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1. Tụt dốc về cải cách hành chính, Bộ Y tế cần làm 
gì? 

Từ vị trí số 11 trong số 19 bộ, ngành vào năm 2016, Bộ Y tế đã “tụt 
dốc” 7 bậc, xuống vị trí áp chót chỉ sau một năm về xếp hạng cải 
cách hành chính. 

Theo kết quả công bố về chỉ số cải cách hành chính năm 2017 thì Bộ Y 
tế là đơn vị đứng gần cuối danh sách xếp hạng (chỉ đứng trên Ủy ban 
Dân tộc). 

Như vậy, đang từ vị trí số 11 trong số 19 bộ, ngành vào năm 2016, Bộ Y 
tế đã “tụt dốc” 7 bậc, xuống vị trí áp chót chỉ sau một năm. Vậy, đâu là 
nguyên nhân? 

 

Thứ hạng về chỉ số cải cách hành chính của Bộ Y tế chỉ có thể tiến lên 
bền vững khi không còn quá tải bệnh nhân (ảnh minh họa) 

Tới thời điểm này, tất cả dịch vụ hành chính công của Bộ Y tế đã đạt từ 
mức độ 2 trở lên, trong đó có 51 dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4. 
Riêng lĩnh vực dược, an toàn thực phẩm, trang thiết bị của ngành y tế đã 
kết nối hệ thống một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN. 

Tuy nhiên, ở lĩnh vực khám chữa bệnh thì không ít bất cập. Đơn cử như 
thủ tục nhập viện, mỗi nơi một kiểu. Có nơi lo bệnh nhân trốn, không 
thanh toán viện phí, có nơi yêu cầu đặt cọc một khoản tiền nhất định mới 
cho nhập viện, có nơi tiếp nhận ngay người bệnh sau đó sẵn sàng kêu 
gọi mạnh thường quân giúp đỡ bệnh nhân nghèo. 



Trong bối cảnh bệnh viện phải tự chủ về tài chính, lấy thu bù chi và quá 
tải như hiện nay thì ngay cả Viện Huyết học Truyền máu Trung ương- 
một trong những đơn vị tích cực về cải cách hành chính cũng chưa thể 
làm hài lòng người bệnh ở mức cao nhất có thể. 

Viện trưởng Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương Bạch Quốc Khánh 
cho biết: “Rút kinh nghiệm từ những điều bệnh nhân phản ánh, chúng tôi 
chỉ đạo ngay đến các khoa phòng để điều chỉnh tất cả những sai sót, 
khiếm khuyết mà bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đóng góp ý kiến 
để khắc phục, hướng tới sự hài lòng của bệnh” 

Mới đây, Bộ Y tế đã lựa chọn Mạng lưới Sáng kiến Việt Nam thực hiện 
một cuộc khảo sát độc lập về mức độ hài lòng của người bệnh tại các 
bệnh viện công lập, nhưng không một bệnh viện tuyến Trung ương nào 
đăng ký tham gia mà chỉ tự đánh giá và mong muốn có thêm thời gian 
để khắc phục những tồn tại. 

Mặc dù quy trình khám bệnh đã giảm từ 12 đến 14 bước xuống còn từ 4 
đến 8 bước, tùy từng loại bệnh, việc chờ khám cũng giảm trung bình gần 
50 phút/1 lượt, nhưng thời gian từ lúc bệnh nhân nhập viện đến lúc nhận 
đơn thuốc vẫn ở mức cao, chưa nơi nào đạt chuẩn 90 phút. 

Nhiều ý kiến cho rằng, ngoài việc thủ tục hành chính còn phiền hà thì cơ 
sở y tế được tự chủ tài chính hoàn toàn trong bối cảnh quá tải bệnh 
nhân là một trong những nguyên nhân dẫn đến người dân phải chờ 
khám lâu. 

Ông Nguyễn Duy Nho ở Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, trong một lần 
điều trị mới đây tại Bệnh viện Xanh Pôn, ông đã chứng kiến nhân viên y 
tế cố tình làm cho bệnh nhân bảo hiểm y tế phải chờ lâu, buộc phải 
chuyển sang dịch vụ theo yêu cầu. Và dĩ nhiên khi đó bệnh viện đạt 
được mong muốn tăng nguồn thu. 

“Không thể chấp nhận được kiểu làm việc của y, bác sĩ ở đây, chậm 
chạp, khệnh khạng. Bộ phận siêu âm đủng đỉnh lắm, gây khó khăn, bắt 
chờ đợi lâu để người bệnh phải sử dụng dịch vụ thu tiền. Tôi chờ từ 
sáng đến 16 giờ chiều, mệt quá, phải siêu âm dịch vụ”, ông Nguyễn Duy 
Nho nói. 

Tại những bệnh viện quá đông bệnh nhân, nhiều người đến khám phải 
chờ rất lâu mới đến lượt. Không ít người nhịn ăn, chờ từ sáng đến trưa 
mới được xét nghiệm máu, nên bị hạ đường huyết, ảnh hưởng tới sức 
khỏe. 

Bệnh viện là “bộ mặt” của ngành Y nên những bất cập như vừa nêu 
chính là lý do khiến Bộ Y tế bị đứng ở vị trí áp chót bảng xếp hạng chỉ số 
cải cách hành chính năm 2017. 

Trao đổi với báo chí, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế Phạm Văn 
Tác thừa nhận, việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và việc 



cập nhật kiểm soát ban hành các thủ tục hành chính chưa kịp thời khiến 
các bệnh viện còn lúng túng trong thực hiện. Bộ sẽ tập trung khắc phục 
để cải thiện thứ hạng trong năm nay. 

Còn theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, Bộ sẽ đẩy mạnh hơn 
nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các đơn vị sự nghiệp y tế 
công lập, gắn thực hiện cải cách hành chính, làm hài lòng người bệnh 
với điểm thi đua của đơn vị và trách nhiệm của người đứng đầu bệnh 
viện. 

“Đây là công việc phải làm thường xuyên và đột xuất khi cần thiết. Nếu 
nghe thấy thông tin về một bệnh viện nào đó có vấn đề về chất lượng thì 
Bộ Y tế và Sở Y tế sẽ kiểm tra, không chỉ để phạt mà nhắc nhở, chấn 
chỉnh, giúp bệnh viện tốt lên. Thời gian tới, chúng tôi sẽ khảo sát đánh 
giá chất lượng từ Bệnh viện tuyến Trung ương đến trạm y tế xã xem sự 
hài lòng của người bệnh như thế nào, có như vậy mới có tác động toàn 
diện cả ngành”, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết. 

Sự hài lòng của người bệnh tỷ lệ thuận với sự phát triển của ngành y tế. 
Trong bối cảnh tiền lương của cán bộ, nhân viên y tế đã được tính vào 
giá dịch vụ khám chữa bệnh; nếu không nỗ lực cải cách hành chính, làm 
hài lòng người bệnh thì lượng bệnh nhân đến khám sẽ giảm, ảnh hưởng 
tới nguồn thu của bệnh viện. 

Tuy nhiên, sự hài lòng người bệnh cũng chỉ đạt được khi không còn tình 
trạng quá tải bệnh nhân. Vì lẽ đó, thứ hạng về chỉ số cải cách hành 
chính của Bộ Y tế chỉ có thể tiến lên bền vững khi không còn quá tải 
bệnh nhân./. 

Theo vov.vn 

 

2. Hiện thực hóa mục tiêu phục vụ doanh nghiệp 

Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết 
quả đáng ghi nhận theo hướng đơn giản, minh bạch, phù hợp với 
thông lệ quốc tế nhằm hiện thực hóa mục tiêu phục vụ doanh 
nghiệp. Đến nay, chúng ta đã cắt giảm được hơn 5.000 thủ tục hành 
chính về điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành; góp phần 
tiết giảm hàng nghìn tỷ đồng và hàng vạn ngày công lao động. 
 
Ngay từ đầu năm 2018, Chính phủ đã đôn đốc các bộ, ngành chủ động 
vào cuộc, với tinh thần quyết tâm trong thực thi nhiệm vụ; tiếp tục nâng 
cao chất lượng môi trường đầu tư - kinh doanh, phục vụ doanh nghiệp. 
Theo đó, Bộ Tài chính đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 188 điều kiện 
kinh doanh - tức chiếm hơn một nửa trong tổng số 370 điều kiện kinh 
doanh hiện hành. Bộ Công Thương cũng vừa công bố việc cắt giảm tiếp 
54 thủ tục hành chính thuộc 10 lĩnh vực liên quan đến năng lượng, tiêu 



chuẩn đo lường, an toàn thực phẩm (trước đó đã cắt giảm 675 điều kiện 
kinh doanh)... 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, không chỉ là 
đơn thuần thực hiện đơn giản hóa, cắt giảm những thủ tục bất hợp lý, 
quan trọng hơn là phải thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả của công 
tác cải cách hành chính xem hiệu quả đến đâu, cần bổ sung, điều chỉnh 
ra sao đối với doanh nghiệp... Bộ NN&PTNT cũng yêu cầu các đơn vị 
chức năng nghiên cứu, lập phương án, lộ trình cắt giảm ít nhất 50% điều 
kiện kinh doanh trình Chính phủ trước ngày 30-6-2018... 

Theo ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh 
tế trung ương, mặc dù còn phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa; đặc biệt là 
bảo đảm chất lượng công tác cải cách hành chính, nhưng việc hình 
thành một cuộc đua trong cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh để 
phục vụ doanh nghiệp là thực tế đáng ghi nhận. 

Trong khi đó, Tổng cục Thống kê vừa công bố, cả nước đã có 41.295 
doanh nghiệp dân doanh đăng ký thành lập trong 4 tháng qua, với tổng 
vốn đăng ký 412 nghìn tỷ đồng, tăng 4,3% về số doanh nghiệp và tăng 
11,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Bình quân vốn mỗi 
doanh nghiệp đạt 10 tỷ đồng, tăng 6,8%. Đây là con số khả quan, thể 
hiện sự bứt phá trong hoạt động thu hút nguồn vốn trong dân; hơn nữa 
là niềm tin vào tương lai kinh doanh đang trong xu hướng gia tăng. 

Theo ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và 
vừa thành phố, một trong những rào cản lớn hiện nay là sự liên kết giữa 
doanh nghiệp với doanh nghiệp còn lỏng lẻo, thiếu bền vững. Hiện chỉ 
hơn 20% doanh nghiệp Việt Nam có đủ khả năng tham gia vào chuỗi giá 
trị liên kết khu vực, trong khi ở Malaysia là 46% và Thái Lan 30%. Các 
doanh nghiệp rất cần được hỗ trợ về thông tin thị trường, nhất là thị hiếu 
và nhu cầu của từng thị trường cụ thể đối với đơn vị làm hàng xuất khẩu 
kết hợp với việc được cảnh báo, tư vấn để giải quyết các tranh chấp 
thương mại.  

Đặc biệt, các cơ quan chức năng cần tạo điều kiện để phát huy vai trò 
giám sát của cộng đồng cũng như để kịp thời nắm bắt tình hình, giải 
quyết những khúc mắc nảy sinh. Trong đó phải rà soát, kiên quyết không 
để tái diễn hiện tượng ban hành “giấy phép con”. Cơ quan quản lý cần 
kiên trì mục tiêu tiết giảm tối đa các chi phí cho doanh nghiệp, từ khi gia 
nhập đến lúc rút lui khỏi thị trường. 

Bên cạnh đó, cần xác định đầy đủ tầm quan trọng, quy mô nhắm đến 
mục tiêu đáp ứng tốt thị trường trong nước. Theo chuyên gia kinh tế Vũ 
Vinh Phú, các đơn vị cần nhận thức đúng vai trò “hậu phương” của thị 
trường trong nước, từ đó chủ động liên kết, hợp tác nhằm nâng cao giá 
trị sản xuất cũng như đẩy mạnh quá trình tham gia vào chuỗi giá trị toàn 
cầu. Trong đó, cần xác định thị trường Việt Nam với khoảng 90 triệu 



người tiêu dùng là rất lớn, có tác dụng phối hợp, “chia lửa” với thị trường 
ngoài nước. 

Nhà nước tiếp tục làm tốt vai trò kiến tạo môi trường đầu tư - kinh doanh 
theo hướng tiến bộ; bám sát những chuẩn mực quốc tế và thường 
xuyên cải thiện chất lượng để thật sự là chỗ dựa của cộng đồng doanh 
nghiệp. Ngoài ra, công tác ban hành quy định pháp luật, giám sát và 
thực thi tốt cần xem là biện pháp duy trì thường xuyên để bảo đảm môi 
trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch với mục tiêu chú trọng bảo vệ 
đơn vị làm ăn chân chính. 

Theo hanoimoi.com.vn 

 

3. Thí điểm kiểm tra chuyên ngành để rút ngắn thời 
gian thông quan 

Ông Đỗ Văn Quang, Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan (Tổng cục 
Hải quan) cho biết: Tổng cục Hải quan đang khẩn trương hoàn 
thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép thí điểm 
kiểm tra chuyên ngành (KTCN) một số mặt hàng tại cơ quan hải 
quan nhằm góp phần đơn giản thủ tục hành chính, thông qua việc 
rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa ngay tại cửa khẩu. 

Theo ông Đỗ Văn Quang, hiện nay, tại một số cửa khẩu trọng điểm với 
khối lượng hàng hóa XNK lớn, trang thiết bị phân tích phục vụ công tác 
KTCN tại đây còn thiếu, chưa đủ khả năng thực hiện KTCN ngay tại cửa 
khẩu. Với hệ thống phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn và các trạm kiểm 
định di động, đơn vị kiểm định hải quan có thể có mặt tại cửa khẩu thực 
hiện phân tích ngay tại hiện trường; thời gian trả kết quả sẽ được cải 
thiện, góp phần thông quan hàng hóa nhanh chóng. 

“Vì vậy trong đề án, chúng tôi đề xuất Chính phủ cho phép thí điểm thực 
hiện công tác KTCN một số mặt hàng tại cơ quan hải quan, trên cơ sở 
có chọn lọc đối với một số mặt hàng đang là điểm “nóng” mà cộng đồng 
doanh nghiệp quan tâm, mặt hàng có liên quan đến bảo vệ sản xuất 
trong nước và bảo vệ sức khỏe cộng đồng”, ông Quang nói. 

Theo định hướng đó, đơn vị kiểm định hải quan sẽ tham gia kiểm tra 
chất lượng đối với mặt hàng phân bón và kiểm tra vệ sinh an toàn thực 
phẩm (như việc xác định về độc tố kim loại nặng, các chỉ tiêu vi sinh...) 
đối với một số nhóm mặt hàng nông sản tại các cửa khẩu trọng điểm.  

Đề cập về địa bàn cửa khẩu trọng điểm sẽ được cơ quan hải quan lựa 
chọn đầu tư nhân lực, vật lực để thực hiện trực tiếp KTCN, đại diện Cục 
Kiểm định hải quan chia sẻ: Ở khu vực biên giới phía Bắc, cơ quan hải 
quan dự kiến tham gia kiểm tra tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), cửa 
khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), cửa khẩu Lào Cai. Tại khu vực miền Nam, 



Cục Kiểm định hải quan đã triển khai tại cửa khẩu cảng Sài Gòn KV1- 
TP. Hồ Chí Minh. 

Về năng lực tham gia KTCN, hệ thống quản lý của Cục Kiểm định hải 
quan đã được cấp chứng chỉ và thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN ISO 
9001:2008. Hiện nay, phòng thí nghiệm tại Cục Kiểm định hải quan và 
các chi cục kiểm định hải quan đã được đánh giá đạt cấp độ chuẩn theo 
khuyến nghị của Tổ chức Hải quan thế giới. 4 phòng thí nghiệm của Cục 
Kiểm định hải quan đạt chứng nhận Vilas, xây dựng 3 phòng thí nghiệm 
vi sinh, riêng Chi cục Kiểm định hải quan 4 còn được công nhận là tổ 
chức giám định theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17020:2012 (Vias). Bộ 
Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ định Chi 
cục Kiểm định hải quan 4 là tổ chức thử nghiệm phân bón hữu cơ, phân 
bón vô cơ phục vụ công tác quản lý Nhà nước.  
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4. Lắng nghe ý kiến doanh nghiệp phản hồi về chính 
sách thuế, hải quan 

Chiều 4/5, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức cuộc họp với các 
doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp để lắng nghe những phản 
ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trong việc thực hiện cơ chế, chính 
sách, thủ tục hành chính liên quan đến thuế, hải quan, xuất nhập 
khẩu. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn 
cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp. 
Tham dự có đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; đại diện Phòng 
Thương mại châu Âu tại Việt Nam và các hiệp hội có liên quan đến thuế, 
hải quan, xuất nhập khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp trực tiếp liên hệ, 
thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan thuế, hải quan trong thời gian 
qua. 

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho 
biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng 
cường đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tháng 2/2018, VPCP phối 
hợp với Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính đã tổ chức hội nghị 
với các hiệp hội, doanh nghiệp và cơ quan có liên quan về các khó khăn, 
vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 116/2017/NĐ-CP quy định điều 
kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo 
dưỡng ô tô và Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT về sản xuất, lắp ráp, 
nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô. 

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động đối thoại, VPCP và Hội đồng Tư 
vấn cải cách thủ tục hành chính tiếp tục lắng nghe ý kiến của doanh 



nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính 
sách, thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực thuế, hải quan, xuất 
nhập khẩu. Đây là các lĩnh vực có liên quan đến hầu hết các hoạt động 
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, là lĩnh vực “nóng”, được truyền 
thông, dư luận quan tâm trong thời gian qua. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, trong phiên họp Chính phủ 
thường kỳ tháng 4 đánh giá về tình hình phát triển kinh tế-xã hội 4 tháng 
đầu năm, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có phát biểu nhấn mạnh về việc 
tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, thu 
hút đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, giải phóng nguồn lực xã hội. 
Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương cũng có nhiều nỗ lực trong cải 
cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và đạt được 
một số kết quả đáng ghi nhận. 

Còn hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực 

Theo tổng hợp của VPCP, từ năm 2017 đến nay, các bộ, ngành đã cắt 
giảm 402/638 danh mục hàng hoá, sản phẩm phải kiểm tra chuyên 
ngành, 1.141 điều kiện kinh doanh và có phương án cắt giảm, đơn giản 
hoá 2.118 điều kiện kinh doanh, nâng tổng số điều kiện kinh doanh dự 
kiến cắt giảm lên 3.259/5.786 điều kiện kinh doanh (con số cắt giảm, 
đơn giản hoá dự kiến đạt 56%). 

Đặc biệt là trên lĩnh vực thuế, hải quan, xuất nhập khẩu, một số kết quả 
cải cách đã đi vào cuộc sống. Từ năm 2016 đến nay, đã rà soát, cắt 
giảm, đơn giản hoá đối với 405 thủ tục thuế và 223 thủ tục hải quan. Đã 
triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thuế (khai nộp 
thuế điện tử, hoàn thuế điện tử...) và lĩnh vực hải quan (Cơ chế một cửa 
quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN...). 

Bên cạnh đó, giảm thời gian nộp thuế và thời gian thực hiện thủ tục 
thông quan hàng hoá (năm 2017 còn dưới 111 giờ, giảm 420 giờ so với 
năm 2013, thời gian giải phóng hàng nhập khẩu giảm từ 42 giờ năm 
2014 xuống còn 34 giờ năm 2016...). 

Về xuất nhập khẩu, một số cải cách như thí điểm cơ chế đấu giá quyền 
sử dụng hạn ngạch thuế quan thay vì phân giao hạn ngạch thuế quan 
đối với mặt hàng đường. Kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia để 
cấp phép nhập khẩu trực tuyến cấp độ 4 đối với xe máy phân khối lớn, 
các chất làm suy giảm tầng ozone… 

Tại cuộc họp, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 
Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp 
Nhật Bản tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, 
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Hiệp hội Dệt may 
Việt Nam, Hội tư vấn thuế Việt Nam và một số doanh nghiệp đã nêu ra 
tồn tại, hạn chế nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính, tình 
trạng yêu cầu thêm hồ sơ, giấy tờ không đúng quy định, kéo dài thời 



gian, cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần để hoàn thiện hồ sơ... vẫn 
diễn ra ở một số cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ 
tục, trong đó có hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ 
của công chức thuế, hải quan như báo chí đã phản ánh. 

Nguyên nhân chủ yếu của hạn chế trên là do: Cơ chế, chính sách nhìn 
chung chưa hoàn thiện và quá trình tổ chức thực hiện chưa hiệu quả, 
còn kẽ hở để các cá nhân, cơ quan, tổ chức lợi dụng. 

Luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp 

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến 
Dũng khẳng định Chính phủ tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường kinh 
doanh, cắt bỏ các rào cản, thủ tục bất hợp lý… Đặc biệt với quyết tâm là 
ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ, triển khai Chính phủ điện tử 
trước cho lĩnh vực hải quan, thuế. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho biết với Hệ thống Tiếp nhận và trả 
lời kiến nghị của người dân và Hệ thống Tiếp nhận và trả lời kiến nghị 
của doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm VPCP luôn sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến, bức xúc của 
người dân, doanh nghiệp và những kiến nghị này sẽ được công khai để 
các Bộ, ngành theo dõi, giải đáp. 

Theo Bộ trưởng, toàn bộ các ý kiến nêu ra tại cuộc họp sẽ được tổng 
hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có biện pháp chấn chỉnh, kịp thời, 
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, đúng với tinh thần Chính phủ kiến tạo, hành động quyết liệt, phục 
vụ người dân và doanh nghiệp. 
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5. Bộ GD-ĐT đứng ở đâu trong xếp hạng cao về chỉ 
số cải cách hành chính? 

Bộ GD-ĐT là một trong 6 đơn vị đạt 100% số điểm của tiêu chí 
“Thực hiện quy định của Chính phủ về tổ chức bộ máy” và có nhiều 
tiến bộ về cải CCHC. 

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công 
bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của các bộ, ngành và 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục 
vụ hành chính năm 2017. 

Theo đó, kết quả chỉ số CCHC năm 2017 của các bộ, ngành được chia 
thành 2 nhóm. Điều đáng chú ý là nhóm đạt kết quả từ 80 điểm trở lên, 
bao gồm 12 bộ, trong đó có Bộ GD-ĐT. 

Ngân hàng Nhà nước đạt chỉ số cao nhất với 92,36 điểm. Sau đó lần 
lượt là các Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ 



Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ NN&PTNT, Bộ Khoa học và Công 
nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ GD-ĐT, Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội. 

 

Bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của 19 bộ, ngành 
Trung ương. 

Đối tượng của bộ chỉ số này là 19 bộ, ngành Trung ương và 63 UBND 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Bộ tiêu chí xác định 
chỉ số CCHC cấp bộ, ngành được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 37 
tiêu chí và 79 tiêu chí thành phần. Thang điểm đánh giá là 100, trong đó 
điểm tự đánh giá của các bộ (có sự thẩm định của Hội đồng) tối đa là 
63,5/100 và điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 36,5/100 điểm. 

Chỉ có 6 đơn vị đạt 100% số điểm của tiêu chí “Thực hiện quy định của 
Chính phủ về tổ chức bộ máy”, bao gồm: Bộ Khoa học và Công nghệ; 
Bộ GD-ĐT; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính; 
Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là những đơn vị 
đứng đầu chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy. Bên cạnh đó, các 
đơn vị này cũng đạt 100% số điểm tại cả 2 tiêu chí khác là “Thực hiện 



quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao” và “Thực 
hiện phân cấp quản lý”. 

Các Bộ đã chú trọng công tác rà soát biên chế; thực hiện công tác kiểm 
tra, thanh tra tại các địa phương theo thẩm quyền, đồng thời có những 
xử lý kịp thời qua kiểm tra việc thực hiện phân cấp. 

Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính tại Bộ GD-ĐT cho thấy 
có sự cải thiện đáng kể so với kết quả chỉ số cải CCHC những năm 
trước đây. Năm 2014, Bộ GD-ĐT xếp thứ 18/19; năm 2015, xếp thứ 
16/19; năm 2016 xếp thứ 15/19 thì năm nay Bộ đã được xếp thứ 11/19. 

Đặc biệt, Bộ GD-ĐT đứng thứ 4/19 các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong 
bảng xếp hạng về tiêu chí Tác động của cải cách đến bộ máy hành 
chính nhà nước và chỉ số áp dụng công nghệ thông tin. Bộ đứng thứ 
4/19 các bộ, cơ quan ngang bộ trong bảng xếp hạng kết quả điểm số và 
chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính của các bộ, cơ quan 
ngang bộ. Ngoài ra, Bộ GD-ĐT đứng thứ 5/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ 
trong bảng xếp hạng các tiêu chí về Chỉ số thành phần cải cách tổ chức 
bộ máy hành chính nhà nước. 

Kết quả Chỉ số Cải cách hành chính 2017 đã phản ánh tương đối sát 
tình hình triển khai công tác cải cách hành chính tại Bộ GD-ĐT. Kết quả 
chỉ số này có tính tổng hợp, đa chiều, gắn kết việc đánh giá bên trong 
nội bộ của Bộ GD-ĐT với đánh giá khách quan từ phía người dân, tổ 
chức. 

Được biết, trong thời gian qua, Bộ GD-ĐT đã tập trung triển khai quyết 
liệt công tác tác kiểm tra, tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao 
chất lượng ban hành kế hoạch và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch cải 
cách hành chính đã ban hành./. 
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6. Lập hãng bay sẽ dễ thở hơn trước 

Trưởng phòng Pháp chế Cục Hàng không VN Hoàng Trung Kiên 
cho biết Cục Hàng không VN đã rà soát và đề xuất cắt giảm 58/78 
điều kiện, trong đó có nhiều điều kiện được đánh giá là nếu bãi bỏ 
sẽ thuận lợi rất nhiều cho DN.  

Đơn cử lĩnh vực vận tải hàng không, ông Kiên cho biết sẽ cắt giảm giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh mà ngành kinh doanh chính là vận 
chuyển hàng không; phương án bảo đảm có tàu bay khai thác trong năm 
năm kể từ ngày dự kiến bắt đầu kinh doanh… “Các điều kiện này về bản 
chất là thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và các nội dung 
thuộc quyền tự chủ của doanh nghiệp nên để cho doanh nghiệp tự quyết 
định” - ông Kiên nói. 



Tương tự, hai trên tổng số ba điều kiện chung để kinh doanh vận tải 
hàng không cũng được công bố bãi bỏ. Cụ thể là bỏ điều kiện “phải phù 
hợp với quy hoạch phát triển GTVT hàng không” và điều kiện “Có giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh mà ngành kinh doanh chính là vận 
chuyển hàng không”. 

Thực tế, theo tìm hiểu của PV, theo Luật Quy hoạch, hiện không còn quy 
hoạch phát triển GTVT hàng không. Hơn nữa, quy hoạch là vấn đề quản 
lý nhà nước, tự bản thân cơ quan nhà nước phải nắm được thông tin về 
nội dung quy hoạch để hướng dẫn doanh nghiệp, không phải là điều 
kiện kinh doanh của doanh nghiệp. 

Điều kiện chung duy nhất được giữ lại là “được Bộ GTVT cấp giấy phép 
kinh doanh vận tải hàng không sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho 
phép”. 

Ngoài ra, trong số 10 điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực, Bộ GTVT 
cũng quyết định bãi bỏ ba điều kiện “Có tổ chức bộ máy thực hiện hệ 
thống quản lý phát triển sản phẩm, tiếp thị và bán dịch vụ vận chuyển 
hàng không, dịch vụ hàng không chung theo quy định của pháp luật về 
hàng không dân dụng”; “Có tổ chức bộ máy thực hiện quản lý hệ thống 
thanh toán tài chính” và “Người đại diện theo pháp luật phải là công dân 
Việt Nam”. 

Với những điều kiện về năng lực sản xuất, Bộ GTVT cũng quyết định bãi 
bỏ điều kiện “có phương án bảo đảm có tàu bay khai thác trong năm 
năm kể từ ngày dự kiến bắt đầu kinh doanh” và cho rằng đây là 
chuyện quản lý hoạt động của doanh nghiệp, để doanh nghiệp tự chủ. 

Điều kiện “Đáp ứng quy định về tuổi của tàu bay đã qua sử dụng nhập 
khẩu vào VN” cũng sẽ không còn vì đây là nội dung quản lý nhà nước 
trong quá trình hoạt động và nên được kiểm soát trong nội dung quản lý 
của nghị định về quốc tịch tàu bay hoặc nội dung về quản lý hoạt động 
bay. 

Tương tự lĩnh vực vận tải, nhiều điều kiện kinh doanh cảng hàng không, 
sân bay cũng được loại bỏ. 

Cụ thể, hai điều kiện chung “Được Bộ trưởng Bộ GTVT chấp thuận chủ 
trương thành lập doanh nghiệp cảng hàng không” và “Được Bộ trưởng 
Bộ GTVT chấp thuận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của doanh 
nghiệp cảng hàng không cho nhà đầu tư nước ngoài” đã được bãi bỏ. 

Chia sẻ về vấn đề này, Chủ tịch HĐQT TCT Cảng hàng không VN Lại 
Xuân Thanh cho rằng quy định này tạo điều kiện rất thông thoáng cho 
DN. Luật đã quy định rõ điều kiện hoạt động của DN nên thực tế, không 
cần phải có sự chấp thuận trước. 

“Anh cứ thành lập đi, nếu anh không đủ điều kiện sẽ không được cấp 
giấy phép hoạt động”, ông Thanh nói và cho rằng Bộ GTVT quyết định 



bỏ nhưng không có nghĩa là buông lỏng. Anh có thể thoải mái thành lập 
doanh nghiệp nhưng muốn hoạt động trong lĩnh vực này, vẫn phải có đủ 
điều kiện theo quy định mới được cấp giấy phép. 

Với quyết định bãi bỏ điều kiện phải được sự chấp thuận của Bộ GTVT 
khi chuyển nhượng cổ phần, vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài, ông 
Thanh nói: “Luật quy định nước ngoài chỉ chiếm không quá 30%, DN cứ 
theo luật mà làm, không cần hỏi trước. Khi anh chuyển nhượng quá 
30%, quản lý nhà nước sẽ tuýt còi”. 

Tìm hiểu của PV, điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực, cụ thể là “Có 
phương án kinh doanh và chiến lược phát triển của doanh nghiệp” cũng 
được cắt giảm để đảm bảo tự chủ hoạt động của doanh nghiệp. Cũng 
như vậy, điều kiện “Hệ thống trang thiết bị theo quy định của pháp luật 
về hàng không dân dụng” cũng sẽ không còn. 
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7. Khẳng định tất cả vì doanh nghiệp 

 Việc Bộ Công Thương tiếp tục cắt giảm gấy phép con lần thứ 3 liên 
quan đến các lĩnh vực mà Ngành quản lý được giới chuyên gia và 
doanh nghiệp đánh giá rất cao. Đây là thông điệp mạnh mẽ về xây 
dựng Chính phủ kiến tạo, luôn đồng hành với doanh nghiệp trong 
bất luận hoàn cảnh nào. 

Ngày 27/4/2018 Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 
1408/QĐ-BCT về tiếp tục cắt, giảm giấy phép con (lần thứ 3 - PV), theo 
đó tiếp tục bãi bỏ 12 thủ tục và đơn giản hóa 42 thủ tục đối với 10 lĩnh 
vực, tại 19 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 10 thông tư, 1 thông tư 
liên tịch mà Bộ đã ban hành nhằm cụ thể hóa 01 quyết định của Thủ 
tướng và 7 nghị định của Chính phủ liên quan đến các lĩnh vực trên 
thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ. 

Trước đó, lần đầu tiên năm 2016, Bộ Công Thương thực hiện bãi bỏ 15 
thủ tục và đơn giản hóa 108 thủ tục, trong tổng số 443 thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi Bộ quản lý. Một năm sau đó, với Quyết định 
3610a/QĐ-BCT, Bộ Công Thương tiếp tục công cuộc đổi mới cải cách 
khi cắt giảm và đơn giản hóa tới 183 thủ tục (trong đó cắt giảm 49 thủ 
tục, đơn giản hóa 134 thủ tục) trong tổng số 451 thủ tục tại thời điểm 
năm 2017 do Bộ quản lý. Và đây là lần thứ 3, Bộ tiếp tục cắt giảm thủ 
tục hành chính để tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp. 

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, trong vòng hai năm trở lại 
đây, Bộ Công Thương đã thực sự chuyển động, cải cách mạnh mẽ theo 
đúng tinh thần của Đảng, Nhà nước và Chính phủ là kiến tạo, đổi mới, 
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp để phát triển 
kinh tế. 



Điểm đáng chú ý trong “cuộc cách mạng thủ 
tục, giấy phép con lần thứ 3” của ngành 
Công Thương, được tập trung vào các lĩnh 
vực như: Năng lượng, điện, quản lý cạnh 
tranh, tiêu chuẩn đo lường, xúc tiến thương 
mại, an toàn thực phẩm và xuất nhập khẩu... 

Cụ thể, đối với lĩnh vực xúc tiến thương mại, 
Bộ Công Thương đã tiến hành rà soát, điều 
chỉnh và bãi bỏ 9 thủ tục hành chính liên 
quan đến việc xác nhận đăng ký thực hiện 
khuyến mại theo hình thức mang tính may 
rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương trở lên. 

Ngoài ra, Bộ cũng bãi bỏ thành phần hồ sơ 
quy định về hình ảnh hàng hóa khuyến mại 
và hàng hóa dùng để khuyến mại; mẫu vé số 
dự thưởng đối với chương trình khuyến mại 
có phát hành vé số dự thưởng; thay thế Giấy 
chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch 
vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật bằng Bản sao giấy 
tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật. 

Cũng tại “cuộc cách mạng lần thứ 3 này”, lĩnh vực xúc tiến thương mại 
đã được giảm thời gian thực hiện từ 7 ngày làm việc xuống còn 5 ngày 
làm việc. Đối với quy định về việc thông báo thực hiện khuyến mại, thời 
hạn gửi thông báo đến Sở Công Thương được giảm từ 7 ngày làm việc 
xuống 3 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại. 

Các trường hợp khác như xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm 
thương mại ở nước ngoài; Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký 
tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài và xác nhận đăng 
ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại Việt Nam được rút ngắn 
thời gian từ 10 ngày làm việc xuống 7 ngày làm việc. 

Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương bãi bỏ, đơn giản 
hóa 8 thủ tục hành chính. Trong đó bãi bỏ quy định về tài liệu trong hồ 
sơ Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 
kinh doanh thực phẩm như sau: Bản sao có xác nhận của cơ sở, giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề kinh doanh thực 
phẩm theo quy định về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Bộ Công Thương 
thực hiện và do Sở Công Thương thực hiện; đồng thời bãi bỏ nội dung 
“diện tích nhà xưởng”, “hệ thống thông gió”, “hệ thống chiếu sáng”… 

Với lĩnh vực xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương bãi bỏ quy định về việc 
cấp giấy phép nhập khẩu thuốc lá để kinh doanh hàng miễn thuế quy 

Ngoài lĩnh vực xúc tiến 
thương mại; an toàn 
thực phẩm; xuất nhập 
khẩu, 7 lĩnh vực khác 
cũng được cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục lần 
này gồm có: Lĩnh vực 
giao dịch hàng hóa (3 
thủ tục); lĩnh vực tiêu 
chuẩn đo lường (9 thủ 
tục); quản lý cạnh tranh 
(7 thủ tục); kỹ thuật an 
toàn (5 thủ tục); kinh 
doanh rượu (2 thủ tục); 
năng lượng (3 thủ tục) 
và điện (1 thủ tục). 



định tại Nghị định số 167/2016/NĐ-CP; giảm thời hạn thực hiện từ 5 
ngày xuống còn 3 ngày làm việc đối với hoạt động cấp Giấy chứng nhận 
lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập 
khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương quy định Quyết định số 
10/2010/QĐ-TTg. 

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng bãi bỏ văn bản xác nhận của Bộ quản 
lý chuyên ngành. Việc xin ý kiến của Bộ chuyên ngành chuyển từ trách 
nhiệm của thương nhân sang trách nhiệm trao đổi ý kiến giữa các cơ 
quan Nhà nước; đồng thời giảm thủ tục từ 10 ngày xuống còn 5 ngày 
làm việc đối với hoạt động cấp Giấy phép gia công xuất khẩu có yếu tố 
nước ngoài quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT… 
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8. Cần có đơn vị độc lập rà soát, cắt giảm điều kiện 
kinh doanh 

Nhiều Bộ, ngành đã công bố cắt giảm hàng loạt điều kiện kinh 
doanh được coi là rào cản cho sự phát triển của doanh nghiệp. 

Ngay trong những ngày đầu của quý II/2018, nhiều bộ, ngành đã công 
bố cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Cụ thể,  Bộ Y tế sẽ 
cắt giảm 1.151 điều kiện kinh doanh, đạt tỷ lệ 68,51%. Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn cắt giảm 131 điều kiện kinh doanh, đạt trên 76%. 
Bộ Giao thông vận tải công bố cắt giảm 384 điều kiện kinh doanh, tương 
đương 67%.... Mới đây nhất, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn 
Anh vừa ký quyết định bãi bỏ, đơn giản hóa 54 thủ tục hành chính và 
điều kiện đầu tư kinh doanh…   

Đánh giá về việc cắt giảm các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh 
của các bộ ngành, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế, Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, không chỉ công bố cắt 
giảm điều kiện kinh doanh đúng hạn mà tỷ lệ cắt giảm đều vượt khá 
nhiều so với mức tối thiểu 50% mà Chính phủ đưa ra. 

“Đây là nét nổi bật và là động thái tích cực của các bộ ngành trong thời 
gian qua. Điều này thể hiện tín hiệu rõ ràng về sự chuyển động của các 
bộ, ngành trong việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính 
phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và tạo thuận lợi cho hoạt động 
của doanh nghiệp và người dân”, ông Đậu Anh Tuấn chỉ rõ. 

Theo ông Tuấn, việc công bố rộng rãi cho cộng đồng xã hội biết phương 
án cắt giảm cũng là nỗ lực lớn thể hiện bước đi công khai, dân chủ của 
các bộ, ngành. Bởi khi công bố như vậy, cộng đồng doanh nghiệp, báo 
chí, người dân có thể giám sát quá trình sửa đổi. 



“Qua đây, doanh nghiệp có thể cung cấp thêm thông tin để các bộ ngành 
có phương án cắt giảm tiếp những điều kiện kinh doanh mà doanh 
nghiệp chưa hài lòng. Bởi để cắt giảm những điều kiện kinh doanh này 
không hề đơn giản, cắt bỏ thủ tục tức là các bộ ngành phải nhận cái khó 
về mình mà không thể đẩy cái khó cho doanh nghiệp, người dân như 
trước đây nữa”, Trưởng Ban Pháp chế VCCI nêu rõ. 

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực của việc cắt giảm thủ tục hành chính 
thì những vướng mắc trong quản lý, kiểm tra chuyên ngành như danh 
mục mặt hàng nhiều, quản lý chồng chéo, quản lý không theo nguyên 
tắc rủi ro, chi phí kiểm tra chuyên ngành lớn… vẫn gây nhiều trở ngại 
cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Ông Đậu Anh Tuấn cho hay, để đạt hiệu quả cao thì việc cắt giảm các 
thủ tục cần hướng đến thực chất, làm sao cho doanh nghiệp và người 
dân được thụ hưởng nhiều điều kiện thuận lợi nhất chứ không phải cắt 
giảm theo thành tích. Các doanh nghiệp, chuyên gia, hiệp hội ngành 
hàng nên tham gia sâu vào quá trình này. 

Về lâu dài, trong quá trình soạn thảo thông tư, nghị định, luật cần có quy 
trình kiểm soát chặt chẽ biên bản ra thủ tục hành chính mới. Đặt ra điều 
kiện kinh doanh mới phải tiến hành thận trọng qua nhiều bước tham vấn, 
quan sát chặt chẽ và cần có cơ quan thẩm định độc lập thì mới ngăn 
chặn được tình trạng ra các điều kiện kinh doanh mới không phù hợp. 

Ông Tuấn cũng nhấn mạnh, trong quá trình cắt giảm điều kiện kinh 
doanh, các bộ ngành không nên giao cho các vụ, cục vốn đang thực 
hiện cấp phép tiến hành chủ trì các chương trình rà soát, ban hành văn 
bản và cắt giảm. Bởi kinh nghiệm đến thực tiễn cho thấy, đơn vị nào 
đang được quyền cấp phép, bằng cách này hay cách khác luôn tìm cách 
giữ lại tư duy cấp phép hay giữ lại điều kiện kinh doanh. 

Trong từng bộ, ngành cụ thể, việc chủ trì chương trình cắt giảm nên giao 
cho những đơn vị độc lập, không thực hiện chức năng quản lý Nhà nước 
hay cấp phép, có như vậy mới đảm bảo tính khách quan, bền vững./. 
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9. 'Chị trả 5 ngàn' trước, cấp cứu sau! 

Người mẹ hốt hoảng bồng con 2 tuổi đi cấp cứu sau khi bé uống 
nhầm chai cồn 90 độ. Chờ một lúc mới có một người đến, bảo mua 
một cuốn sổ khám, rồi nói "Chị trả 5 ngàn". 

Dù ngành y tế đã rất nỗ lực trong việc cải thiện hình ảnh, thế nhưng với 
kết quả xếp hạng về chỉ số cải cách hành chính năm 2017 dành cho các 



bộ, ngành mà Bộ Nội vụ vừa công bố ngày 2-5 cho thấy Bộ Y tế vẫn còn 
rất nhiều việc cần phải làm. 

Với 72,4 điểm, Bộ Y tế đang đứng áp chót bảng xếp hạng trong số các 
bộ ngành. 

Mẹ van xin bệnh viện cấp cứu cho con 

"Tôi lơ là một chốc, bé con 2 tuổi uống mất một ngụm trong chai cồn 90 
độ rồi khóc ré lên. Tôi ôm bé chạy vào bệnh viện cấp cứu.  

Tới bệnh viện, từ ngoài cổng, người ta không cho xe vào nên người nhà 
tôi phải qua đường gửi xe, tôi đành ôm con chạy bộ cả mấy trăm mét 
mới tới được phòng cấp cứu. 

Vào tới nơi, tôi hoảng hốt trình bày với các bác sĩ, nhân viên áo trắng... 
nhưng họ đứng một nhóm rất đông, tôi không biết ai là người có phận sự 
tiếp đón bệnh nhân, và cũng chẳng ai buồn tiếp nhận ca của mẹ con tôi.  

Mãi một lúc sau mới có một người đến, bảo tôi mua một cuốn sổ khám, 
rồi nói "Chị trả 5 ngàn", tôi như van xin: "Cô ơi, nhiêu tiền tôi cũng đóng, 
nhờ cô nhanh lên cho con tôi cấp cứu!". 

Đến lúc con tôi được khám, bác sĩ hỏi nguyên do cấp cứu, rồi buông một 
câu: "Trông con cái kiểu gì đấy!". Thế rồi, bác sĩ bảo tôi đưa con đi chụp 
X-quang phổi, nhưng không một ai hướng dẫn phòng chụp ở đâu.  

Mãi đến khi tìm được phòng chụp X-quang thì tôi phải xếp sổ, chờ đến 
lượt, chụp xong cũng phải chờ 30 phút họ mới trả tất cả kết quả cùng 
đợt...". 

Đó là câu chuyện rất thật vừa xảy ra mà Tuổi Trẻ ghi lại được tại Bệnh 
viện Xanh Pôn (Hà Nội) đã cho thấy một hệ thống thủ tục hành chính rất 
rườm rà đang đè níu các bệnh viện công lập trong cả nước. 

Ông Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, cho hay thủ 
tục hành chính là một trong những rắc rối góp phần dẫn đến thời gian 
chờ khám hiện đang kéo dài.  

Theo ông Tuấn, Bệnh viện Tim Hà Nội được đánh giá là bệnh viện có 
thủ tục nhanh nhất nước (từ lúc nhập viện đến khi nhận đơn thuốc), 
nhưng đến nay chỉ dừng lại con số 105 phút. Trong khi chuẩn là 90 phút. 

Bộ Y tế có bị oan? 

Ngay sau khi nhận được thông tin về việc Bộ Y tế đứng áp chót bảng 
xếp hạng, trao đổi với Tuổi Trẻ, vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) 
Phạm Văn Tác cho rằng có những điểm vừa mới được công bố là đúng, 
Bộ Y tế cần cải cách, nhưng có những điểm bộ cần giải thích thêm. 

Trong khi đó, một lãnh đạo cấp vụ của Bộ Y tế còn cho rằng nhiều điểm 
Bộ Y tế bị chấm oan. Cụ thể, theo vị lãnh đạo này, việc mỗi năm lại bổ 
sung thêm các tiêu chí vào bảng điểm cho thấy không cùng một bộ công 
cụ, không cùng chiếc "cân" nên rất khó đánh giá.  



"Bộ Y tế có triển khai danh mục nhận thủ tục hành chính qua đường 
công ích nhưng người dân không gửi qua đó, và chúng tôi vẫn bị trừ 2,5 
điểm" - vị này nhận xét. 

Tuy vậy, Bộ Y tế cũng thừa nhận có hai điểm chưa đạt, đó là xây dựng 
các văn bản quy phạm pháp luật và việc cập nhật, kiểm soát việc ban 
hành các thủ tục hành chính chưa kịp thời.  

"Khi chấm thì có một số điểm bộ bị áp đặt, chúng tôi cập nhật muộn thì 
bị trừ điểm là đúng rồi, nhưng rõ ràng chúng tôi có công bố. Bộ Y tế 
cũng đề nghị bộ chỉ số tới đây nên bám sát nội dung cải cách hành chính 
theo tinh thần nghị quyết 30 và nên xem xét đến đặc trưng của từng bộ 
ngành. Bởi Bộ Y tế xây dựng rất nhiều văn bản" - vị này góp ý. 

 

Biểu đồ về mức độ không hài lòng của người bệnh đối với 15 tiêu chí 
trong tháng 4-2018 - Nguồn: Sở Y tế TP.HCM, Đồ họa: VĨ CƯỜNG 

Đà Nẵng: "số hóa" thủ tục để giảm phiền hà 

Ghi nhận tại Bệnh viện Đà Nẵng cho thấy nhiều năm nay mục tiêu cải 
cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ đang được đặt lên hàng 
đầu trên cả hai yếu tố: con người và máy móc. 

Theo đó, tại khu vực tiếp đón bệnh nhân, người nhà - người bệnh chỉ 
việc bấm số thứ tự và chờ (5-7 phút) để đến phiên mình làm thủ tục. 

Đó là chưa kể từ ngày 2-4 bệnh viện này đã áp dụng chương trình đặt 
lịch khám thông qua website hoặc gọi điện thoại tới số tổng đài bệnh 
viện hoặc nhắn tin để đặt lịch khám bệnh theo ý mình. 

Trên số lượng bệnh nhân, bác sĩ sẽ lên lịch và tổng đài sẽ tự động gửi 
về mã số đi kèm thời gian hẹn khám. Đúng giờ hẹn, khách hàng có thể 
tới phòng khám và đưa tin nhắn, email phản hồi hoặc mã trên web để 
được thăm khám. 

Ông Lê Đức Nhân - giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng - cho biết đây là một 
trong những dịch vụ y tế thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin 
vượt bậc giảm tối đa thời gian, sự phiền hà đối với người bệnh. 



Hiện lượng bệnh nhân đăng ký giờ khám thông qua dịch vụ này đang 
tăng dần, giảm tải hẳn ở các giờ cao điểm tại các khoa phòng. 

Ngoài ra, Bệnh viện Đà Nẵng cũng đang áp dụng nhiều thiết bị máy móc 
rút ngắn thời gian làm thủ tục cho người bệnh như hệ thống đăng ký 
khám bệnh bằng máy tự động đối với bệnh nhân diện bảo hiểm y tế. 

Bệnh nhân chỉ cần tới máy và quét mã vạch trên hệ thống, màn hình 
hiển thị ra tên - tuổi, bệnh nhân có quyền chọn khoa phòng để khám và 
được trả lại phiếu hẹn giờ. Cách làm này loại bỏ hẳn quy trình kiểm tra, 
đăng nhập và vào sổ thẻ bảo hiểm y tế như lâu nay. 

Cũng theo ông Nhân, do hoạt động theo mô hình tự chủ nên việc đổi 
mới hình thức tiếp đón, nâng cao chất lượng để kéo bệnh nhân tới là 
điều bắt buộc phải làm, đây cũng là xu thế để rút ngắn khoảng cách giữa 
bệnh viện công - tư. 

Nhiều chỉ số đạt thấp 

Trong khi Ngân hàng Nhà nước VN được xếp thứ hạng cao nhất với 
92,36 điểm, Bộ Y tế lại đứng áp chót chỉ với 72,40 điểm, lý do có nhiều 
chỉ số thành phần trong cải cách hành chính của Bộ Y tế đạt rất thấp. 

Đơn cử: chỉ số xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế phạm vi quản lý 
nhà nước (11,77/17 điểm), chỉ số cải cách tổng hợp hành chính (7,96/16 
điểm), chỉ số cải cách bộ máy tổ chức hành chính nhà nước (9,41/13 
điểm) hay chỉ số hiện đại hóa hành chính (11,81/17,5 điểm)... 
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10. Cải thiện môi trường kinh doanh - Bài 1: Nhiều 
điểm sáng nhưng chưa bền vững 

Để thực hiện mục tiêu phát triển 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 
và tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài vẫn còn rất nhiều vấn đề cần 
được khắc phục trong cải thiện môi trường kinh doanh. 

Môi trường kinh doanh là nền tảng để hình thành và phát triển doanh 
nghiệp. Trong những năm qua, các chỉ số môi trường kinh doanh của 
Việt Nam đã được cải thiện, tuy nhiên để thực hiện mục tiêu phát triển 1 
triệu doanh nghiệp vào năm 2020 và tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài 
vẫn còn rất nhiều vấn đề cần được khắc phục.  
Việt Nam đã và đang phát triển nền kinh tế thị trường, đồng thời hội 
nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế quốc tế. Điều này không chỉ đòi hỏi 
Việt Nam phải xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi để phát triển 
đội ngũ doanh nghiệp trong nước mà còn phải nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia nhằm thu hút các nguồn lực nước ngoài phục vụ nhu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 



Trong bối cảnh đó, nhiều chủ chương, chính sách mới đã được ban 
hành, đi vào cuộc sống. Song hiện vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, cần 
tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa.  

 

Niềm tin của các doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh tiếp tục tăng 
lên. Ảnh minh họa: TTXVN 

*Nhiều điểm sáng từ Nghị quyết 19  

Nghị quyết 19/NQ-CP (về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia) được 
ban hành từ năm 2014 và điều chỉnh theo từng năm. Sau 4 năm triển 
khai thực hiện, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt 
Nam liên tục cải thiện, được doanh nghiệp đánh giá tốt.  

Cụ thể, theo báo cáo môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới 
(WB) năm 2017 Việt Nam đã vươn lên xếp thứ 68 trong tổng số 190 
quốc gia được khảo sát, tăng 22 bậc so với năm 2015.  

Bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Môi trường kinh doanh và năng lực 
cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho 
biết, đánh giá chất lượng môi trường kinh doanh của một quốc gia được 
dựa trên điểm số của 10 chỉ số thành phần khác nhau như khởi sự kinh 
doanh, cấp phép xây dựng, tiếp cận điện năng, tiếp cận tín dụng, giải 
quyết tranh chấp và phá sản, nộp thuế và bảo hiểm xã hội… 

Theo đó, từ năm 2014 đến nay, nhiều chỉ số thành phần của Việt Nam 
đã được cải thiện; trong đó tiếp cận điện năng, bảo vệ nhà đầu tư và 
nộp thuế có mức độ cải thiện tốt nhất.  



Theo bà Nguyễn Minh Thảo, chỉ số tiếp cận điện năng liên tiếp tăng 
điểm và thăng hạng nhờ thực hiện cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian, 
tăng độ tin cậy cung ứng điện và vận hành hệ thống giám sát năng 
lượng. Nộp thuế và bảo hiểm xã hội có mức cải thiện tốt với nhiều cải 
cách về quy định và thủ tục nộp thuế, ứng dụng công nghệ thông tin, áp 
dụng giao dịch điện tử trong thủ tục bảo hiểm xã hội.  

Những cải cách mạnh mẽ về mặt hải quan như thực hiện hải quan điện 
tử, phân luồng hàng hóa kiểm tra chuyên ngành cũng giúp chỉ số về giao 
dịch thương mại qua biên giới được cải thiện đáng kể. Thêm vào đó, 
Luật Doanh nghiệp 2014 được sửa đổi theo hướng bảo vệ tốt hơn 
quyền lợi của cổ đông thiểu số, phạm vi tài sản giao dịch bảo đảm được 
mở rộng đã giúp chỉ số bảo vệ nhà đầu tư và tiếp cận tín dụng được 
nâng cao cả về điểm và thứ hạng.  

 

Còn nhiều kiến nghị từ doanh nghiệp về cải thiện môi trường kinh doanh. 
Ảnh minh họa: TTXVN 

Bên cạnh các chỉ số về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh 
quốc gia của Việt Nam cũng được nâng hạng từ 60/138 lên vị trí 55/137. 
Năng lực đổi mới sáng tạo cũng có được thứ hạng cao nhất từ trước tới 
nay, từ vị trí 59 lên 47 trong tổng số 127 quốc gia được đánh giá. 

Trong đó, hầu hết các trụ cột như thể chế, nguồn nhân lực và nghiên 
cứu, cơ sở hạ tầng, phát triển thị trường, sản phẩm sáng tạo… đều 
được cải thiện. Đáng chú ý, 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập gồm 



Moondy’s, Standard and Poor’s và Fit đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc 
gia Việt Nam từ mức ổn định lên mức tích cực trong năm qua.  

Không chỉ ở cấp độ quốc gia, nhiều địa phương cũng đã tích cực thực 
hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh. Cụ thể, hoạt động 
đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp được nhiều địa phương tổ 
chức thường xuyên, đặc biệt là tại Tp. Hồ Chí Minh. Hầu hết các địa 
phương đã áp dụng dịch vụ công trực tuyến và có nhiều sáng kiến cải 
cách thủ tục hành chính. Điển hình như mô hình trung tâm hành chính 
công ở Quảng Ninh, Thái Bình, Đà Nẵng, Bình Dương…  

Các tỉnh thành khác lại chú trọng cải thiện các yếu tố ảnh hưởng tới môi 
trường kinh doanh theo thông lệ quốc tế, kết hợp thực hiện Nghị quyết 
19 của Chính phủ với việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, 
nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, thực hiện đánh giá tính 
sáng tạo và kết quả điều hành của các sở, ban ngành quận huyện hay 
cấp thẻ điện tử cho doanh nghiệp. Những nỗ lực trên từ phía Chính phủ 
cũng như các địa phương đã nhận được sự phản hồi tích cực từ phía 
cộng đồng doanh nghiệp.  

*Nhiều nội dung cần tiếp cải thiện  

Mặc dù môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh được cải thiện 
nhưng các chuyên gia cho rằng, mức độ cải thiện chưa đều và mục tiêu 
đạt trung bình ASEAN 4 trên các chỉ tiêu môi trường kinh doanh, năng 
lực cạnh tranh vẫn còn là thách thức. Nghiên cứu của CIEM cho thấy, 
bên cạnh các chỉ số được nâng điểm, vẫn còn nhiều chỉ số thành phần 
trong môi trường kinh doanh có thứ hạng thấp và không được cải thiện. 
Cụ thể, chỉ số khởi sự doanh nghiệp liên tục bị hạ bậc, từ 119 xuống 123 
trong 3 năm trở lại đây.  

Chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình, Giám đốc Công ty tư vấn Kinh tế 
Economica phân tích, nếu chỉ nhìn vào số lượng doanh nghiệp thành lập 
mới sẽ thấy gần như không còn dư địa để cải cách, cải thiện môi trường 
kinh doanh. Tuy nhiên, phải đặt con số 110.000 doanh nghiệp mới với 
150.000 hộ kinh doanh cá thể hình thành mỗi năm để thấy đăng ký 
thành lập doanh nghiệp chưa phải là lựa chọn hàng đầu của những 
người khởi sự kinh doanh. Nguyên nhân là do số lượng thủ tục nhiều, 
thời gian giải quyết thủ tục thường kéo dài.  

Theo ông Lê Duy Bình, cũng cần đánh giá đúng chất lượng hoạt động 
của các doanh nghiệp, mặc dù số doanh nghiệp đăng ký thành lập liên 
tục tăng nhưng tỷ lệ doanh nghiệp thật sự đi vào hoạt động chỉ chiếm 
khoảng 50% số doanh nghiệp đăng ký. Trong số doanh nghiệp đi vào 
hoạt động, cũng chỉ có 45% doanh nghiệp có lãi, số còn lại thường hoạt 
động cầm chừng hoặc thua lỗ. 

Điều này xuất phát từ thực tế là sau thủ tục thành lập, chi phí hoạt động 
của doanh nghiệp không ngừng tăng lên; trong đó chi phí lao động tăng 



do yêu cầu tăng lương, các loại thuế, phí tăng. Tính riêng từ năm 2010 – 
2016, mức đóng góp ngân sách của các doanh nghiệp tăng gấp đôi, 
trong khi đó mức độ sinh lời thấp đã khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào 
khó khăn. 

Trong khi đó, chỉ số đảm bảo thực thi hợp đồng và giải quyết phá sản 
doanh nghiệp ở Việt Nam suốt 5 năm trở lại đây không có cải thiện, chất 
lượng quy định pháp lý còn hạn chế. Luật sư Nguyễn Hưng Quang, 
Trưởng Văn phòng Luật sư NHQuang và cộng sự cho rằng, quy định 
pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng của Việt Nam đã thay đổi 
nhưng ít tác động trên thực tế. Hoạt động tòa án có nhiều thay đổi lớn 
như công khai bản án, tiếp nhận đơn kiện, chứng cứ bằng phương thức 
điện tử, hòa giải thương mại nhưng doanh nghiệp chưa cảm nhận được 
sự thay đổi đó.  

Liên quan đến phá sản doanh nghiệp, theo Luật sư Nguyễn Hưng 
Quang, việc tra cứu thông tin liên quan tới các vụ việc phá sản ở một số 
địa phương còn khó khăn. Cổng thông tin quốc gia thì chưa đăng tải 
thông tin về doanh nghiệp phá sản và danh sách chủ nợ. 

Hoạt động xác minh tài sản còn thiếu sự phối hợp giữa thẩm phán, quản 
tài viên và chấp hành viên, thời hạn kiểm kê tài sản ngắn. Ngoài ra, các 
quy định trong Luật Phá sản còn mâu thuẫn với Luật Thi hành án dân 
sự, Luật Đất đai nhưng chưa được hướng dẫn thực hiện, dẫn đến sự 
chậm trễ trong giải quyết phá sản.  

Hải quan được đánh giá là một trong những cơ quan quản lý có mức độ 
cải cách nhanh nhất nhưng vẫn gặp vướng mắc trong việc xác định trị 
giá hải quan (là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, 
dùng làm căn cứ để tính thuế) Ngoài ra, việc áp dụng các văn bản, quy 
định của nhiều cán bộ hải quan còn máy móc, cứng nhắc gây phiền hà, 
phát sinh nhiều chi phí không chính thức.  

Ông Nguyễn Đình Tuệ, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và 
nhỏ - Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh nêu trường hợp điển hình 
là doanh nghiệp nhập khẩu vỏ sò, vỏ trai về sản xuất sản phẩm thủ công 
mỹ nghệ bị cơ quan hải quan yêu cầu phải thực hiện thủ tục kiểm dịch 
thú y. 

Trong khi đó, vỏ sò, vỏ trai đã được xử lý nhiệt ở nước ngoài và không 
có bất kỳ nguy cơ dịch bệnh nào. Vì kiên quyết không “lót tay” nên doanh 
nghiệp này phải lưu kho hải quan để chờ kết quả kiểm dịch, kết quả là 
chi phí lưu kho còn cao hơn cả trị giá thực tế của hàng hóa.  

Những cải cách về quản lý kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh 
được các chuyên gia đánh giá mới chỉ đạt được kết quả bước đầu, chưa 
mang tính hệ thống. Cụ thể, mặc dù một số bộ ngành đã tích cực rà 
soát, cải cách thủ tục nhưng số mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành 
còn lớn, thậm chí có xu hướng ngày càng mở rộng. 



Các quy định và cách quản lý kiểm tra chuyên ngành chưa thống nhất 
giữa các bộ, ngành. Trong đó, có khoảng 58% số mặt hàng chịu sự kiểm 
tra chồng chéo giữa các bộ hoặc giữa các đơn vị trong cùng một bộ. 
Các điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung hoạt động không hiệu quả, 
thời gian thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành vẫn còn dài, gây phát 
sinh chi phí kho bãi, bỏ lỡ nhiều cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp./.  
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11. Cải thiện môi trường kinh doanh - Bài 2: Nâng 
chất cho quá trình cải cách 

Việt Nam đã bắt đầu công cuộc cải cách hành chính nhằm cải thiện 
môi trường kinh doanh trong một khoảng thời gian khá dài. 

Tuy nhiên, để đạt được chất lượng môi trường kinh doanh như kỳ vọng 
của doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cần có giải 
pháp tạo ra hiệu quả đồng đều, tác động thực chất và toàn diện hơn 
nữa. 

Theo Dự thảo Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện nhiệm 
vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh 
tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo (do Viện Nghiên cứu 
Quản lý kinh tế Trung ương cung cấp), Chính phủ đặt mục tiêu tập trung 
cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh để năm 2018 tăng thêm từ 8-
18 bậc trên bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới. 

Trong đó, cải thiện mạnh mẽ các chỉ số đang bị xếp hạng thấp như khởi 
sự doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp hợp đồng, chỉ số phá sản doanh 
nghiệp. Hoàn thành bãi bỏ ít nhất 50% số quy định hiện có về điều kiện 
kinh doanh và giảm ít nhất 50% các mặt hàng phải kiểm tra chuyên 
ngành.  

Chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình cho rằng, để nâng cao chất lượng chỉ số 
khởi sự doanh nghiệp chỉ hỗ trợ, cắt giảm thủ tục thành lập doanh 
nghiệp là chưa đủ. Bởi đăng ký doanh nghiệp chỉ là bước khởi đầu, 
trong khi việc vận hành doanh nghiệp là một hành trình dài với rất nhiều 
khó khăn và chi phí phát sinh. Vì vậy, trong chiến lược phát triển doanh 
nghiệp của cả nước hay của từng địa phương, cần phải có cơ chế phù 
hợp để người khởi sự lựa chọn thành lập doanh nghiệp thay vì hộ kinh 
doanh cá thể.  

Muốn vậy, phải xóa bỏ sự “bất công bằng” về thuế phí, về tần suất thanh 
kiểm tra… giữa các loại hình kinh doanh. Bên cạnh đó, phải tạo điều 
kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp có thể tiếp cận các nguồn lực, tham 
gia thị trường mới có thể hoạt động hiệu quả, sinh ra lợi nhuận và đóng 
góp vào ngân sách. Chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình cho hay.  
 



Liên quan tới cải cách hành chính trong kiểm tra chuyên ngành và điều 
kiện kinh doanh, các chuyên gia cho rằng, cần có tiêu chí đo lường hiệu 
quả cụ thể. 

Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế 
Trung ương (CIEM) lý giải, sở dĩ phải có tiêu chí đo lường hiệu quả của 
việc cải cách bởi thời gian qua, việc cắt giảm thủ tục hành chính để tạo 
thuận lợi cho doanh nghiệp đang trong tình trạng “trên nóng dưới lạnh” 
hay “nóng, lạnh không đồng đều”. Nghĩa là, Chính phủ đã chỉ đạo rất 
quyết liệt nhưng mỗi bộ ngành, địa phương lại triển khai ở cấp độ khác 
nhau.  

Trong khi Bộ Công Thương tạo được đột phá qua việc cắt giảm 675 điều 
kiện kinh doanh, Bộ Y tế thay đổi cơ bản cách thức quản lý về An toàn 
thực phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP (Quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật An toàn thực phẩm) thì ở một số bộ ngành vẫn có 
hiện tượng cải cách theo hướng cộng gộp các thủ tục, các điều kiện kinh 
doanh, thay đổi câu chữ của các quy định mà không bao hàm thay đổi 
nội dung bên trong để đạt chỉ tiêu giảm số thủ tục hành chính. 

Bên cạnh những địa phương tích cực đề ra các giải pháp nâng cao năng 
lực cạnh cấp tỉnh thì vẫn còn nhiều địa phương chỉ “chờ” những giải 
pháp từ trên xuống.  

Vì vậy, theo ông Phan Đức Hiếu, đánh giá hiệu quả nâng cao chất lượng 
môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh không nên chỉ dựa trên tiêu 
chí số thủ tục được cắt giảm mà phải dựa trên tiêu chí tiết kiệm được 
bao nhiêu thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Muốn dỡ bỏ gánh nặng 
chi phí không chính thức thì phải minh bạch hóa các hoạt động quản lý. 

Chỉ khi ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, 
hạn chế việc tiếp xúc giữa cán bộ quản lý với doanh nghiệp mới có thể 
triệt tiêu các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp.  

Riêng về chỉ số thực thi hợp đồng và giải quyết phá sản doanh nghiệp, 
Luật sư Nguyễn Hưng Quang đề xuất, cần thúc đẩy hoạt động giao dịch 
điện tử giữa Tòa án, cơ quan thi hành án và doanh nghiệp. Song song 
đó phải sớm ban hành cơ chế phối hợp giữa cơ quan thi hành án, tòa án 
và quản tài viên để giải quyết các vụ việc phá sản.  

Liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Chủ 
tịch Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch Việt Nam (AFT) cho rằng, để tạo ra 
môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, các cơ quan quản lý 
nhà nước chỉ nên ban hành chính sách và kiểm soát quá trình thực thi 
chính sách mà không nên tham gia vào các dịch vụ cấp phép, chứng 
nhận có thu phí… 

Thay vào đó, các hoạt động này nên xã hội hóa cho các tổ chức độc lập 
hoặc doanh nghiệp thực hiện để xóa bỏ cơ chế “xin – cho”.  



Mặt khác, các chính sách cần được xây dựng nhất quán, rõ ràng, cụ thể 
để việc thực thi được minh bạch. Ví dụ như mức thuế thu nhập doanh 
nghiệp khoa học công nghệ là 5%, các doanh nghiệp không phải là khoa 
học công nghệ là 10%. 

Tuy nhiên, những tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể để xác định là doanh nghiệp 
khoa học công nghệ hiện nay chưa được cụ thể, rõ ràng, tùy thuộc vào 
quan điểm của từng cấp, từng cán bộ phụ trách hồ sơ, khiến doanh 
nghiệp phải tìm cách lách luật…  

Các chuyên gia cũng cho rằng, để việc cải cách được triển khai và mang 
lại hiệu quả đồng đều hơn, toàn diện hơn Chính phủ cần yêu cầu các bộ, 
ngành, địa phương áp dụng công nghệ thông tin, thực hiện cung ứng tất 
cả các dịch vụ hành chính công ở cấp độ 3 và 4. 

Bên cạnh đó, các bộ, ngành cũng phải kết nối tất cả thủ tục hành chính 
qua Cổng thông tin một cửa quốc gia để cắt giảm các thủ tục, động tác 
thừa gây tốn kém về thời gian và phát sinh chi phí không chính thức cho 
doanh nghiệp.  

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong 
cải cách điều kiện kinh doanh, các cơ quan tham mưu và thực thi pháp 
luật phải hành động thực chất và quyết liệt hơn. 

Cụ thể, phải giám sát, xử lý các bộ ngành, cơ quan nhà nước không bãi 
bỏ điều kiện kinh doanh mà Chính phủ đã yêu cầu, giám sát việc tạo ra 
các loại giấy phép mới. Đồng thời phải tăng cường vai trò rà soát, phản 
biện của các cơ quan độc lập và các doanh nghiệp.  

Việc rà soát, cải cách các thủ tục hành chính, các văn bản pháp luật tác 
động tới môi trường kinh doanh là cần thiết nhưng sự bất định và không 
tiên liệu được quá trình cải cách sẽ là một trong những rào cản hạn chế 
các quyết định đầu tư của doanh nghiệp. 

Vì vậy, Việt Nam cần tập trung nâng cao chất lượng cải thiện môi trường 
kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia và xác định thời gian hoàn 
thành quá trình cải cách để đạt được sự ổn định về mặt chính sách, giúp 
các doanh nghiệp yên tâm đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư, kinh 
doanh mới./. 
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12. Đã làm khó thì doanh nghiệp có “hầu cửa công” 
bao lần cũng không xong việc 

Câu chuyện một doanh nghiệp đã phải “hầu cửa công” Sở Xây 
dựng tại một địa phương đến 33 lần mà không giải quyết xong việc 



điều chỉnh qui hoạch chi tiết nhỏ của một dự án, đã khiến Thủ 
tướng phải lên tiếng cho rằng “không thể chấp nhận” được.  

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến trường hợp doanh nghiệp đến 
sở xây dựng 33 lần xin điều chỉnh qui hoạch chi tiết nhỏ của dự án mà 
không giải quyết xong tại Phiên họp Chính phủ thường kì tháng 4.2018 

sáng ngày 3.5 (ảnh: VGP). 

Đúng là không bao giờ có thể chấp nhận được. 

Còn vì sao phải đi “hầu” đến 33 lần, hơn ai hết phía doanh nghiệp rất 
“thấm thía”, còn phía công chức của Sở Xây dựng kia đương nhiên là 
thừa hiểu. 

Nói thẳng ra, chẳng có thứ thủ tục hành chính nào bắt doanh nghiệp, 
người dân đi đi lại lại đến 33 lần mà không thể giải quyết xong nếu nằm 
trong thẩm quyền quyết định của địa phương. Đó chỉ có thể là thứ thủ 
tục… hành doanh nghiệp là chính, làm khó dân, và thậm chí có thể 
nhằm nhũng nhiễu… 

Bởi nếu không vì động cơ và mục đích trên, hoàn toàn có thể hướng dẫn 
tận tình chu đáo, thì chỉ vài lần doanh nghiệp hoặc người dân phải “hầu 
cửa công” là có thể giải quyết xong vấn đề, chứ làm gì đến nỗi “hầu” đến 
33 lần còn không xong việc? 

Doanh nghiệp ngày nay thậm chí không tiếc chi phí thuê dịch vụ luật sư 
để lo các thủ tục một cách bài bản. Nếu có hướng dẫn rõ ràng, cụ thể từ 
cơ quan chức năng, và các cơ quan này thực hiện nghiêm hạn định giải 
quyết hồ sơ, thủ tục cho người dân, doanh nghiệp thì bộ máy hành chính 
công tại sở kia không thể “đẻ” ra được con số 33 như thế. 



Trên thực tế, tại không ít “cửa công”, một số cán bộ công chức hành 
người dân và doanh nghiệp phải mang hồ sơ đi lại nhiều lần đã bị người 
dân “bắt thóp” yêu cầu ghi rõ ra giấy trắng mực đen các giấy tờ cần bổ 
sung và hạn định giải quyết, thế nhưng các vị ấy từ chối đây đẩy vì sợ 
lưu vết. 

Làm khó, hành dân và doanh nghiệp, nhũng nhiễu… là những hành vi 
của thư lại chứ không phải là của người công chức trong một bộ máy 
chính quyền kiến tạo, liêm chính và phục vụ. Thư lại chính là những 
người phá hoại bộ máy công quyền, hủy hoại niềm tin của người dân 
vào công chức và tất nhiên cũng gây thiệt hại cho đất nước. Đó là 
những kẻ tạo ra tình trạng như trường hợp con số 33 lần doanh nghiệp 
“hầu cửa công” mà không xong việc, chứ không kiến tạo được gì hay ho 
và có lợi cho nền kinh tế và người dân. 

Những công chức thư lại như thế, phải loại khỏi bộ máy công quyền, 
tránh để “con sâu làm rầu nồi canh” và cản trở sự phát triển. 
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13. Quay cuồng với “rừng” thủ tục hành chính nhà 
đất 

Tại TP.HCM, đất quy hoạch là dân cư xây mới và đất hỗn hợp chiếm 
diện tích rất lớn đang là vấn đề đau đầu của chính quyền khi tách 
thửa, cấp phép xây dựng, chuyển mục đích sử dụng. Còn người 
dân thì rất khổ sở với kiểu một quy định nhưng nhiều cách làm 
trong thủ tục hành chính về đất đai. 

Mỗi nơi một kiểu 

Ông Trương Trung Kiên, Trưởng ban Đô thị HĐND TP.HCM, cho biết 
hiện nay ở TP diện tích đất quy hoạch hai chức năng: đất hỗn hợp (khu 
dân cư cũ) và đất dân cư xây dựng mới (khu dân cư mới) có khá nhiều. 
Trong 24 quận, huyện, chỉ riêng có Q.10 không có 2 loại đất này. Tổng 
diện tích đã lập đồ án quy hoạch phân khu toàn TP hiện lên đến hơn 
82.000 ha, với hàng trăm ngàn hộ dân. UBND TP.HCM đã ban hành 
Quyết định 60 về tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất... và Quyết 
định 26 về cấp phép xây dựng nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của 
người dân khi có nhu cầu làm thủ tục nhà đất. 

Tuy nhiên, chính sách nhà đất đối với người dân có nhà, đất trong khu 
vực này hiện nay chưa được giải quyết công bằng do giữa các quận, 
huyện có sự khác biệt trong cách làm. Có nơi không cho tách thửa. 
không cấp phép xây dựng; có nơi cho tách nhưng chỉ cấp phép tạm thời 
(có thời hạn); có nơi cho chuyển mục đích sử dụng, nhưng có nơi không 
cho; có nơi cho cấp phép xây dựng chính thức... “Trước thiên la địa 



võng thủ tục như thế, người dân không biết đâu mà lần”, ông Kiên nhận 
xét. 

Ngoài ra, theo các quy định hiện hành thì không có khái niệm “đất quy 
hoạch dân cư xây dựng mới” nhưng thực tế TP.HCM đang phải đau đầu 
để giải quyết các chính sách nhà đất của người dân sống trong khu vực 
này. Đơn cử, ở quận 3, quy hoạch hỗn hợp chiếm 20% tổng diện tích 
đất. Bình Chánh cả hai loại quy hoạch này chiếm gần 50%. Huyện Hóc 
Môn thì tổng diện tích đất của hai loại này là hơn 1.500 ha. “Khảo sát ở 
quận 3 thì đa số các nơi được quy hoạch là đất hỗn hợp đều có nhà, 
dân ở đông đúc. Mà hiện nay đất này chỉ được cấp phép xây dựng tạm. 

Như vậy, quyền lợi hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng rất lớn như 
không được cập nhật tài sản vào giấy chứng nhận, không được hoàn 
công nhà ở. Trước đây Sở QH-KT đưa ra khái niệm quy hoạch đất hỗn 
hợp để làm mềm hóa quy hoạch, đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người 
dân sống trong quy hoạch nhưng thực tế nó đang gây cản trở đến quyền 
lợi của người dân”, ông Kiên nói. 

Cũng qua quá trình khảo sát của Hội đồng nhân dân TPHCM thời gian 
qua còn ghi nhận nhiều ý kiến than phiền trước những quy định gần như 
bất khả thi. Như các quy định không xác định thời điểm lúc nào là “rà 
soát quy hoạch”, “phê duyệt quy hoạch”. Chưa kể, việc níu kéo nhiều sở 
ngành khiến việc quản lý tách thửa, cấp phép xây dựng... phát sinh thêm 
thủ tục, kéo dài thời gian thụ lý hồ sơ. Đơn cử như hiện nay riêng Bình 
Chánh, Hóc Môn đã tồn hơn 1.000 hồ sơ tách thửa vì có liên quan đến 
đất quy hoạch dân cư xây mới và đất quy hoạch hỗn hợp. 

Cần sớm giải quyết vấn đề 

Liên quan đến việc giải quyết các nhu cầu về nhà, đất của người dân, 
TP.HCM đã ban hành Quyết định 60/2018 quy định diện tích tối thiểu để 
tách thửa và Quyết định 26/2017 về cấp phép xây dựng trên địa bàn. 
Tuy nhiên, việc áp dụng các quy định để giải quyết hồ sơ cho dân chưa 
có sự thống nhất, các quận huyện lúng túng, mỗi nơi vận dụng một kiểu. 

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng, một quy định 
pháp luật mà chính cơ quan quản lý nhà nước mỗi nơi hiểu một cách là 
không thể chấp nhận được. Khẳng định quy hoạch để phát triển bền 
vững là một yêu cầu thực tế, nhưng theo bà Quyết Tâm, cách làm hiện 
nay chưa ổn, chưa rạch ròi. Trong khi nhu cầu nhà ở của người dân rất 
bức bách. Cả đời họ tích cóp xây được cái nhà nhưng rơi vào tình cảnh 
quy hoạch “treo”, rồi buộc họ cam kết là sẽ tháo dỡ và không được yêu 
cầu đền bù, là gây thiệt thòi cho người dân. 

Giải trình vấn đề này với HĐND TPHCM, ông Trần Trọng Tuấn, Giám 
đốc Sở Xây dựng, cho biết: Năm 2014 TP.HCM có Quyết định 27/2014 
để giải quyết cấp phép xây dựng tạm đối với trường hợp nhà đất trong 
quy hoạch. Đến Quyết định 26 phải áp dụng theo Luật Xây dựng 2014. 



“Theo luật thì chỉ được phép quy định về quy mô công trình xây dựng 
tạm và không được quy định các nội dung như trước đây. Do đó, khi ban 
hành Quyết định 26 rất nhiều ý kiến cho rằng “siết” hơn so với trước đó 
là có cơ sở” - ông Tuấn nói. 

Sở QH-KT cũng thừa nhận việc quy hoạch hiện còn nhiều bất cập và 
cho biết sẽ cùng các sở TN&MT, Xây dựng để thống nhất các nội dung 
liên quan đến giải quyết thủ tục nhà đất trong khu vực quy hoạch hỗn 
hợp và quy hoạch xây dựng mới để thực hiện thống nhất trên toàn TP. 

Theo các chuyên gia, cần phải xóa đi tư duy nhiệm kỳ, lãnh đạo đương 
nhiệm phải giải quyết dứt điểm, phải xem đó là một thách thức và giải 
quyết cho bằng được, không nên để người dân khổ thêm nữa. Cần phải 
sớm giải quyết dứt điểm các quy định chồng chéo hiện nay, vì “nhiều 
khu dân cư đang bị rối loạn chức năng, người dân bức xúc, chính quyền 
địa phương bối rối.   
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14. Khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ 
pháp luật hải quan 

Ngày 4/5, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và Ban Dân vận Tỉnh ủy 
Quảng Ninh đã tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp công tác giai 
đoạn 2018 - 2020. Mục tiêu là khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện 
tuân thủ pháp luật hải quan. 

 

Lễ ký kết kế hoạch phối hợp. 



Theo đó, chương trình phối hợp giữa Cục Hải quan tỉnh và Ban Dân vận 
Tỉnh ủy Quảng Ninh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả 
công tác dân vận trong cán bộ, công chức Cục Hải quan tỉnh Quảng 
Ninh, đảm bảo giữ mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên gần gũi với 
người dân, doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân 
thủ pháp luật hải quan. 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, các cơ quan cụ thể 
hóa thành chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, đảm bảo sát với 
thực tế, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Đồng thời, hai bên phối 
hợp, huy động hệ thống dân vận, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị - xã 
hội các cấp, các cơ quan liên quan và nhân dân cùng tham gia. 

Tại hội nghị, hai bên đã thống nhất ký kết kế hoạch phối hợp công tác 
giai đoạn 2018-2020 với những nội dung trọng tâm: 

Phối hợp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về công tác dân vận, quy chế dân chủ ở các đơn vị hải 
quan và thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; 

Phối hợp trong công tác nắm tình hình nhân dân; nâng cao hiệu quả 
công tác vận động người dân, doanh nghiệp tuân thủ pháp luật về hải 
quan và không tiếp tay cho buôn lậu; đấu tranh, phòng chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn; 

Cùng với đó, phối hợp đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các 
thủ tục hành chính, niêm yết công khai các thủ tục hành chính, hỗ trợ 
hướng dẫn doanh nghiệp kê khai và nộp thuế điện tử, cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến; 

Trao đổi thông tin, tuyên truyền tới các doanh nghiệp về lợi ích của việc 
tuân thủ, nâng cao năng lực tuân thủ và thực hiện cơ chế hợp tác cung 
cấp thông tin với hải quan; đẩy mạnh và đa dạng các hình thức tuyên 
truyền pháp luật hải quan và chương trình khuyến khích doanh nghiệp 
tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan; 

Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, 
phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng các điển hình “Dân vận 
khéo” trong tuyên truyền vận động người dân và doanh nghiệp không 
tham gia, không tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, chấp hành 
tốt pháp luật về hải quan…/. 
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15. Cục Hải quan Hải Phòng sẽ giải quyết nhanh 
vướng mắc từ doanh nghiệp 

Cục Hải quan Hải Phòng sẽ tiên phong trong việc ký Bản thỏa thuận 
phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp nhằm tạo điều 



kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp. 

Chiều 4/5, Phó Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng Nguyễn 
Duy Ngọc cho biết, Cục Hải quan Hải Phòng sẽ tiên phong trong việc ký 
Bản thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp nhằm 
tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp, xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ 
tục hải quan; đồng thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi 
tiêu cực, đảm bảo việc làm thủ tục hải quan cho hàng hoá xuất khẩu, 
nhập khẩu được thực hiện theo quy định pháp luật.  

Theo đó, phía doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy 
định tại Luật Hải quan và quy định pháp luật khác có liên quan; đồng 
thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp, có kiến thức và 
được đào tạo bài bản về thủ tục hải quan. Trường hợp có nhu cầu đào 
tạo về cơ chế chính sách, quy trình thủ tục hải quan, doanh nghiệp có 
văn bản đề nghị để Cục Hải quan Hải Phòng xây dựng kế hoạch, 
chương trình đào tạo, tập huấn phù hợp.  

Doanh nghiệp chủ động tham gia góp ý, phản biện pháp luật Hải quan, 
giám sát thực thi pháp luật, đưa ra các sáng kiến, giải pháp nâng cao 
hiệu quả quản lý của cơ quan hải quan. Cụ thể, trường hợp vướng mắc 
phát sinh chưa được giải quyết thỏa đáng, doanh nghiệp và các đơn vị 
làm dịch vụ hải quan phản ánh kịp thời với Tổ trưởng Tổ giải quyết 
vướng mắc tại Chi cục (Chi Cục trưởng) để được xử lý.  

Đối với vướng mắc chưa được xử lý thỏa đáng ở cấp Chi cục, doanh 
nghiệp liên hệ trực tiếp Phó Cục trưởng phụ trách hoặc đường dây nóng 
Đội giám sát - kiểm tra hoạt động công vụ, Cục Hải quan Hải Phòng 
hoặc qua hòm thư điện tử: hqhp_thanhtra@customs.gov.vn.  

Doanh nghiệp phản ánh trực tiếp tới Chi Cục trưởng nơi giải quyết thủ 
tục hải quan khi gặp vướng mắc về thái độ, hành vi công vụ của cán bộ, 
công chức hặc phản ánh trực tiếp tới lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng 
phụ trách hoặc đường dây nóng. 

Đối với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, tiếp tục đẩy mạnh cải cách 
hành chính, hiện đại hóa hải quan như: ký kết Quy chế phối hợp với các 
hiệp hội doanh nghiệp trong giải quyết, xử lý vướng mắc cho doanh 
nghiệp; vận hành chính thức hệ thống dịch vụ công trực tuyến với 46 thủ 
tục hành chính (cấp độ 4) vào việc hỗ trợ các đơn vị hải quan, doanh 
nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.  

Cục cũng sẽ phối hợp hiệu quả với các cơ quan chuyên ngành, tham gia 
đóng góp ý kiến vào việc sửa đổi các văn bản pháp luật về quản lý 
chuyên ngành nhằm mục tiêu đảm bảo quản lý đúng quy định, giảm thời 
gian thông quan cho doanh nghiệp; triển khai hiệu quả Hệ thống quản lý 
Hải quan tự động tại cảng biển (VASSCM) góp phần giảm thủ tục, thời 



gian và chi phí cho doanh nghiệp; tin học hóa các tác nghiệp trong quá 
trình tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hải quan (OCBS) để đơn giản, hợp lý hóa 
các công đoạn nghiệp vụ.  

Với các thông tin về gian lận thương mại có tính chất vụ việc đơn lẻ, 
không tổ chức đường dây ổ nhóm, Cục Hải quan Hải Phòng chỉ đạo Đội 
Kiểm soát Hải quan chuyển thông tin cho Phòng Quản lý rủi ro nghiên 
cứu thiết lập tiêu chí rủi ro trên Hệ thống hoặc chuyển thông tin cho Chi 
Cục trưởng Hải quan cửa khẩu để chủ động xử lý, giải quyết.  

Trước khi tiến hành kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan, 
công chức phải nghiên cứu, đánh giá rủi ro về hồ sơ, thông tin hiện có 
để yêu cầu doanh nghiệp cung cấp, giải trình trước qua đường văn thư. 
Việc mời doanh nghiệp đến làm việc trực tiếp chỉ thực hiện một lần để 
kết luận và xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan theo quy định.  

Trường hợp phức tạp cần làm việc với doanh nghiệp từ lần thứ hai trở 
lên thì phải báo cáo lãnh đạo Cục đồng ý. Cán bộ công chức không 
được tự ý chuyển luồng tờ khai hải quan hoặc từ chối tiếp nhận hồ sơ 
hải quan của doanh nghiệp; Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định 
việc từ chối tiếp nhận hồ sơ hải quan và chuyển luồng tờ khai.  

Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng Nguyễn Duy 
Ngọc, Cục Hải quan Hải Phòng cam kết thiết lập kênh thông tin trực tiếp 
(qua điện thoại, email, kết nối mạng) với doanh nghiệp để cập nhật 
thường xuyên chính sách pháp luật mới, chương trình kế hoạch, hoạt 
động hợp tác giữa cơ quan hải quan với doanh nghiệp.  

Các Chi cục Hải quan tạo điều kiện thuận lợi, dành một cửa riêng làm 
thủ tục cho đại lý đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả nhằm nâng cao tính 
chuyên nghiệp và mở rộng hơn nữa hoạt động của đại lý làm thủ tục hải 
quan. Mọi vướng mắc, phản ánh của doanh nghiệp với Cục Hải quan 
Hải Phòng đều được lắng nghe, giải quyết nhanh chóng và công khai, 
minh bạch theo quy định./. 

Theo bnews.vn 

 

16. Vận hành chính thức hệ thống một cửa điện tử 
cấp xã tại 10 đơn vị 

Sau thời gian chạy thử nghiệm, ngày 4/5/2018, Sở Thông tin và 
Truyền thông phối hợp với các ban, ngành tỉnh tổ chức lễ công bố 
quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc vận hành chính thức 
hệ thống một cửa điện tử cấp xã cho 10 đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, tại mỗi đơn vị UBND được đầu tư trang thiết bị công nghệ 
thông tin, triển khai phần mềm ứng dụng, đảm bảo đủ điều kiện để thực 



hiện đúng quy trình tiếp nhận, theo dõi quá trình giải quyết và trả kết quả 
hồ sơ, thủ tục đáp ứng nhu cầu triển khai một cửa điện tử cấp xã. 

Trong đó, UBND TP Vĩnh Long và huyện Vũng Liêm thí điểm 2 xã, còn 
lại mỗi huyện có 1 xã thực hiện. 

 

Các đại biểu tham quan hệ thống hoạt động tại UBND xã Trường An, 
TP Vĩnh Long. 

Tổng kinh phí đầu tư cho hệ thống một cửa tại 10 đơn vị là 600 triệu 
đồng. Bên cạnh, địa phương còn bố trí kinh phí đầu tư cơ sở vật chất và 
trang thiết bị để phục vụ tốt hơn. 

Hệ thống một cửa điện tử cấp xã nhằm tạo thuận lợi hơn cho công dân, 
đồng thời nâng cao trình độ quản lý, tạo bước đột phá trong giải quyết 
thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông của tỉnh. 

Dự kiến, trong năm 2018 sẽ tiếp tục triển khai hệ thống một cửa điện tử 
cấp tỉnh và thêm 12 đơn vị cấp xã, trong đó 9 đơn vị xã/phường của 
UBND TP Vĩnh Long sẽ hoàn thành trong năm nay. 

Theo baovinhlong.vn 

 

 

 

 



17. Sợ mạng xã hội, UBND xã cấm chụp ảnh trụ sở 

Nhiều người dân xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh 
Đồng Tháp thắc mắc lẫn bức xúc vì chính quyền xã này treo bảng 
cấm quay phim, chụp ảnh, ngay trụ sở UBND xã. 

 

Biển báo cấm quay phim, chụp ảnh ngay cổng ra vào UBND xã Tân 
Nhuận Đông - Ảnh: NGỌC TÀI 

Biển báo cấm quay phim, chụp ảnh ngay phía dưới còn mở rộng cả 
phạm vi áp dụng bằng dòng chữ tiếng Anh "No Cameras or phones".  

Cấm hay là sợ 

Việc sử dụng tiếng Anh "nửa mùa" có thể hiểu là UBND xã muốn cấm 
quay phim, chụp ảnh bằng nhiều phương tiện, kể cả điện thoại, nhưng 
cũng có thể hiểu là cấm sử dụng điện thoại khi bước vào trụ sở hành 
chính cấp xã này. 

Bà T. một người dân ở đây thắc mắc vì sao lãnh đạo UBND tỉnh Đồng 
Tháp có nhiều nỗ lực cải cách hành chính, mở nhiều kênh tiếp nhận 
(qua facebook, cổng thông tin điện tử) phản ánh của người dân về thái 
độ của cán bộ khi giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thì chính quyền 
xã Tân Nhuận Đông lại sợ rồi cấm này, cấm kia.  

"Thí dụ tui muốn giám sát, phản ảnh cán bộ xã bỏ trực hay đi trễ rồi tui 
lấy gì làm bằng chứng?", bà T. nói. 

Trong khi đó, ông L.V.H. một người dân cũng bày tỏ thái độ không đồng 
tình với bảng cấm. "Làm như vậy là không đúng rồi. Thấy kỳ kỳ và xa 



chủ trương của tỉnh, xa dân. Nếu để hạn chế tác nghiệp báo chí cũng 
không đúng, căn cứ vào đâu mà cấm như vậy. Các anh cấm hay sợ bị 
phản ảnh?", ông H. chia sẻ. 

Cấm là lạm quyền! 

Ông Đặng Minh Đông, chủ tịch UBND xã Tân Nhuận Đông, cho biết sở 
dĩ phải treo biển cấm vì trước đó có một số phóng viên đến UBND xã 
nhưng tự ý quay phim, chụp ảnh mà không… xin phép. 

"Công an xã tham mưu cho lãnh đạo xã treo biển báo cấm để ai vào 
quay phim, chụp hình phải xin phép", ông Đông nói.  

Tuy nhiên ông Đông lại không trả lời được căn cứ pháp lý về việc treo 
biển cấm quay phim, chụp ảnh ở trụ sở UBND xã. Ông Đông cũng cho 
biết sẽ xem xét lại sự "tồn tại" của biển cấm này trong thời gian tới. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Công an xã Tân Nhuận Đông, lại 
cho biết biển báo cấm quay phim, chụp ảnh nhằm hạn chế người dân tự 
ý quay phim, chụp ảnh đăng trên mạng xã hội đối với những sự việc 
công an xã, UBND xã đang giải quyết mà chưa phân định đúng sai.  

Việc này, gây phiền phức, mất an ninh trật tự địa phương, lại khó giải 
quyết người dùng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật. 

Đại diện công an xã cũng thừa nhận không căn cứ quy định pháp luật 
nào mà có xin ý kiến và được sự đồng ý của Công an huyện Châu 
Thành trước khi gắn biển cấm quay phim, chụp ảnh trước trụ sở UBND 
xã. 

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Trường Thành (Đoàn luật sư TP Cần Thơ) 
cho biết theo quyết định số 160 của Thủ tướng về việc xác định khu vực 
cấm, địa điểm cấm thì trụ sở UBND xã không thuộc khu vực cấm, địa 
điểm cấm bao gồm việc cấm quay phim, chụp ảnh. 

"Không riêng Đồng Tháp mà cả nước đều không thể cấm quay phim, 
chụp ảnh ở trụ sở UBND xã. Đây là cơ quan của dân, tiếp dân thường 
xuyên. Không phải khu vực an ninh quốc phòng, bí mật quốc gia, bí mật 
công vụ nên không thể cấm.  

Nếu UBND xã cấm thì rõ ràng đã vượt quá quyền hạn, có biểu hiện lạm 
quyền", luật sư Thành nói. 

Ngoài ra, theo Quyết định 1001 của UBND tỉnh Đồng Tháp quy định về 
quản lý khu vực cấm, địa điểm cấm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thì trụ 
sở UBND xã kể cả trụ sở công an xã đều không nằm trong khu vực cấm, 
địa điểm cấm.  

Theo tuoitre.vn 

 

 



 


