàng bổ sung thông tin và ảnh chụp theo quy định. 

Cũng có động thái đề nghị khách bổ sung thông tin, MobiFone đã gửi tin 

nhắn đến các thuê bao trả trước đề nghị họ đến các cửa hàng hoặc đại 

lý của hãng để cập nhập thông tin trước ngày 14/4.  

Tương tự, VinaPhone cũng cho biết trong những ngày tới, nhà mạng sẽ 

chủ động nhắn tin tới các thuê bao chưa cập nhật đủ thông tin và ảnh 

chân dung để mời khách hàng tới các của hàng VinaPhone hoàn thiện 

và cập nhật thông tin thuê bao, ảnh chân dung khách hàng. Ngoài ra, 

khách hàng cũng có thể soạn tin TTTB gửi 1414 để tự kiểm tra thông tin 

cá nhân liên quan đến số máy di động VinaPhone đang sử dụng để chủ 

động đăng ký thông tin bổ sung nếu thấy thông tin hiện có chưa đầy đủ 

và chính xác. 

Giữa năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 49/2017/NĐ-CP, yêu 

cầu người dùng đăng ký số điện thoại mới phải cung cấp đầy đủ thông 

tin về giấy tờ tùy thân, đặc biệt là "hình chụp chân dung chính chủ". 

Nếu thuê bao di động nhận được tin nhắn nhưng không cập nhập theo 

yêu cầu sẽ khóa một chiều sau 15 ngày nhận được tin nhắn và khóa 2 

chiều sau 15 ngày tiếp theo. 

Hiện, hầu hết quốc gia trong khu vực không chụp ảnh chân dung thuê 

bao, chỉ cần cung cấp CMND hoặc hộ chiếu, để nhà mạng lưu lại thông 

tin. 

Theo vnexxpress.net 

 

6. Khách hàng lo lộ thông tin khi phải gửi ảnh cho 
nhà mạng 

Lo lắng về năng lực bảo mật thông tin khách hàng của nhà mạng, 

nhiều người cũng chỉ ra những điểm khó khả thi trong quy định 

chủ thuê bao phải cung cấp ảnh. 

Gần một tuần trước, chị Đỗ Thị Hoa nhận được tin nhắn của một nhà 

mạng về việc bổ sung ảnh cá nhân cho số điện thoại thuê bao trả trước 

đã dùng hơn chục năm. Vì tin nhắn khá dài, chị tưởng quảng cáo nên bỏ 

qua. Mấy hôm nay nghe bạn bè, người thân bàn tán xôn xao quy định 

nộp ảnh chân dung, chứng minh thư cho nhà mạng nếu không sẽ bị cắt 

số, chị mới giật mình. 



Chị Hoa nói thấy khó hiểu với mục đích quản lý của quy định này, bởi 

đăng ký sở hữu ôtô, nhà đất cũng không yêu cầu phải nộp ảnh. Nhưng 

sợ bị cắt số điện thoại, chị cho hay sẽ thực hiện yêu cầu trên và mong 

nhà mạng bảo mật tốt để thông tin khách hàng không bị lộ ra ngoài. 

Việc chụp ảnh chủ thuê bao nói trên là nội dung trong Nghị định 49/2017 

(sửa đổi, bổ sung Nghị định số 25/2011/NĐ-CP) quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông. Theo đó, các thuê 

bao hòa mạng trước ngày Nghị định 49 có hiệu lực (24/4/2017), chủ 

thuê bao phải cung cấp ảnh chụp cho doanh nghiệp viễn thông. Nếu quá 

hạn quy định mà chủ thuê bao không thực hiện, doanh nghiệp có quyền 

khóa một chiều sau 15 ngày gửi tin nhắn và khóa hai chiều sau 15 ngày 

tiếp theo. Quy định này có hiệu lực từ 24/4. 

Nhận định việc doanh nghiệp yêu cầu một số thuê bao phải bổ sung ảnh 

chụp chân dung là đúng tinh thần của nghị định, tuy nhiên luật sư Vũ 

Tiến Vinh cho rằng quy định này chưa khả thi bởi một số lý do. 

Thứ nhất, Nghị định không quy định nói rõ chủ thuê bao có thể tự chụp 

rồi gửi cho doanh nghiệp hay chỉ doanh nghiệp mới có quyền chụp. Nếu 

khách hàng tự chụp, tự gửi thì doanh nghiệp không kiểm soát được tính 

chân thực. Còn nếu doanh nghiệp phải thực hiện việc chụp ảnh thì lại 

chưa có chính sách hỗ trợ người già yếu, ở vùng sâu vùng xa hoặc 

người đang nằm viện, công tác xa… Trong khi đó, người đang thi hành 

án muốn nhờ người thân ở nhà duy trì số thuê bao đã đăng ký thì cũng 

không thể đến điểm giao dịch để chụp ảnh. 

Thứ hai, hình ảnh cá nhân của chủ thuê bao có thể lọt ra ngoài qua các 

lỗ hổng an ninh mạng mà doanh nghiệp gặp phải. Điều này có khả năng 

cao xảy ra trong thực tế. Doanh nghiệp khó lòng cam kết bảo vệ an toàn 

tuyệt đối khách hàng với hình ảnh của họ. Trường hợp này, trách nhiệm 

của doanh nghiệp như thế nào thì chưa được quy định rõ. 

Thứ ba, mục tiêu quản lý nhà nước khi yêu cầu chủ thuê bao cung cấp 

ảnh chụp là không rõ ràng, thậm chí là không đáp ứng được mục tiêu 

quản lý nếu có. Bởi quản lý công dân, quản lý tài sản của công dân thì 

thường dựa trên số chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, đặc điểm sinh 

trắc học như vân tay, mống mắt… Với tài sản có giá trị lớn như nhà đất, 

ôtô, chủ tài sản cũng chỉ xuất trình giấy tờ tùy thân chứ không phải cung 

cấp ảnh chụp cho cơ quan quản lý. 

"Chẳng hạn, chủ thuê bao nếu mất điện thoại, nếu muốn xin cấp lại 

simcard thì doanh nghiệp “xem mặt” có giống với ảnh trong hệ thống hay 

không thì mới cấp chăng?", luật sư thắc mắc. 



Với các phân tích trên, luật sư Vinh kiến nghị nhà chức trách xem xét lại 

quy định này để có những điều chỉnh phù hợp; đáp ứng chủ trương của 

Chính phủ trong việc cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn 

cho người dân. 

Theo Nghị định 49, việc ký hợp đồng thuê bao với khách hàng chỉ được 

thực hiện tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông. Địa điểm giao kèo này 

phải có đủ trang thiết bị để nhập thông tin, số hóa giấy tờ của các cá 

nhân, tổ chức; chụp ảnh người trực tiếp đến đăng ký thuê bao. Ảnh phải 

có thông tin về thời gian (ngày, giờ) chụp. 

Khi đăng ký, cá nhân, tổ chức có trách nhiệm xuất trình giấy tờ: bản chính 

hộ chiếu hoặc chứng minh thư, thẻ căn cước còn hạn sử dụng; bản chính 

hoặc sao được chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Thông tin thuê bao được coi là đầy đủ phải gồm: số thuê bao; thông tin 

trên giấy tờ tùy thân của cá nhân, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, bản số 

hóa toàn bộ các giấy tờ của cá nhân, ảnh chụp người đăng, hình thức 

thanh toán giá cước, họ tên nhân viên giao dịch; thời gian thực hiện; địa 

chỉ và số điện thoại liên hệ của điểm cung cấp dịch vụ viễn thông… 

Theo vnexpress.net 

 

7. Hỗ trợ doanh nghiệp: Mục tiêu không có điểm 
dừng 

Huy động các nguồn lực xã hội vào phát triển sản xuất; xóa bỏ 

những điều kiện kinh doanh phi lý..., hỗ trợ cộng đồng doanh 

nghiệp phát triển được Chính phủ xác định là mục tiêu không có 

điểm dừng. 

Tập trung huy động nội lực 

Mặc dù chưa có con số thống kê chính thức, nhưng nguồn lực tổng hợp 

của xã hội chưa đưa vào sản xuất được đánh giá là rất lớn. Trong đó, 

chỉ tính riêng lượng vàng đang có trong dân ước tính tương đương hơn 

20 tỷ USD. Vấn đề đặt ra là làm gì để huy động được tối đa các nguồn 

lực trong dân thông qua hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp mới. 

Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương Nguyễn 

Đình Cung, mấu chốt để tạo ra làn sóng khởi nghiệp là cải thiện chất 



lượng môi trường đầu tư - kinh doanh; đồng hành cùng doanh nghiệp, 

đáp ứng tất thảy nhu cầu chính đáng của họ từ khi tham gia đến lúc rút 

khỏi thị trường. Trong đó, việc cải cách hành chính, cải thiện môi trường 

kinh doanh, gỡ bỏ các rào cản, điều kiện kinh doanh bất hợp lý được 

xác định là yếu tố quyết định mức độ thành công của hoạt động phục vụ 

doanh nghiệp nói chung.  

 

Huy động các nguồn lực xã hội vào phát triển sản xuất là việc làm 

cần thiết. Ảnh: Nhật Nam 

Trong bối cảnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang gấp rút hoàn thiện dự 

thảo của Nghị quyết 19/NQ-CP về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia (phiên bản năm 2018) để trình Thủ tướng Chính phủ. Đây sẽ là 

những yếu tố đầu vào quan trọng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa 

cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. 

Ông Nguyễn Đình Cung cũng nhấn mạnh, từ năm 2014 đến nay, loạt 

Nghị quyết 19 của Chính phủ được ban hành qua các năm luôn tạo ra 

sự thay đổi tích cực về môi trường kinh doanh, hỗ trợ làn sóng khởi 

nghiệp theo hướng ngày càng lan tỏa, đạt những mục đích cụ thể, được 

cộng đồng doanh nghiệp đồng thuận. Cụ thể, môi trường kinh doanh 

Việt Nam thăng hạng liên tục qua các năm, ở nhiều khía cạnh và tiêu 

chí. Riêng năm 2017 vừa qua đã tăng 14 bậc trong bảng xếp hạng của 

Ngân hàng Thế giới.  

Sự vào cuộc đồng bộ 



Theo kết quả điều tra, xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp địa phương 

vừa qua của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hầu hết các 

tỉnh, thành phố đều có sự cải thiện khá rõ về chất lượng môi trường kinh 

doanh trên địa bàn; chất lượng công tác điều hành phát triển kinh tế đã 

nâng lên một bước đáng kể. Tổng kim ngạch xuất khẩu và tốc độ tăng 

trưởng sản xuất công nghiệp đạt mức cao kỷ lục trong năm 2017 đã 

minh chứng cho nhận định này.  

Các chuyên gia cho rằng, “cái được” lớn hơn nữa là sự biến chuyển tích 

cực trong hệ thống cơ quan chức năng, với việc xác lập cách làm việc, 

hành xử vì doanh nghiệp. Đến nay, các bộ, ngành và địa phương đã coi 

việc hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động, tạo làn sóng khởi nghiệp chính là 

tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Trong đó phải kể đến việc Bộ Công 

Thương đã bãi bỏ hơn 50% tổng số điều kiện kinh doanh trong ngành; 

Bộ Xây dựng cũng đang nỗ lực rà soát, lên phương án bãi bỏ nhiều điều 

kiện kinh doanh không phù hợp... 

Ông Mạc Quốc Anh, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP 

Hà Nội cho rằng, hoạt động cải cách vì doanh nghiệp đã và đang triển 

khai theo hướng kịp thời, thiết thực và góp phần khích lệ phong trào khởi 

nghiệp nói chung. Doanh nghiệp ngày càng gia tăng niềm tin vào tương 

lai thị trường vì hệ thống văn bản, quy định pháp luật về kinh doanh 

ngày càng hoàn thiện; đặc biệt là thể hiện rõ sự đồng bộ, minh bạch hơn 

hẳn so với thời gian trước. Hơn nữa, doanh nghiệp cũng ghi nhận, đánh 

giá cao chuỗi hoạt động đồng hành của cơ quan chức năng như gặp gỡ 

trực tiếp, đối thoại, tham vấn...  

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, hiện Bộ 

cùng các cơ quan chức năng khác đang tích cực vào cuộc, triển khai nội 

dung chỉ đạo của Chính phủ; trong đó sẽ tập trung vào Nghị quyết 19; 

cải thiện những chỉ số mà Việt Nam còn ở vị trí thấp, chậm cải thiện 

trong nhiều năm như chỉ số khởi sự kinh doanh, giải quyết phá sản 

doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp hợp đồng, đăng ký quyền sở hữu và 

sử dụng tài sản... 

Tháng 3-2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2018/ NĐ-CP quy 

định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp. Trong 

đó, hướng dẫn việc thành lập Quỹ đầu tư cho loại hình doanh nghiệp 

này nhằm khắc phục một phần khó khăn về vốn của các đơn vị sản xuất 

kinh doanh. Ngoài ra, các địa phương sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trong hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trong thời gian 5 năm thông 

qua hành động cụ thể... 



Trong khi đó, Nghị định 39/2018/NĐ-CP cũng vừa ban hành, quy định 

doanh nghiệp nhỏ và vừa được cử lao động tham gia khóa đào tạo sơ 

cấp hoặc chương trình đào tạo nghề dưới 3 tháng thì được miễn chi phí 

đào tạo. 

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, hoạt động rà soát, bãi bỏ những quy 

định, điều kiện kinh doanh bất hợp lý phải là thường xuyên, vì doanh 

nghiệp; nhưng cần lưu ý rằng các nước khác cũng vào cuộc mạnh mẽ, 

ngày càng vươn lên trong quá trình nâng cao sức hấp dẫn của môi 

trường kinh doanh, tạo bệ đỡ cho phong trào khởi nghiệp cũng như 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Từ đó, các cơ quan chức năng 

cần ý thức đầy đủ thực tế này để phấn đấu ở mức tối đa nhằm đạt được 

sự tiến bộ thật sự khi so sánh với các nước khác... 

Từ thực tế trên có thể thấy, hỗ trợ doanh nghiệp để tạo làn sóng khởi 

nghiệp là chiến lược dài hơi và không thể có điểm dừng. 

Theo hanoimoi.com.vn 

 

8. Chính sách cho nông nghiệp sạch 

Chưa khi nào cụm từ “nông nghiệp sạch” lại được đề cập nhiều 

như hiện nay. Nhu cầu sử dụng thực phẩm an toàn của người tiêu 

dùng ngày càng trở nên cấp thiết, bởi nạn thực phẩm không an 

toàn hoặc không rõ nguồn gốc đang bủa vây. Nhu cầu chính đáng 

này đang tạo ra cơ hội phát triển chưa từng có cho nền nông 

nghiệp hiện đại. 

Tuy nhiên, để có một sản phẩm nông sản sạch, dễ truy xuất nguồn gốc, 

giá cả phù hợp mọi đối tượng tiêu dùng lại không hề đơn giản. Theo 

đánh giá của giới chuyên môn, hiện nay, mặc dù Nhà nước đã ban hành 

nhiều chính sách để phát triển nông nghiệp sạch nhưng vẫn còn nhiều 

bất cập khiến cả người sản xuất và người tiêu dùng băn khoăn, lo lắng. 

Sản phẩm nông nghiệp sạch đang gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ 

thực phẩm bẩn. Việc sản xuất nông sản sạch tốn chi phí, thời gian và 

công sức hơn nhiều so với cách làm ra nông sản thông thường. Thêm 

vào đó, ngoài niềm tin nhận được từ chính các nhà sản xuất, kinh 

doanh, người tiêu dùng rất khó phân biệt được đâu là thực phẩm sạch, 

đâu là thực phẩm có sử dụng hóa chất. Thói quen tiêu dùng ham rẻ, tiện 

mua cũng khiến thực phẩm sử dụng hóa chất giành phần thắng trong 

cạnh tranh về giá với thực phẩm sạch. 



Mặc dù khó khăn là vậy, song nông nghiệp sạch đang và sẽ trở thành xu 

thế chung của giới tiêu dùng và góp phần quan trọng vào sự phát triển 

ổn định, bền vững của nền nông nghiệp hiện đại, nâng cao đời sống con 

người. Do vậy, để tìm hướng đi cho nông nghiệp sạch, trước hết các cơ 

quan quản lý nhà nước cần tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các 

nông sản gây nguy hại cho cuộc sống, thông qua các quy định và chế tài 

nghiêm khắc. Cùng với đó, Nhà nước cần có cơ chế, tạo điều kiện thuận 

lợi cho các nhà sản xuất nông nghiệp sạch như đơn giản hóa thủ tục 

hành chính (cắt bỏ giấy phép con, quy định rườm rà…), hỗ trợ tài chính, 

giảm thuế... 

Mới đây, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố nghiên cứu “Thách thức 

của ô nhiễm nông nghiệp: bằng chứng từ Trung Quốc, Việt Nam và Phi-

li-pin”. Bản nghiên cứu đã tổng hợp các số liệu sẵn có về nhiều chất gây 

ô nhiễm, cho thấy hiện trạng, lý do, hậu quả nghiêm trọng của ô nhiễm 

môi trường trong nông nghiệp. Đồng thời nêu nhiều giải pháp kỹ thuật 

giúp cải thiện quản lý chất thải vật nuôi, cây trồng, tối ưu hóa việc sử 

dụng hóa chất, nhựa, thuốc thú y, thức ăn trong nông nghiệp, đem lại cơ 

hội nâng cao chất lượng và giá trị của nông nghiệp. Do vậy, một mặt, 

cần định hướng lại chính sách quản lý, mặt khác cần hướng nguồn lực 

tới các ưu tiên xử lý ô nhiễm; bắt buộc và tạo động lực cho nông dân có 

quy mô, năng lực sản xuất theo các cách hiệu quả hơn; hỗ trợ đổi mới 

sáng tạo, học hỏi để kiểm soát được thách thức ô nhiễm và cấu trúc lại 

khu vực nông nghiệp để tăng trưởng bền vững hơn. Tại Việt Nam, 

nguồn tài chính của WB cũng đã giúp nhân rộng các mô hình thực tế có 

tính sáng tạo về nuôi trồng, nâng cao năng suất, giảm ô nhiễm, giúp 

nông dân nâng cao sinh kế, khả năng chống chịu trước biến đổi khí 

hậu… 

Cùng với sự hỗ trợ của các định chế, tổ chức quốc tế, Việt Nam đang 

xây dựng các mục tiêu chiến lược về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi 

trường thông qua các chính sách quản lý hiệu quả, bảo đảm. Đây sẽ là 

những tiền đề quan trọng giúp cho nền nông nghiệp sạch từng bước 

phát triển ổn định và bền vững. 

Theo nhandan.com.vn 

 

 

 



9. Đơn giản hóa thủ tục hành chính cho doanh 
nghiệp 

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 1406/UBND-KT 

triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và phát triển 

doanh nghiệp. 

Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn 

giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC), giảm thời gian và chi phí cho 

doanh nghiệp. Trong đó tập trung đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của từng đơn vị, xây dựng hình ảnh cơ 

quan, công chức Thủ đô thân thiện. Đồng thời, tăng cường công tác 

tuyên truyền để cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ và ủng hộ, hợp tác 

trong các chương trình cải cách, hiện đại hóa giải quyết TTHC, nhất là 

lợi ích của việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

Thành phố đề nghị các đơn vị thống kê riêng toàn bộ kết quả giải quyết 

TTHC chậm liên quan đến doanh nghiệp, báo cáo UBND thành phố. 

Phối hợp trồng cây xanh ven các trục quốc lộ, tỉnh lộ 

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2675/SXD-HT đề nghị 

các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn phối hợp 

triển khai việc trồng cây tạo cảnh quan, không gian ven các trục đường 

quốc lộ, tỉnh lộ. Thời gian qua, việc trồng cây tại các khu vực này gặp 

nhiều khó khăn khi người dân tự ý lấn chiếm đất công để canh tác, 

không hợp tác khi được yêu cầu bàn giao đất cho đơn vị trồng cây xanh. 

Do đó, Sở Xây dựng kiến nghị chính quyền các địa phương thông báo 

những vị trí trồng cây tạo cảnh quan và yêu cầu người dân kịp thời thu 

hồi hoa màu đã trồng trên đất lấn chiếm. Trong trường hợp người dân 

không chấp hành thì hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ trồng 

cây theo đúng yêu cầu của thành phố. 

Tạm dừng tổ chức dã ngoại cho học sinh 

Sau sự việc một học sinh lớp 6 Trường THCS Xuân La (quận Tây Hồ) 

chết trong chuyến đi dã ngoại của trường tại tỉnh Hòa Bình, UBND quận 

Tây Hồ vừa có văn bản yêu cầu tất cả các trường học trên địa bàn tạm 

dừng việc tổ chức cho học sinh đi dã ngoại để rà soát công tác tổ chức 

hoạt động này. Tất cả các trường phải báo cáo toàn bộ hoạt động ngoài 

nhà trường năm học 2017-2018, nêu rõ địa điểm tổ chức, tính hiệu quả 

của hoạt động, phương thức tổ chức thực hiện, phương án bảo đảm an 

toàn, năng lực của đơn vị phối hợp... Riêng Trường THCS Xuân La phải 

báo cáo cụ thể sự việc, xác định nguyên nhân và trách nhiệm của tập 



thể, cá nhân liên quan. 

Xử phạt vi phạm 370 xe hợp đồng 

Từ ngày 1-1 đến 5-4, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã xử lý vi 

phạm 370 xe hợp đồng, phạt hơn 145 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 

66 tài xế. Trong đó có 46 trường hợp bị phạt vì vi phạm hợp đồng, các 

trường hợp còn lại vi phạm dừng đỗ, đón trả khách sai quy định. Thanh 

tra Sở Giao thông vận tải đang nỗ lực xử lý tình trạng xe núp bóng hợp 

đồng để vận chuyển khách liên tỉnh. Tuy nhiên, việc kiểm tra, xử lý còn 

khó khăn do chế tài chưa chặt chẽ, nhất là đối với vi phạm gom khách, 

xác nhận đặt chỗ, thu tiền tại các văn phòng, chi nhánh doanh nghiệp 

vận tải, du lịch ngày càng diễn biến phức tạp. 

Theo nhandan.com.vn 

 

10. Liên Thông Thủ Tục Hành Chính Điện Tử Trong 
Lĩnh Vực Xây Dựng, Đất Đai - Thời Sự 17g 9/4/2018 

Theo báo cáo của UBND TPHCM, trong quý I năm 2018, công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo Cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt, 

chặt chẽ, xuyên suốt và kịp thời. 

TPHCM đã triển khai và kết nối liên thông văn bản điện tử từ Văn phòng 

UBND TP đến các sở, ban, ngành và một số phường - xã, thị trấn, các 

tổng công ty với số lượng liên thông văn bản điện tử hơn 2,6 triệu văn 

bản. 

TP tiếp tục thực hiện việc áp dụng chữ ký điện tử trong trao đổi văn bản 

điện tử, thư mời họp, chấm dứt tình trạng sử dụng văn bản giấy theo chỉ 

đạo của UBND TP, giúp TP tiết kiệm hơn 22 tỷ đồng. 

Trong quý II năm 2018, TPHCM tiếp tục triển khai thực hiện liên thông 

thủ tục hành chính điện tử đối với lĩnh vực xây dựng, đất đai; đẩy mạnh 

triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

TP thực hiện kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức, đề án xác 

định vị trí việc làm và thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng 

và tương đương; tinh giản biên chế và hoàn thiện các nội dung về ủy 

quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức. 

Theo voh.com.vn 

 



11. Quảng Bình: Rút ngắn thời gian cấp phép xây 
dựng còn tối đa 63 ngày 

Trong những năm qua, việc cấp phép xây dựng đã có nhiều chuyển 

biến tích cực về nhiều mặt. Tuy vậy, thời gian cấp giấy phép xây 

dựng còn dài và chưa đồng bộ. Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Bình đã 

ban hành Công văn số 491/UBND-XDCB yêu cầu các sở, ngành, 

UBND quận, huyện, thị xã, rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và 

các thủ tục liên quan. 

 
Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan, góp 

phần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. 

Việc thời gian cấp giấy phép xây dựng còn dài, bởi một số quy định pháp 

luật hiện hành chưa thống nhất; năng lực của cán bộ, công chức chưa 

thực sự đáp ứng yêu cầu; chưa thực hiện triệt để cơ chế một cửa liên 

thông; việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong thực hiện thủ 

tục hành chính chưa chặt chẽ. 

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian 

cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan. UBND tỉnh Quảng Bình yêu 

cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, triển 



khai dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để giảm thời 

gian thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng, trong đó tập trung rút ngắn 

thời gian giải quyết thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép 

xây dựng xuống còn tối đa 63 ngày; phòng cháy, chữa cháy còn tối đa 

20 ngày; kết nối cấp điện, cấp, thoát nước còn tối đa 07 ngày; đăng ký 

đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất xuống còn tối 

đa 20 ngày. 

Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan có liên quan để thực 

hiện đồng thời, song song các thủ tục hành chính về xây dựng Quy chế 

phối hợp thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy và thiết kế xây dựng, 

cấp giấy phép xây dựng; thẩm định dự án, thiết kế xây dựng và báo cáo 

đánh giá tác động môi trường; xây dựng nội dung, quy trình phối hợp, tổ 

chức thực hiện phối hợp liên ngành kiểm tra công tác nghiệm thu khi 

hoàn thành công trình xây dựng, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, 

bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính 

có liên quan. 
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12. Hải Phòng: Xây dựng hệ thống thông tin đất đai 

UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản chấn chỉnh và khắc phục tồn 

tại trong quản lý đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Rà soát, 

đánh giá tình hình triển khai Luật đất đai, đề xuất biện pháp chấn 

chính, xử lý, khắc phục những tồn tại, bất cập, hạn chế trong thực 

hiện quản lý đất đai trên địa bàn.  

Qua đó, xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị buông lỏng 

quản lý đất đai để xảy ra lấn chiếm, chuyển nhượng mục đích sử dụng 

đất trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp 

luật. Điều tra, khoanh định các khu vực có khả năng sạt lở đất, đe dọa 

tính mạng con người, bố trí quỹ đất tái định cư và di dân ra khỏi khu vực 

nguy hiểm. 

Kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông 

nghiệp sử dụng vào mục đích công ích. Phát hiện và xử lý những trường 

hợp cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, 

không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê đất công ích hoặc hồ 

sơ không đầy đủ, rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai theo quy 

định. 



Hoàn thành việc rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới, đo đạc lập 

bản đồ địa chính, giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận, xây 

dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với các công ty nông, lâm nghiệp theo chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng 

đất đai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm 

tra. Qua đó phát hiện, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại. Giải 

quyết các tranh chấp, khiếu kiện đông người, kéo dài ảnh hưởng phát 

triển kinh tế và môi trường đầu tư; tiếp nhận, xử lý, giải quyết triệt để, kịp 

thời các phản ánh của người dân về tình hình vi phạm pháp luật đất đai 

để người dân tham gia giám sát thi hành Luật Đất đai. 

Dự án chậm tiến độ trong nhiều nămXây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo 

lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục 

hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp khi tiếp cận đất đai 

thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh. Bố trí kinh phí từ ngân 

sách thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đất đai; bảo đảm tối thiểu 10% 

tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm cho việc đo đạc 

lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng 

cơ sở dữ liệu đất đai. Kiện toàn Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm 

Phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai. 

Theo baotainguyenmoitruong.vn 



13. Rút ngắn hơn 50% thời gian giải quyết thủ tục 
đầu tư 

Theo Sở KH-ĐT, thời gian qua, để tạo điều kiện thuận lợi cho các 

nhà đầu tư, sở đã gộp thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, giao 

đất, cho thuê đất vào bước thẩm định chủ trương đầu tư; qua đó 

rút ngắn hơn 50% thời gian giải quyết đối với các thủ tục quyết 

định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án 

so với quy định của Chính phủ. 

Bởi theo quy định của Chính phủ, thời gian giải quyết thủ tục quyết định 

chủ trương đầu tư của UBND tỉnh là 35 ngày và thời gian cấp giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư là 5 ngày. Còn theo bộ thủ tục hành chính 

(TTHC) giải quyết tại sở được duyệt thì thời gian giải quyết thủ tục quyết 

định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh là 18 ngày và thời gian cấp giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư là 3 ngày. 

Được biết, bộ TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH-

ĐT đã được UBND tỉnh phê duyệt có 99 TTHC. Trong đó, 31/99 TTHC 

thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp đã được triển khai thực hiện mức 

độ 4; 19/99 thủ tục thuộc lĩnh vực đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã thực 

hiện mức độ 3; 49 TTHC thuộc các lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, đấu 

thầu, đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện 

trợ phi chính phủ nước ngoài thực hiện ở mức độ 2. Trong số này, 50/99 

TTHC đã được giải quyết theo cơ chế một cửa, còn lại được giải quyết 

theo cơ chế một cửa liên thông. 
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14. Bắc Giang: Chỉ đạo thực hiện rà soát đối với 32 
thủ tục hành chính 

Quý I năm 2018, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đạt được những kết quả tích cực. Trong 

đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thường 

xuyên rà soát, đơn giản hóa các TTHC để cắt giảm chi phí, thời gian 

cho doanh nghiệp, người dân... 

Từ 01/01/2018- 15/3/2018, toàn tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận: 183.703 hồ 

sơ TTHC. Đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết 176.205 hồ sơ. Trong đó, trả 

đúng thời hạn đạt tỷ lệ 99,7%. Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, 



một cửa liên thông trên địa bàn toàn tỉnh là 161.147 hồ sơ (chiếm tỷ lệ: 

87,7% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận). 

 

Ảnh minh họa: BGP 

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện rà soát đối với 

32 TTHC thuộc 08 lĩnh vực (gồm: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Lao động, 

Thương binh và Xã hội, Công Thương, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo). 

Thời gian hoàn thành việc rà soát quy định, TTHC trong tháng 6/2018. 

Trong Quý I năm 2018, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh được 

triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu 

theo chỉ đạo của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ. Tuy nhiên, việc triển 

khai công tác kiểm soát TTHC còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc giải 

quyết TTHC tại một số sở, ngành, địa phương vẫn còn tình trạng hồ sơ 

giải quyết quá hạn; một số sở, ngành còn chậm tham mưu công bố danh 

mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, còn vướng mắc trong việc 

tham mưu quy định về TTHC trong văn bản QPPL của tỉnh; số lượng 

phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính còn ít, mặc dù người dân, 

doanh nghiệp còn nhiều bức xúc, bất cập, chưa hài lòng trong quá trình 

thực hiện TTHC; công tác thông tin, báo cáo về hoạt động kiểm soát 

TTHC của một số sở, ngành, địa phương còn chưa tốt, còn tình trạng 

gửi báo cáo chậm muộn và chưa đạt yêu cầu (số liệu chưa đảm bảo 



phải chỉnh sửa nhiều lần);  việc tiếp nhận, theo dõi giải quyết TTHC trên 

phần mềm một cửa điện tử hiện nay chỉ liên thông từ cấp xã- cấp huyện 

mà chưa kết nối liên thông với các phần mềm chuyên ngành của tỉnh 

(trong lĩnh vực lao động, tư pháp) gây khó khăn cho công tác quản lý, 

theo dõi quá trình giải quyết TTHC. 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trong Quý II 

năm 2018, UBND tỉnh chỉ đạo, các sở, ban, ngành và UBND huyện, 

thành phố kịp thời triển khai các nhiệm vụ về cải cách, kiểm soát thủ tục 

hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn 

phòng Chính phủ, đồng thời triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch số 

4405/KH-UBND ngày 18/12/2017 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 

2018; Kế hoạch số 4388/KH-UBND ngày 15/12/2017 về rà soát, đánh 

giá thủ tục hành chính năm 2018. 

Các  sở, ngành, địa phương công bố, công khai kịp thời các TTHC mới 

ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ hoặc hủy bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về TTHC, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và tại nơi tiếp nhận hồ sơ 

thủ tục hành chính; giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân 

theo đúng quy định của pháp luật, nhất là bảo đảm về thời hạn giải 

quyết… 

Theo bacgiang.gov.vn 

 

 

 

 


