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1. Khó đạt mục tiêu cắt giảm điều kiện kinh doanh 

 

 
Người dân làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Hà Nội. 

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực 

hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm 

tiếp theo (Nghị quyết 19). Đây là năm thứ năm liên tiếp, Chính phủ ban 

hành Nghị quyết 19 và cũng là năm đặt kỳ vọng cao nhất: tăng thêm 8 

đến 18 bậc trên bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới (WB). 

Thành lập, phá sản doanh nghiệp đều khó 

Đối với các chỉ số thành phần, Nghị quyết 19 đặt mục tiêu cải thiện chỉ 

số khởi sự kinh doanh tăng ít nhất 40 bậc; hai chỉ số giải quyết tranh 

chấp hợp đồng và giải quyết phá sản tăng 10 bậc; hoàn thành việc bãi 

bỏ, đơn giản hóa 50% điều kiện kinh doanh (ĐKKD); giảm ít nhất 50% 

danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành và chuyển 

đổi mạnh mẽ cơ chế quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm; đẩy nhanh tiến 

độ ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến. 



TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Nghiên cứu và Quản lý kinh tế T.Ư 

(CIEM) đánh giá, Nghị quyết 19 lần này đã hướng vào trọng tâm cải 

cách cho được các chỉ số liên quan hoạt động của doanh nghiệp và thể 

chế thị trường. Vì năm 2017, chỉ số khởi sự kinh doanh đứng thứ 

123/190 (giảm 2 bậc so năm 2016) và doanh nghiệp vẫn phải trải qua 9 

thủ tục trong 22 ngày. Đây là thứ hạng rất đáng phải suy nghĩ vì các 

nước trên thế giới đã tiến rất xa. Thí dụ, Xin-ga-po đã cho phép hoàn 

thành thủ tục đăng ký kinh doanh qua mạng chỉ mất 2,5 ngày làm việc. 

Hai chỉ số liên quan tư pháp là giải quyết tranh chấp hợp đồng và thủ tục 

phá sản nhiều năm ở vị trí thấp và đang xếp thứ 129/190. “Đây là hai chỉ 

số rất quan trọng của một nền kinh tế thị trường. Bởi muốn thị trường 

vận hành tốt, không thể không có một cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu 

quả và hệ thống tòa án chuyên nghiệp, đáng tin cậy. Còn phá sản là sự 

trừng phạt của thị trường đối với người làm không tốt, để nguồn lực tập 

trung vào nơi làm tốt hơn”, TS Nguyễn Đình Cung nói. 

Về tiến độ cắt giảm ĐKKD, những năm qua, các bộ, ngành, địa phương 

đã rất nỗ lực nhưng đến nay, ĐKKD vẫn là vấn đề nhức nhối đối với 

cộng đồng doanh nghiệp, là nguyên nhân tạo ra chi phí, rào cản, làm 

méo mó môi trường kinh doanh và triệt tiêu sáng kiến của nhà đầu tư. 

Cần sự nỗ lực, quyết tâm của các bộ, ngành 

Theo phản ánh của đại diện Công ty Thương mại và Dịch vụ nông 

nghiệp An Đô, doanh nghiệp gọi điện thoại để được hướng dẫn làm thủ 

tục đăng ký kinh doanh thì nhân viên Sở Kế hoạch và Đầu tư gợi ý 

“muốn nhanh thì phải lên đây”. Nhưng khi đến tận nơi thì nhân viên bảo 

tự tìm hiểu trên bảng hướng dẫn, cuối cùng doanh nghiệp phải chi 

phong bì mới xong việc. Trong lĩnh vực giáo dục, vẫn còn quy định 

những điều kiện bất khả thi, khiến nhà đầu tư phải gian dối. Ông Nguyễn 

Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie cho biết, việc cấp quyết 

định thành lập trường ngoài công lập hiện vẫn yêu cầu qua hai bước: 

cấp giấy phép thành lập và cấp phép hoạt động, không khác gì chuyện 

con gà - quả trứng, cái nào có trước, cái nào có sau. Vì chưa có giấy 

phép thành lập, chưa có tư cách pháp nhân thì không thể ký hợp đồng 

với giáo viên nhưng hồ sơ xin thành lập trường tiểu học lại yêu cầu phải 

có đủ số lượng giáo viên có hợp đồng, chứng chỉ. “Xin thú thật là tôi đã 

từng phải tạo giấy tờ giả bằng cách gọi điện cho một số giáo viên bảo 

nộp hồ sơ để ký hợp đồng và mọi chuyện cũng qua”, ông Khang nói. 

Số liệu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cập nhật đến hết quý I - 2018 cho 

thấy, mới chỉ có 738 ĐKKD được cắt bỏ và đơn giản hóa. Cá biệt, Bộ 



Thông tin và Truyền thông đơn giản hóa được 11 ĐKKD nhưng lại bổ 

sung 115 ĐKKD mới, tức là bỏ 1, thêm 10. Hiện tại, ngoài Bộ Công 

thương đã hoàn tất nhiệm vụ này, trình Chính phủ ban hành Nghị định 

08/2018/NĐ-CP cắt giảm và đơn giản được 675 ĐKKD, mới có Bộ Xây 

dựng trình Chính phủ dự thảo nghị định. Năm bộ khác gồm: Giao thông 

vận tải, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi 

trường, Tư pháp đã có dự thảo nghị định nhưng chưa trình Chính phủ. 

Các bộ: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo và 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã rà soát, có phương án nhưng chưa 

trình Chính phủ. 

TS Nguyễn Đình Cung đánh giá, nếu các bộ này tích cực, có thể các 

nghị định sửa đổi ĐKKD sẽ được ban hành đúng hạn, trước ngày 31-10-

2018; sẽ có khoảng 1.968 ĐKKD được cắt giảm. Nhưng phần lớn các 

bộ, ngành còn lại vẫn đang trong giai đoạn rà soát, có phương án, 

nhưng chưa xây dựng dự thảo nghị định. Như vậy khả năng đạt kế 

hoạch cắt giảm một nửa số ĐKKD hiện có theo Nghị quyết 19 là khó có 

thể hoàn thành, nếu không có sự quyết liệt hơn nữa trong hành động 

của các bộ, ngành. 

Theo nhandan.com.vn 

 

2. Ô tô nhập khẩu lại bị ‘dội gáo nước lạnh’ 
Sau hơn năm tháng Nghị định 116/2017 về việc nhập khẩu ô tô áp dụng 

từ ngày 1-1-2018 có hiệu lực, số lượng xe nhập khẩu về Việt Nam (VN) 

giảm mạnh. Trước tình hình trên, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô VN 

(VAMA) và nhiều hãng xe đã kiến nghị lên Thủ tướng và các bộ, ngành 

liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn. Thế nhưng kiến nghị này đã bị Bộ 

GTVT “dội gáo nước lạnh”. 

“Ô tô nhập khẩu không còn vướng mắc gì” 

Trong văn bản gửi Văn phòng Chính phủ mới đây, Bộ GTVT cho biết: 

Sau khi Nghị định 116/2017 và Thông tư 03/2018 của Bộ GTVT quy định 

các điều kiện kinh doanh nhập khẩu, lắp ráp ô tô tại VN được ban hành, 

phía Mỹ và một số hiệp hội nước ngoài nêu ra những bất cập, khó khăn. 

Cụ thể, các hãng xe cho rằng yêu cầu phải cung cấp bản sao giấy 

chứng nhận chất lượng kiểu loại ô tô và kiểm tra theo lô có nhiều bất 

hợp lý. 

 



 

Ô tô nhập khẩu về Việt Nam giảm mạnh khiến ngân sách thất thu, người tiêu dùng 

chịu thiệt vì giá ô tô vẫn cao. 

Tuy nhiên, theo Bộ GTVT, một số hãng xe lớn như Honda, General 

Motor, Toyota, Mitsubishi, BMW, Mercedes… cũng đã tập hợp được loại 

giấy chứng nhận trên cho xe nhập khẩu, phù hợp với quy định hiện hành 

và đã nhập xe từ các thị trường khác Mỹ về thị trường VN. 

“Đến nay các doanh nghiệp (DN) nhập khẩu ô tô đã không còn gặp 

vướng mắc liên quan đến giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ô tô. 

Thực tế, các dòng xe được nhập từ nhiều thị trường khác nhau như Hàn 

Quốc, Thái Lan, Indonesia, Đức và một số quốc gia châu Âu cũng đã 

nhập khẩu được về VN mà không gặp phải khó khăn, vướng mắc gì” - 

Bộ GTVT khẳng định. 



 
Nhiều hãng xe cho rằng yêu cầu phải cung cấp bản sao giấy chứng nhận chất lượng 

kiểu loại ô tô gây khó cho xe nhập khẩu. Ảnh: QUANG HUY 

Liên quan đến kiến nghị kiểm tra xe theo từng lô làm kéo dài thời gian tới 

hai tháng cũng như chi phí tốn kém lên tới 10.000 USD, Bộ GTVT cho 

rằng “thông tin này chưa chính xác”. Bởi Nghị định 116 và Thông tư 03 

quy định mỗi lô hàng ô tô nhập khẩu phải kiểm tra, thử nghiệm mẫu đại 

diện cho từng kiểu loại. 

“Việc kiểm tra này nhằm đảm bảo sự chặt chẽ về chất lượng, qua đó 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nếu không kiểm tra kỹ thì sẽ rất khó 

kiểm soát được vấn đề chất lượng theo quy định” - đại diện Bộ GTVT 

nhấn mạnh. 

Có đúng như Bộ GTVT nói? 

Phản biện lại ý kiến của Bộ GTVT khi cho rằng hoạt động nhập khẩu 

không vướng mắc gì khi thực hiện Nghị định 116, rất nhiều DN kêu trời 

vì ô tô nhập khẩu đang gặp khó. Đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô 

VN (VAMA) khẳng định: Sở dĩ xe mới khan hiếm là do những quy định 

của Nghị định 116 đã siết chặt việc nhập khẩu xe. 

Bằng chứng là theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, năm tháng đầu 

năm 2018, VN đã nhập khẩu hơn 9.000 ô tô nguyên chiếc các loại. Như 



vậy, lượng ô tô nhập khẩu về nước ta sụt giảm tới gần 80% so với cùng 

kỳ năm ngoái. 

Gặp khó vì thủ tục Nghị định 116, ô tô nhập khẩu giảm đã khiến ngân 

sách bị thất thu hàng ngàn tỉ đồng. Cụ thể, trong năm tháng qua, theo 

báo cáo của Cục Hải quan TP.HCM, kim ngạch nhóm mặt hàng ô tô các 

loại nhập khẩu giảm sâu, chỉ đạt hơn 35 triệu USD, giảm gần 274 triệu 

USD so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó dòng xe chín chỗ trở xuống 

giảm mạnh nhất, chỉ đạt hơn 17 triệu USD, giảm hơn 10 lần so với năm 

trước. Điều này khiến số thu ngân sách từ mặt hàng ô tô chỉ đạt 2.000 tỉ 

đồng, giảm đến hơn 5.040 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước. 

Ngay Honda VN là hãng đầu tiên hoàn tất được các thủ tục theo Nghị 

định 116 và đã nhập về VN nhưng các đại lý cho biết số lượng xe nhập 

về ít hơn so với nhu cầu. Do vậy, với các mẫu xe như CR-V, đại lý phải 

hẹn khách hàng giao vào quý III, quý IV-2018 do các thủ tục kiểm định 

mất rất nhiều thời gian. 

Ông Trần Tấn, đại diện công ty nhập khẩu ô tô tại TP.HCM, không đồng 

tình với ý kiến của Bộ GTVT khi cho rằng hoạt động nhập khẩu không có 

vướng mắc. Quy định nhà nhập khẩu ô tô phải cung cấp giấy chứng 

nhận chất lượng kiểu loại ô tô được cấp bởi cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền nước ngoài đang làm khó người kinh doanh. Bởi loại giấy này 

không tồn tại ở nhiều quốc gia và hiện nhiều nước không cấp loại giấy 

này như Mỹ, Nhật và một số nước EU. 

“Bộ GTVT nói việc thử nghiệm mỗi mẫu xe có thể kéo dài đến hai tháng 

và chi phí lên tới hơn 10.000 USD là không chính xác nhưng lại không 

đưa ra được bằng chứng thuyết phục. Thực tế một xe kiểm định thì cả lô 

xe phải chờ, chi phí DN chịu không chỉ là phí kiểm định mà là chi phí lưu 

kho, lưu bãi, nhân công…” - ông Tấn lập luận. 

Cần bỏ quy định nhà nhập khẩu ô tô phải cung cấp giấy chứng nhận 

chất lượng kiểu loại ô tô vì nó mang tính thủ tục hành chính, không cần 

thiết. Nó khiến nhập khẩu ảnh hưởng, thất thu ngân sách, người tiêu 

dùng phải mua xe giá cao vì chi phí DN tăng lên. 

Chuyên gia ô tô NGUYỄN MINH ĐỒNG  

Người tiêu dùng chịu thiệt 

Theo ông Bùi Xuân Trường, Giám đốc Công ty Ô tô Trường Thành, việc 

nhập khẩu ô tô tiếp tục gặp khó tạo nên sự khan hiếm nguồn cung xe. 

Chính vì thế, một số DN ô tô nhập khẩu lẫn sản xuất lắp ráp trong nước 



hưởng lợi vì tiếp tục có cớ giữ giá bán. Trong khi đáng lẽ người tiêu 

dùng VN được mua xe giá rẻ hơn vì xe nhập khẩu từ các nước ASEAN 

đã được giảm thuế về 0%, xe trong nước cũng đã được giảm thuế linh 

kiện về 0%. 

“Hiện nay chỉ có những mẫu xe có doanh số bán hàng thấp, thương hiệu 

kém hơn mới giảm giá mạnh; còn những mẫu xe nhập khẩu, sản xuất 

lắp ráp trong nước vẫn giữ giá, thậm chí tăng giá bán. Nhiều mẫu xe 

nhập khẩu khách hàng đặt mua phải chờ dài cổ đến cuối năm với giá 

cao” - ông Trường khẳng định. 

Tiếp tục kiến nghị gỡ khó 

Đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô VN (VAMA) cho biết sẽ tiếp tục 

kiến nghị cơ quan quản lý xem xét mở rộng khái niệm lô hàng để giảm 

số lượng mẫu phải kiểm tra thử nghiệm. Đồng thời, cho phép sử dụng 

kết quả thử nghiệm khí thải trong thời gian sáu tháng thay vì từng lô như 

hiện nay; xem xét đầu tư thêm cơ sở thử nghiệm khí thải ở khu vực phía 

Nam và đầu tư thiết bị thử nghiệm xe dẫn động bốn bánh toàn thời gian 

để rút ngắn thời gian thử nghiệm. 

“Về thủ tục thông quan hàng hóa, các DN nhập khẩu ô tô cho rằng việc 

kiểm tra, thử nghiệm sẽ kéo dài thời gian thông quan lô hàng quá 30 

ngày kể từ ngày mở tờ khai. Vì vậy DN đề nghị cơ quan hải quan không 

tiến hành xử phạt, không chuyển luồng đỏ khi thực hiện thủ tục hải 

quan” - vị đại diện VAMA cho hay. 

Theo plo.vn 

 

3. Nên chuyển dịch vụ công ngành GTVT nào cho tư 
nhân? 
Bộ GTVT đang xây dựng Đề án chuyển giao cho doanh nghiệp, các 

tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhận một số nhiệm vụ và dịch 

vụ hành chính công... 



 

Việc xã hội hóa đăng kiểm thời gian qua tạo rất nhiều thuận lợi cho chủ phương tiện 
đến đăng kiểm định kỳ (Trong ảnh: Đăng kiểm tại Công ty TNHH MTV Khai thác 

điểm đỗ xe Hà Nội ) - Ảnh: Tạ Tôn 

Cân nhắc chuyển tất hay một phần? 

Tại cuộc họp gần đây về vấn đề này của Bộ GTVT, Phó chánh văn 

phòng Bộ GTVT Nguyễn Thị Kiều Nguyệt cho biết, dịch vụ hành chính 

công là những dịch vụ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ 

chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý như giấy 

phép, giấy chứng nhận, đăng ký… “Lĩnh vực GTVT hiện có khoảng 490 

thủ tục hành chính (TTHC), với khoảng 250 loại giấy phép. Các đơn vị 

thuộc Bộ GTVT sẽ chọn một số dịch vụ hành chính công phù hợp để xã 

hội hoá”, bà Nguyệt thông tin. 

Ủng hộ việc chuyển giao, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN 

Phan Thị Thu Hiền kiến nghị cần phân loại các TTHC ra thành 3 loại: 

Nhà nước bắt buộc phải nắm giữ toàn bộ; Cho DN, tổ chức cá nhân 

tham gia từng công đoạn; Các TTHC sẽ chuyển giao hoàn toàn. Bà Hiền 

cũng cho rằng, cần làm rõ được tiêu chí doanh nghiệp, tổ chức thực 

hiện để có thể dễ dàng cho việc lựa chọn sau này. 

Tuyệt đối không để phát sinh chi phí 

Chỉ đạo xây dựng Đề án chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã 



hội có đủ năng lực đảm nhận một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính 

công mà các cơ quan hành chính không nhất thiết phải thực hiện trong 

lĩnh vực GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các thủ tục 

được lựa chọn, các phương pháp dự kiến triển khai, các doanh nghiệp, 

tổ chức được chọn để chuyển giao cần phải phù hợp, đảm bảo nâng 

cao chất lượng các dịch vụ hành chính công cung cấp cho người dân, 

đồng thời không thêm đầu mối, không để phát sinh thêm chi phí. 

Liên quan đến hàng không, Phó cục trưởng Cục Hàng không VN 

Nguyễn Văn Hảo cho rằng, cần cân nhắc cách thức xã hội hoá việc 

chuyển TTHC cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội thực hiện, cụ thể là 

chuyển giao trọn gói hay chỉ từng khâu? Ông Hảo cũng đề cập đến tiêu 

chí để xã hội hoá mà theo ông, một trong những tiêu chí quan trọng là 

phải đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn. 

Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa VN Hoàng Hồng Giang cho biết, 

mỗi năm, ngành Đường thuỷ đang phải thực hiện 300 nghìn thủ tục, tập 

trung vào lĩnh vực đào tạo và cấp giấy phép vào, rời cảng bến. “Với mật 

độ và hoạt động đường thuỷ trải dài như thế, cơ quan Nhà nước cũng 

không thể làm hết được. Vấn đề đặt ra là với 300 nghìn thủ tục/năm, 

trung bình giá là 70 nghìn một thủ tục, thu về là 21 tỷ đồng/năm, một con 

số hoàn toàn không đủ sức hấp dẫn. Không doanh nghiệp nào mở DN 

chỉ để doanh thu 21 tỷ đồng/năm mà phải triển khai ở cả 63 tỉnh, thành”, 

ông Giang nói. 

Ông Giang cũng cho rằng, chỉ nên chuyển giao cho DN, tổ chức thực 

hiện một số khâu như nhận, trả, soát xét hồ sơ mà cơ quan quản lý nhà 

nước không nhất thiết thực hiện. 

Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm VN Đặng Việt Hà nêu một vấn đề khác: 

Đăng kiểm đã chuyển giao cho DN thực hiện một số dịch vụ hành chính 

công từ nhiều năm nay và trên thực tế là đã bộc lộ rất nhiều vấn đề. 

“Các đơn vị đã triển khai phải báo cáo chi tiết về mặt trái của việc 

chuyển này bởi mục tiêu đầu tiên của doanh nghiệp là lợi nhuận. Nếu 

không đạt mục tiêu này, rất dễ phát sinh tiêu cực”, ông Hà cho hay. 

Ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục Hàng hải VN cho biết, trong 

lĩnh vực hàng hải, có những thủ tục hành chính công, nếu chuyển giao 

chỉ cần sửa Luật và các VBQPPL là xong. Tuy nhiên, cũng có thủ tục 

không thể chuyển giao do vướng điều ước quốc tế. 

Ông Lê Văn Đại, Giám đốc Trung tâm Đào tạo nghề thuộc Công ty Vận 

tải ô tô số 2 (Hà Nội) cho rằng, phần dịch vụ công trong lĩnh vực đào tạo, 



cấp GPLX có thể để doanh nghiệp làm nhưng về thủ tục hành chính 

công thì Nhà nước bắt buộc phải nắm giữ toàn bộ, không thể giao phần 

cấp phép cho tư nhân làm. Không quốc gia nào trên thế giới làm việc 

này. “Thủ tục GPLX phải do cơ quan quản lý nhà nước thực hiện, nếu tư 

nhân làm chắc chắn sẽ nảy sinh tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi””, 

ông Đại nói. 

 

Việc chuyển giao cho DN, tổ chức xã hội đảm nhiệm dịch vụ hành chính công là cần 
thiết(Trong ảnh: Làm thủ tục kiểm định xe cơ giới tại Công ty TNHH MTV khai thác 

điểm đỗ xe Hà Nội ) - Ảnh: Tạ Tôn 

Nhà nước bớt gánh nặng 

Trao đổi với Báo Giao thông, một chuyên gia trong lĩnh vực hàng không 

cho rằng, việc chuyển giao cho DN, tổ chức xã hội đảm nhiệm dịch vụ 

hành chính công là cần thiết nhưng phải cân nhắc kỹ. Trong đó, cần đặc 

biệt lưu ý vấn đề an ninh, an toàn khi triển khai. Vị này cũng gợi ý có thể 

thực hiện xã hội hoá công đoạn thẩm định trong thủ tục cấp giấy phép 

kinh doanh hàng không và Giấy chứng nhận xuất vận đơn hàng không 

thứ cấp. 

“Những việc này nên để các hiệp hội chuyên ngành (Hiệp hội DN Hàng 

không VN, Hiệp hội Giao nhận kho vận…) làm. Nhà nước bớt gánh nặng 

công việc, có thể giảm được biên chế nhưng vẫn đảm bảo sự chặt chẽ 

trong quản lý khi vẫn là cơ quan chủ trì việc cấp phép”, vị này đề xuất. 



Cụ thể hơn, hiện một số nhân viên hàng không (phi công, tiếp viên, kiểm 

soát viên không lưu) phải có giấy chứng nhận sức khoẻ do Cục Hàng 

không VN cấp mới được hành nghề. 

Như phi công lái máy bay thương mại, trước 40 tuổi 1 năm phải được 

cấp Giấy chứng nhận 1 lần, sau 40 tuổi phải 6 tháng một lần. Trong khi 

đó, chỉ có 2 cơ sở được chỉ định để thực hiện việc giám định sức khoẻ là 

Trung tâm Y tế hàng không và Viện Y học phòng không - không quân. 

Cục Hàng không VN sau đó sẽ đánh giá nêu đạt tiêu chuẩn thì cấp Giấy 

chứng nhận sức khoẻ. 

“Theo thông lệ quốc tế, việc cấp Giấy chứng nhận sức khoẻ buộc phải 

do Cục Hàng không VN cấp. Tuy nhiên, phần giám định sức khoẻ thay vì 

chỉ do 2 cơ sở như hiện nay đảm nhận, có thể xã hội hoá ra nhiều cơ sở 

khác. Điều này giúp tăng cạnh tranh giữa các cơ sở, từ đó tăng chất 

lượng”, chuyên gia cho biết. 

Liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm, ông Trần Đỗ Liêm, Chủ tịch Hội Vận 

tải thủy nội địa VN, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã Rạch Gầm cho biết, có 

trường hợp phương tiện thủy ở phía Nam đăng kiểm hàng tháng mới 

xong. “Nhiều khi đích thân tôi phải điện thoại nhờ lãnh đạo Cục Đăng 

kiểm VN chỉ đạo, giải quyết. Nguyên nhân do phương tiện này được 

hoán cải, sửa chữa mà hồ sơ kỹ thuật liên quan đến một số đơn vị đăng 

kiểm ở các địa phương khác nhau, cũng như theo phân cấp, ủy quyền 

nên chủ phương tiện không biết liên hệ thế nào”, ông Liêm nói và cho 

biết, có trường hợp, người dân “nhờ” luôn đơn vị đăng kiểm làm cả hồ 

sơ thiết kế và tất cả các thủ tục liên quan đến kiểm định phương tiện 

đóng mới. 

Chủ tịch Hội Vận tải thủy nội địa VN cho rằng, có thể tính đến việc giao 

cho đơn vị tư nhân thực hiện dịch vụ tư vấn, giám sát, kiểm định an toàn 

kỹ thuật phương tiện thủy. Cơ quan Nhà nước chỉ cần cấp giấy phép, 

công nhận để xác lập giá trị của kết quả kiểm định do doanh nghiệp thực 

hiện. “Đơn vị làm dịch vụ trên chịu trách nhiệm về kết quả kiểm định của 

mình. Song, nếu cho phép doanh nghiệp làm cũng phải có 2-3 đơn vị để 

tránh độc quyền”, ông Liêm nêu vấn đề. 

Ông Nguyễn Tiến Minh, Tổng giám đốc Công ty CP Ô tô Vũ Linh cho 

rằng, việc kiểm định, đánh giá chất lượng xe mới nếu do 2-3 đơn vị thực 

hiện sẽ có tính cạnh tranh hơn một lực lượng thực hiện như hiện nay. 

Doanh nghiệp có cơ hội được lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ. 

Liên quan đến kiểm định khí thải động cơ, theo ông Minh, để đầu tư dây 

chuyền và cung cấp được dịch vụ này sẽ rất tốn kém, chưa chắc doanh 



nghiệp đã dám đầu tư. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý cũng nên tạo 

hành lang pháp lý, “sân chơi” cho các nhà đầu tư. 
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4. Nhiều vấn đề cần làm rõ 

Trước thềm phiên thảo luận toàn thể chiều nay, 11.6 về dự án Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, các ĐBQH cho rằng, dự 

luật đã thể hiện được tinh thần hội nhập, sửa chữa được một số nhược 

điểm, hạn chế của luật hiện hành cũng như bổ sung được một số vấn đề 

mới đặt ra đối với giáo dục trong bối cảnh hiện nay. Dẫu vậy, với tính 

chất là đạo luật gốc về lĩnh vực được xác định là “quốc sách hàng đầu”, 

nhiều ĐBQH cũng thẳng thắn chỉ rõ, dự luật còn quá nhiều vấn đề cần 

làm rõ. 

ĐBQH Đỗ Văn Sinh (Quảng Trị): Phải chấn chỉnh tình trạng lộn xộn vừa 

qua 

Điều 29, dự thảo Luật có một nội dung 

được sửa đổi là: Chương trình giáo dục 

phổ thông là nội dung bắt buộc học sinh 

thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Tôi băn 

khoăn ở chỗ, một mặt, quy định này nêu 

được thực hiện thống nhất trên cả nước, 

một mặt lại nêu được tổ chức linh hoạt, 

tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương 

và cơ sở giáo dục. Tôi không hiểu linh 

hoạt là thế nào? Có cắt giảm không? Chúng ta có mặt bằng chung cả 

nước, trong này quy định tổ chức linh hoạt phù hợp điều kiện cụ thể của 

địa phương và cơ sở giáo dục. Nếu địa phương hoặc cơ sở giáo dục 

nào “linh hoạt” mà không đạt được chất lượng có được không? Trong 

khi đó, theo luật hiện hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương 

trình giáo dục phổ thông, duyệt sách giáo khoa thực hiện chính thức ổn 

định trong giảng dạy toàn quốc mà sách giáo khoa đã lung tung, lộn xộn 

như vừa qua rồi. Bây giờ quy định mỗi môn học có nhiều sách giáo 

khoa, cho xã hội hóa biên tập sách giáo khoa, các trường tự lựa chọn 

sách giáo khoa… nữa thì không biết nền giáo dục sẽ đi đến đâu? 

Tôi cũng không đồng tình với việc dự thảo Luật tiếp tục quy định Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, quy 

trình biên soạn sách giáo khoa và chương trình giáo dục phổ thông. 

 



Chúng ta phải chấn chỉnh tình trạng lộn xộn trong thời gian vừa qua. Dứt 

khoát trong dự luật này phải đưa ra tiêu chí tiêu chuẩn biên soạn, cách 

thức chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa chứ 

không thể để ra những “thế hệ chuột bạch” mãi, rất tốn kém mà nền giáo 

dục không phát triển, thậm chí có chiều hướng giảm sút, chất lượng 

càng ngày càng không đạt yêu cầu. Nếu không quy định cụ thể được thì 

phải đưa ra nguyên tắc, dứt khoát Chính phủ phải ban hành chương 

trình giáo dục, sách giáo khoa chứ không thể giao cho Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo như luật hiện hành nữa. Chúng ta đánh giá tổng kết 

rồi, rõ ràng chương trình giáo dục, chất lượng sách giáo khoa rất nhiều 

vấn đề. 

ĐBQH Nguyễn Thanh Phương (Cần Thơ): Trách nhiệm cuối cùng phải 

là Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Về chương trình giáo dục phổ thông, sách 

giáo khoa, dự thảo Luật rất mở về vấn đề 

cho phép các trường có thể chọn sách 

giáo khoa để giảng dạy. Đây là một xu 

hướng tiến bộ. Tuy nhiên, quy định này lại 

hơi khập khiễng là: Cho phép các cơ sở 

giáo dục chọn sách giáo khoa nhưng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo thẩm định, phê 

duyệt. Điều này sẽ dẫn đến mâu thuẫn. 

Tôi hình dung, nếu chúng ta muốn làm như vậy thì cách hài hòa nhất là 

Bộ Giáo dục và Đào tạo phải có một bộ sách giáo khoa chuẩn, còn các 

bộ sách giáo khoa xã hội hóa là sách tham khảo, thậm chí là chương 

nào đó, cuốn sách nào hay thì các trường, các thầy cô có thể sử dụng 

để dạy luôn cũng được. Cách này, tôi cho là một phương án để bảo đảm 

giáo dục đi đúng hướng vì lần đầu tiên chúng ta thực hiện xã hội hóa đối 

với sách giáo khoa mà không kiểm soát được hết chất lượng của các bộ 

sách này thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. 

Dự thảo có một quy định, tôi đọc thấy hơi lạ: Bộ cho rằng Hội đồng thẩm 

định về chương trình sách giáo khoa, chương trình giáo dục chịu trách 

nhiệm về chất lượng thẩm định. Tôi thấy không đúng vì hội đồng là tư 

vấn chương trình, sách giáo khoa còn người ký ban hành chương trình, 

sách giáo khoa đó chính là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu nền giáo dục đi 

sai hướng hoặc chất lượng như thế nào thì Bộ Giáo dục và Đào tạo phải 

chịu trách nhiệm chứ không thể “đổ” cho Hội đồng vì khi xong nhiệm vụ 

thì Hội đồng này giải thể. Vấn đề này phải điều chỉnh lại, làm cho rõ 

chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định chương trình sách giáo 

 



khoa cho thật cụ thể nhưng chịu trách nhiệm cuối cùng về chất lượng 

của chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa. 

ĐBQH Nguyễn Thị Lan (Hà Nội): Làm rõ 

các chủ thể của nền giáo dục 

Luật Giáo dục là một đạo luật cực kỳ quan 

trọng, có liên quan trực tiếp đến sự phát 

triển của đất nước, sự hưng thịnh của dân 

tộc. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giáo dục đã thể hiện được 

tinh thần hội nhập trên cơ sở bám sát thực 

tiễn đất nước và yêu cầu phát triển kinh tế 

xã hội trong tương lai; sửa chữa được một 

số nhược điểm, hạn chế tồn tại của luật hiện hành và bổ sung được một 

số vấn đề mới. Tuy nhiên, về tư tưởng chỉ đạo và quan điểm, tôi đề nghị 

phải cụ thể hóa được Hiến pháp 2013, nhất là Điều 39 và Điều 61. Cụ 

thể là, Điều 39 nêu “công dân có quyền và nghĩa vụ học tập” - vậy tính 

chất “nghĩa vụ học tập” này được thể hiện như thế nào trong quá trình 

học tập suốt đời của một công dân? Phải làm sao để nhu cầu học tập 

thực sự là nhu cầu bức thiết hàng ngày như là thức ăn, hơi thở. Chưa 

làm được điều này thì nếu có “học tập suốt đời” cũng vẫn mang tính 

“trang trí” hơn là thực tế. Hay Điều 61 nêu “phát triển giáo dục là quốc 

sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và bồi 

dưỡng nhân tài”. Vậy thế nào là quốc sách hàng đầu? Thế nào là bồi 

dưỡng nhân tài? Chúng ta phải cụ thể hóa trong luật thì mới triển khai 

được. 

Dự thảo Luật cũng phải làm rõ các chủ thể của nền giáo dục và mối 

quan hệ giữa các chủ thể. Ví dụ các nội dung liên quan đến người học 

và cha mẹ của họ, quan hệ của phụ huynh với nhà trường, quan hệ của 

phụ huynh với nhà giáo. Nhiều vấn đề khác cũng cần làm rõ ngay trong 

dự thảo Luật thì mới có cơ sở để triển khai và thực sự phát huy được 

hiệu quả trong thực tế. Ví dụ, quản lý giáo dục liên quan đến trách nhiệm 

quản lý nhà nước về giáo dục và các vấn đề quản trị của các cơ sở giáo 

dục, trách nhiệm giải trình của Nhà nước và các cơ sở giáo dục như thế 

nào? Vấn đề tài chính, đầu tư cho giáo dục và xã hội hóa giáo dục ra 

sao? Dự luật này cũng phải thể hiện được quan điểm đổi mới về quản lý 

giáo dục theo hướng quản lý chất lượng là như thế nào? Đẩy mạnh 

phân cấp, tăng quyền tự chủ và nâng cao trách nhiệm các cơ sở giáo 

dục đào tạo là như thế nào? Hay Điều 13 quy định ngân sách nhà nước 

giữ vai trò chủ yếu trong tổng nguồn lực đầu tư cho giáo dục thì ở thời 

 



điểm hiện nay, cách tiếp cận như vậy không biết có còn phù hợp nữa 

không? Thực tế, chúng ta đang kêu gọi rất nhiều các hình thức đầu tư 

cho giáo dục, xã hội hóa giáo dục. Hay Điều 71 về phong chức danh 

giáo sư và phó giáo sư, trong đó, “định nghĩa” giáo sư, phó giáo sư là 

chức danh của nhà giáo đang giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở cơ sở 

giáo dục đại học. Vậy thế nào gọi là “đang giảng dạy”? Có phải cứ trực 

tiếp đứng lớp mới là “đang giảng dạy” hay có thể giảng dạy từ xa, viết 

bài, hướng dẫn…? - cũng cần làm rõ để tránh bài học rất đắt giá trong 

việc phong tặng giáo sư, phó giáo sư năm 2017 vì những khái niệm 

chúng ta không quy định rõ.  
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5. 8 thay đổi lớn về lương, BHXH người lao động 
cần biết 

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW và Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách tiền 

lương và BHXH mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành, có 

thay đổi lớn trong chính sách người lao động cần biết. 

Bổ sung quy định về mức lương tối thiểu vùng theo giờ 

Hiện nay, Chính phủ mới chỉ công bố mức lương tối thiểu vùng theo 

tháng. Tuy nhiên với những NLĐ làm công việc bán thời gian cho doanh 

nghiệp thì chưa có quy định mức lương tối thiểu theo giờ. 

Như vậy, việc bổ sung quy định về mức lương tối thiểu vùng theo giờ sẽ 

góp phần đảm bảo quyền lợi cho NLĐ nhóm này cũng như đảm bảo tính 

linh hoạt của thị trường lao động. 

Tăng lương tối thiểu vùng trong giai đoạn 2018-2020 

Đối với giai đoạn này, mục tiêu của Nhà nước là thực hiện điều chỉnh 

tăng mức lương tối thiểu vùng để đến năm 2020 mức lương tối thiểu bảo 

đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ (không phải 

là nhu cầu sống tối thiểu như hiện hành). 

Bãi bỏ lương cơ sở, áp dụng 5 bảng lương mới 

Theo phương án cải cách chính sách tiền lương đối với người lao động 

làm việc tại khu vực công, từ năm 2021 sẽ bãi bỏ lương cơ sở và áp 

dụng 5 bảng lương mới. Cụ thể: 

Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ 

chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung 

ương đến cấp xã. 



Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức 

danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên 

chức không giữ chức danh lãnh đạo. 

Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an 

(theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm). 

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an. 

Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an. 

Bãi bỏ 5 loại phụ cấp (khu vực công) 

Cùng với việc xây dựng 05 bảng lương mới, thì Nhà nước sẽ tiến hành 

bãi bỏ 5 loại phụ cấp đó là: 

- Phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm 

tương quan tiền lương với cán bộ, công chức). 

- Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống 

chính trị thực hiện xếp lương chức vụ). 

- Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội. 

- Phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản). 

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố 

độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề). 

Bổ sung 4 nhóm đối tượng phải đóng BHXH bắt buộc 

Ngoài những đối tượng hiện đang phải đóng BHXH bắt buộc theo quy 

định của Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì tới đây, sẽ mở rộng đối tượng 

bắt buộc đóng bao gồm: Chủ hộ kinh doanh, Người quản lý doanh 

nghiệp; Người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương; 

NLĐ làm việc theo chế độ linh hoạt. 

Giảm thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 

còn 15 năm 

Nhằm tạo điều kiện cho NLĐ cao tuổi, có số năm tham gia BHXH thấp 

được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi BHXH thì Nhà nước sẽ tiến hành 

giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu từ 20 năm xuống còn 15 năm và tiến 

tới chỉ còn 10 năm để được hưởng lương hưu. 

Sửa đổi các quy định về mức đóng, căn cứ đóng BHXH 

Nhằm khắc phục tình trạng trốn đóng, đóng không đủ BHXH, ảnh hưởng 

đến quyền lợi của người lao động thì tới đây, chính sách BHXH sẽ có 

bước sửa đổi quy định về căn cứ đóng BHXH của khu vực doanh nghiệp 



ít nhất bằng khoảng 70% tổng tiền lương và các khoản thu nhập khác có 

tính chất lượng của người lao động. 

Sửa đổi luật để giảm tình trạng hưởng BHXH 1 lần 

Việc sửa đổi nêu trên sẽ được thực hiện theo hướng tăng quyền lợi nếu 

bảo lưu thời gian tham gia BHXH để hưởng chế độ hưu trí, giảm quyền 

lợi nếu hưởng BHXH một lần. 

Ngoài ra, sẽ sửa đổi các quy định để khuyến khích người lao động tham 

gia BHXH thời gian dài hơn, từng bước tăng tuổi nghỉ hưu bình quân, 

tăng tỉ lệ giảm trừ tiền lương hưu đối với NLĐ muốn nhận chế độ hưu trí 

sớm. 
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6. Ngành thuế hỗ trợ khởi nghiệp 

Tổng cục Thuế cam kết tiếp tục lắng nghe ý kiến của các doanh 

nghiệp khởi nghiệp để nắm bắt được yêu cầu. 

Mong muốn của doanh nghiệp, nhằm đáp ứng nhanh chóng, đầy đủ 

nhất, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp khởi nghiệp yên tâm sản 

xuất, kinh doanh. 

 

Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Long An hướng dẫn thủ 

tục hành chính về thuế cho người nộp thuế 



Theo Tổng cục Thuế, chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi 

nghiệp được triển khai trên phạm vi cả nước. 

Không để doanh nghiệp khó khăn về thủ tục 

Ông Nguyễn Đại Trí – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, hỗ 

trợ doanh nghiệp khởi nghiệp là nhiệm vụ của ngành tài chính nói chung 

và ngành Thuế nói riêng. Chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp 

khởi nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp khởi nghiệp 

dễ dàng tiếp cận các kênh thông tin hỗ trợ của cơ quan thuế, hoàn thành 

các thủ tục hành chính thuế ban đầu nhanh nhất, thuận lợi và tiết kiệm 

nhất. 

Theo thống kê của Tổng cục Thuế, sau gần 1 năm triển khai chương 

trình, ở tất cả các cục thuế, chi cục thuế đều tăng cường về số lượng, 

chất lượng cán bộ thuộc bộ phận tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, 

đặc biệt là tại Hà Nội và TP HCM. Đồng thời, cơ quan thuế tổ chức các 

điểm hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ qua điện thoại, qua email, mở các lớp tập 

huấn, hướng dẫn các doanh nghiệp khởi nghiệp. 

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế phối hợp với các cơ quan, 

ban ngành có liên quan như sở kế hoạch và đầu tư, các hiệp hội doanh 

nghiệp… phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp. Các đơn vị 

cùng tiến hành kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ như: đại lý 

thuế, tổ chức T-VAN, doanh nghiệp cung cấp phần mềm kế toán... 

Đa dạng hóa hỗ trợ 

Theo ông Nguyễn Văn Phụng – Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh 

nghiệp lớn (Tổng cục Thuế), trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tiếp 

tục lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp khởi nghiệp để nắm bắt được 

mong muốn và điều họ thực sự cần nhằm đáp ứng nhanh chóng, đầy đủ 

nhất. Trong đó, giải pháp thiết thực nhất mà Tổng cục Thuế có thể thực 

hiện được là nâng cao dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế, thông qua việc 

thực hiện các chương trình như khai thuế qua mạng internet, nộp thuế 

điện tử… 

Đồng thời, ngành thuế cũng sẽ khẩn trương triển khai đa dạng các hình 

thức hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại bộ phận một cửa cơ quan thuế, 

hỗ trợ quan điện thoại, qua địa chỉ email, tổ chức các lớp tập huấn 

hướng dẫn chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế cho các doanh 

nghiệp khởi nghiệp. Bên cạnh đó, cơ quan thuế sẽ phối hợp chặt chẽ 

đồng bộ với các cơ quan ban, ngành có liên quan trên địa bàn để hướng 

dẫn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp được toàn diện, hiệu quả. 



Giảm lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y 

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 44/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

quy định về lệ phí trong công tác thú y. Theo đó, điều chỉnh giảm mức thu 

đối với 2 khoản lệ phí liên quan tới công tác thu y, bao gồm: Lệ phí cấp 

giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy 

sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), 

chuyển cửa khẩu giảm 30.000 đồng/lần (từ 70.000 đồng xuống còn 

40.000 đồng/lần). Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y giảm một 

nửa (từ 100.000 đồng xuống còn 50.000 đồng/lần). 

Thông tư cũng quy định rõ đối tượng thu phí. Cụ thể, tổ chức thu phí trong 

công tác thú y bao gồm: Cục Thú y; Chi cục Thú y các vùng I, II, III, IV, V, 

VI, VII; chi cục kiểm dịch động vật các vùng: Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng 

Ninh; Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương I, Trung ương II; 

Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I, Trung ương II; Trung tâm 

Chẩn đoán thú y Trung ương; chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành 

thú y theo quy định tại Điều 6 Luật thú y; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, 

Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế trực thuộc UBND cấp huyện được 

giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành thú y. 

Thông tư cũng điều chỉnh giảm một số loại phí phí trong công tác an toàn 

vệ sinh thực phẩm tại Thông tư số 286/2016, như giảm tới 150.000 

đồng/lần đối với trường hợp phải kiểm tra, lấy mẫu tại doanh nghiệp để 

phục vụ cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu 

của nước nhập khẩu. 
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7. Lợi đủ đường khi "số hóa" bảo hiểm xã hội 

Với những lợi thế mang lại, cuộc cách mạng 4.0 đang tác động toàn 

diện và trên mọi mặt của đời sống xã hội. Nắm bắt thời cơ này, Bảo 

hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã chủ động tiếp cận và áp dụng công 

nghệ thông tin vào hoạt động của ngành, qua đó ghi nhận những 

thành công đáng kể. 

62,7% lượng hồ sơ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được số hóa 

Theo báo cáo mới nhất của BHXH Việt Nam, đến nay, toàn ngành đã 

cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3 và 4), tổng số đơn 

vị đăng ký giao dịch điện tử đạt 302.000 đơn vị, số hồ sơ thực hiện giao 



dịch điện tử đạt khoảng 2,9 triệu hồ sơ trên tổng số 6,8 triệu hồ sơ giao 

dịch (tương ứng tỷ lệ 42%). 

Trong lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH Việt Nam 

đã tiếp nhận và xử lý trên 185.000 hồ sơ điện tử. Đặc biệt, từ đầu năm 

đến nay, số lượng đơn vị đăng ký giao dịch điện tử là 30.606 đơn vị, số 

hồ sơ thực hiện giao dịch điện tử đạt hơn 1,7 triệu hồ sơ trên tổng số 4 

triệu hồ sơ giao dịch (tỷ lệ là 42,5%); riêng số hồ sơ điện tử trong lĩnh 

vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đã tiếp nhận xử lý là trên 116.000 giao dịch 

(tỷ lệ 62,7%). Hiện tại, BHXH Việt Nam đang tiếp tục nghiên cứu cấp thẻ 

BHYT điện tử cho người dân tham gia BHYT tại một số địa phương để 

thay thế cho thẻ BHYT giấy. 

Ông Đào Việt Ánh, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, ngày 

14/4/2017, ngành BHXH đã ra Quyết định 595/QĐ-BHXH về quy trình 

thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao 

động - bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, tiếp tục cải cách 

thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. 

Theo đó, mã số BHXH được cấp và quản lý tập trung trên cơ sở dữ liệu 

hộ gia đình tham gia BHYT. Đây là một trong những hệ thống cơ sở dữ 

liệu được ngành BHXH lập nên để làm tiền đề xây dựng cơ sở dữ liệu 

quốc gia về bảo hiểm. 

Mã số BHXH là mã số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia 

do cơ quan BHXH cấp để ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT. Mục tiêu cấp mã 

số là nhằm quản lý xuyên suốt quá trình tham gia đóng, hưởng chế độ 

BHXH, BHYT và chống lạm dụng quỹ BHXH, BHYT, đồng thời làm căn 

cứ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử. 

“Việc cấp mã số BHXH đã mang lại nhiều lợi ích không chỉ cho cơ quan 

BHXH, mà còn mang lại lợi ích cho người tham gia và thụ hưởng các 

chế độ BHXH, BHYT, BHTN, lợi ích cho đơn vị sử dụng lao động”, ông 

Ánh nhấn mạnh. 

Ngoài ra, theo thông tin từ BHXH Việt Nam, đối với người tham gia và 

hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chỉ cần cung cấp mã số BHXH 

khi thực hiện các giao dịch đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, 

BHTN; có thể tra cứu trực tuyến quá trình đóng, hưởng các chế độ 

BHXH, BHYT, BHTN thông qua mã số BHXH trên cổng thông tin điện tử 

của ngành. Đối với đơn vị sử dụng lao động, giảm thời gian trong việc kê 

khai, cập nhật thông tin của người lao động khi giải quyết các chế độ 

BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. 



Về phía doanh nghiệp, đại diện CTCP Gỗ An Cường cho biết, việc áp 

dụng khoa học công nghệ giúp doanh nghiệp có nhiều lợi thế trong sản 

xuất - kinh doanh, cũng như hoạt động quản lý, bao gồm cả việc quản lý 

về lao động và các chế độ bảo hiểm đi kèm một cách dễ dàng, nhanh 

gọn và tiết kiệm thời gian, kinh phí hơn. 

Ứng dụng công nghệ vào bảo hiểm xã hội: Lợi đủ đường 

Theo nhận định của giới chuyên gia, nhờ có sự trợ giúp từ khoa học, 

công nghệ, BHXH Việt Nam đã quản lý chặt chẽ hơn quá trình đóng, 

hưởng chế độ BHXH, BHYT của người tham gia và hưởng các chế độ 

BHXH, BHYT, BHTN; cắt giảm thủ tục hành chính, giảm giờ giao dịch 

của cá nhân, tổ chức với cơ quan BHXH, tạo điều kiện thuận lợi cho 

người tham gia khi giao dịch với cơ quan BHXH trong việc đóng, hưởng 

chế độ BHXH, BHYT. 

Đồng thời, rút ngắn thời gian, thủ tục thực hiện nhiệm vụ về thu phí, 

cũng như cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ 

cấp, đổi sổ BHXH, thẻ BHYT. Đơn cử, thời hạn giải quyết cấp thẻ BHYT 

từ 7 ngày được rút ngắn còn 5 ngày. 

Khi cấp lại, đổi thẻ BHYT, nếu không thay đổi thông tin, thời gian giải 

quyết không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Theo 

BHXH Việt Nam, từ ngày 1/1/2019, thời gian giải quyết chỉ còn trong 

 

Việc áp dụng khoa học công nghệ giúp hoạt động quản lý lao động và các chế độ 

bảo hiểm đi kèm một cách dễ dàng, nhanh gọn và tiết kiệm 



ngày. Với người tham gia đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh thì 

cũng thực hiện trong ngày. 

Hiện nay, hệ thống dữ liệu thu và cấp thẻ BHYT được cơ quan BHXH 

cập nhật, quản lý theo mã số BHXH để xác định thời điểm thẻ có giá trị, 

thời điểm người tham gia đủ 5 năm liên tục. Bảo đảm các quy trình được 

xây dựng trên cơ sở dữ liệu tập trung, lấy dữ liệu hộ gia đình làm trung 

tâm và kết nối liên thông với dữ liệu đóng, hưởng BHXH, BHYT. 

Bảo đảm xác định được mã số BHXH của người tham gia trước khi đưa 

thông tin người tham gia vào phần mềm quản lý để làm căn cứ thu, cấp 

sổ BHXH, thẻ BHYT. Đảm bảo chính xác việc thu nộp, tham gia BHXH, 

BHYT của cá nhân, đơn vị. Tránh việc cấp trùng thẻ, cấp thẻ không đúng 

quy định. 

Mặt khác, trong thời gian qua, BHXH Việt Nam đã liên tục đổi mới, áp 

dụng công nghệ thông tin hiện đại trong việc triển khai hệ thống cổng 

giao dịch của ngành BHXH, qua đó từng bước đáp ứng nhu cầu tra cứu 

thông tin của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN nói chung và nhu cầu 

quản lý của ngành BHXH nói riêng. 

“Việc ứng dụng công nghệ thông tin thông qua giao dịch điện tử nhằm 

thực hiện kết nối và tiếp nhận hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, người 

tham gia, cũng như trả kết quả từ cơ quan BHXH. Rút ngắn thời gian, 

kinh phí (in ấn, đi lại…), tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người tham gia. 

Các đối tượng tham gia có thể tự tra cứu hồ sơ đã được tiếp nhận, qua 

đó giám sát được quá trình xử lý, thời gian trả kết quả”, ông Đào Việt 

Ánh chia sẻ. 

Theo baodautu.vn 

 

8. Nghị định 61/2018/NĐ-CP: Khuyến khích trả hồ sơ 
trước thời hạn 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) vừa được Thủ tướng 

Chính phủ ký ban hành gồm 7 chương, 41 điều, có hiệu lực từ 21-6-

2018 và thay thế Quyết định số 09 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương. Theo đó, nghị 

định khuyến khích việc trả hồ sơ trước thời hạn cho người dân. 



 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP khuyến khích việc trả hồ sơ trước thời hạn cho người 

dân. Trong ảnh: Cán bộ “một cửa” tại UBND phường Lái Thiêu, TX.Thuận An hướng 
dẫn người dân điền biểu mẫu đúng để nhận hồ sơ trước thời hạn. Ảnh: H.VĂN 

Khuyến khích trả hồ sơ trước thời hạn 

Điều 20 của Nghị định quy định việc trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC 

như sau: Kết quả giải quyết TTHC gửi trả cho tổ chức, cá nhân phải bảo 

đảm đầy đủ theo quy định mà cơ quan có thẩm quyền trả cho tổ chức, 

cá nhân sau khi giải quyết xong TTHC. Trường hợp hồ sơ có bản chính 

hoặc bản gốc đã tiếp nhận để sao chụp, đối chiếu, xác nhận tính xác 

thực thì cơ quan có thẩm quyền phải chuyển trả bản chính hoặc bản gốc 

đó cho tổ chức, cá nhân. Thời điểm trả theo quy định của pháp luật 

chuyên ngành. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết TTHC theo 

thời gian, địa điểm ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

Trường hợp đăng ký nhận kết quả trực tuyến thì thông qua Cổng dịch vụ 

công cấp bộ, cấp tỉnh. Kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân 

được lưu trữ tại Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan có 

thẩm quyền để phục vụ việc sử dụng, tra cứu thông tin, dữ liệu theo quy 

định của pháp luật. Nghị định này khuyến khích việc trả kết quả giải 

quyết TTHC trước thời hạn quy định. Việc trả kết quả giải quyết TTHC 

trước thời hạn quy định phải được Bộ phận “một cửa” thông báo cho tổ 

chức, cá nhân biết trước qua tin nhắn, thư điện tử, điện thoại hoặc qua 

mạng xã hội được cấp có thẩm quyền cho phép. 

Quy định trách nhiệm nếu hồ sơ chậm trễ, sai sót do lỗi chủ quan 



Trong khi đó, Điều 21 của nghị định quy định rõ trách nhiệm của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hồ sơ, trả kết 

quả hồ sơ. Trường hợp xảy ra sai sót trong kết quả giải quyết TTHC, 

nếu lỗi thuộc về cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền 

thì cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền phải sửa đổi, 

bổ sung, bãi bỏ, thay thế hoặc đính chính sai sót và phải chịu mọi chi phí 

liên quan đến sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế hoặc đính chính. 

Trường hợp hồ sơ bị mất, bị thất lạc hoặc bị hư hỏng trong quá trình giải 

quyết TTHC thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm 

phối hợp với tổ chức, cá nhân có hồ sơ, giấy tờ bị mất, bị thất lạc hoặc 

bị hư hỏng và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để khắc phục hậu quả. 

Cùng với đó là xác định cơ quan, tổ chức, cá nhân đã làm mất, thất lạc, 

hư hỏng hồ sơ để quy trách nhiệm chi trả mọi chi phí phát sinh trong việc 

xin cấp lại hồ sơ, giấy tờ, các trách nhiệm khác có liên quan và xin lỗi tổ 

chức, cá nhân về sự cố này. Trường hợp làm mất, thất lạc, hư hỏng hồ 

sơ liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức 

độ của hành vi vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý 

theo quy định của pháp luật. Hồ sơ kết quả giải quyết TTHC trả qua dịch 

vụ bưu chính công ích bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng được xử lý theo quy 

định của Thủ tướng Chính phủ và pháp luật có liên quan. 

Đánh giá phải bảo đảm nguyên tắc 

Điều 27 của nghị định nêu nguyên tắc đánh giá phải khách quan, trung 

thực, chính xác, khoa học, minh bạch, công khai, công bằng, bình đẳng, 

đúng pháp luật trong việc đánh giá và công bố kết quả đánh giá; lấy sự 

hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng và tiến độ giải quyết TTHC 

và kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo để đánh giá; bảo 

mật thông tin về tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, hợp tác khảo sát 

lấy ý kiến đánh giá. Trong khi đó, Điều 28 nêu thẩm quyền đánh giá: Cơ 

quan có thẩm quyền cấp trên đánh giá chất lượng giải quyết TTHC thuộc 

thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cơ quan, đơn vị trực thuộc. Tổ 

chức, cá nhân đến giao dịch, thực hiện TTHC đánh giá chất lượng và 

tiến độ giải quyết TTHC. Cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết 

TTHC tự đánh giá việc thực hiện của cơ quan mình. Văn phòng Chính 

phủ đánh giá việc giải quyết TTHC tại các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức xã hội nghề nghiệp và tổ chức khác thực hiện đánh giá việc thực 

hiện TTHC thông qua việc điều tra xã hội học theo nội dung, chương 

trình, kế hoạch của tổ chức… 

Theo baobinhduong.vn 



9. Thêm một bước hiện thực hóa cải cách hành 
chính 
Những năm qua, TP Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tích cực trong 

cải cách thủ tục hành chính, hướng đến trọng tâm là giảm thời gian và 

chi phí cho người dân. Đặc biệt, gần đây nhiều cơ quan, đơn vị đã thực 

hiện việc đối chiếu bản chính với bản sao, người dân không cần đến cơ 

quan công chứng để sao y giấy tờ. Đây được xem là một bước hiện 

thực hóa rõ nét trong công tác cải cách hành chính. 

 

Sau khi Quyết định 199/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 

phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên 

quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, 

chứng thực (Quyết định 199) có hiệu lực từ ngày 9-2-2018, nhiều cơ 

quan, đơn vị ở TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu thực hiện việc đối chiếu bản 

chính với bản sao ở nhiều nhóm thủ tục hành chính. Có mặt tại phường 

Phước Long B (quận 9), chúng tôi nhận thấy sự hồ hởi của người dân 

khi đến cơ quan hành chính nhà nước để giải quyết hồ sơ.  

Chị Lê Thị Thanh Loan (ở đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B) 

vừa nộp hồ sơ cấp số nhà cho hay, thay vì trước đây phải thực hiện hai 



việc là đi chứng thực giấy tờ rồi mới nộp hồ sơ lên phường thì nay chỉ 

cần đem giấy tờ gốc đến một nơi và thực hiện một bước là xong.  

“Việc này vừa giảm thời gian, lại vừa giảm chi phí sao y giấy tờ nên tôi 

cảm thấy việc đến cơ quan công quyền giải quyết thủ tục hành chính 

không còn là nỗi ám ảnh nữa”, chị Loan chia sẻ. 

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, bà Cao Đoàn Ngọc Thủy, Chủ 

tịch UBND phường Phước Long B (quận 9) cho biết, phường thực hiện 

đối chiếu bản chính với bản sao từ giữa tháng 5-2018. Khi tiếp nhận hồ 

sơ, cán bộ phụ trách chỉ cần đối chiếu bản chính với bản sao, nếu thấy 

trùng khớp thì đóng dấu đã đối chiếu bản chính. Việc này không gây khó 

khăn cho cán bộ thực hiện, bởi trước đó hầu hết cán bộ làm nhiệm vụ 

tiếp nhận hồ sơ của phường đều được tập huấn để có thể phát hiện sai 

sót trong khâu đối chiếu.  

Cũng theo bà Cao Đoàn Ngọc Thủy, từ khi áp dụng hình thức đối chiếu 

này, lượng người đến làm thủ tục chứng thực, sao y bản chính đã giảm 

đáng kể. Qua đó, người dân không mất thời gian và chi phí cho việc 

chứng thực. 

Theo Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh, ngay sau khi Quyết định 199 có hiệu 

lực, Sở đã trình phương án thực thi. Theo đó, khi nộp hồ sơ trực tiếp, 

người dân có thể lựa chọn một trong những cách thức sau: Nộp bản sao 

và xuất trình bản chính để đối chiếu, hoặc bản sao có chứng thực sao y 

bản chính của cơ quan có thẩm quyền. Nhưng nếu nộp hồ sơ thông qua 

dịch vụ bưu điện, người dân vẫn phải cung cấp cho cơ quan chức năng 

bản sao giấy tờ có chứng thực sao y bản chính. 

Còn bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hồ Chí 

Minh cho biết, trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động chứng 

thực, thời gian qua Sở đã thường xuyên quán triệt, đề nghị các phòng tư 

pháp quận, huyện tăng cường tuyên truyền để cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

hành chính không lạm dụng yêu cầu bản sao có chứng thực.  

Hiện các cơ quan, đơn vị khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nếu 

có quy định nộp bản sao văn bản, giấy tờ thì không được yêu cầu nộp 

bản sao có chứng thực mà phải thực hiện đối chiếu bản chính với bản 

sao. 

Để triển khai sâu rộng, ngày 7-5 vừa qua, UBND TP Hồ Chí Minh đã có 

Công văn 1908/ UBND-KSTT về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu 

cầu nộp bản sao có chứng thực đối với các giấy tờ, văn bản khi thực 

hiện thủ tục hành chính để chỉ đạo cán bộ, công chức trên địa bàn thành 

phố thực hiện hiệu quả việc cải cách này. 
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10. Trung tâm phục vụ hành chính công TP.Thủ Dầu 
Một: Tạo sự hài lòng cho người dân 

Sau 4 tháng đi vào hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công 

TP.Thủ Dầu Một đã đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC cho người dân 

theo hướng nhanh gọn, hiệu quả. 

Với diện tích hơn 670m2, trung tâm được đầu tư trang thiết bị đồng bộ, 

hiện đại, trang bị đầy đủ máy bốc số thứ tự, màn hình tivi, các dãy ghế 

ngồi chờ được đầu tư thông thoáng trong môi trường máy lạnh, có wifi. 

Người dân trên địa bàn thành phố khi đến làm TTHC đã rất hài lòng, 

đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Thành ủy, UBND TP.Thủ Dầu Một 

trong việc chỉ đạo đầu tư, cải tạo từ bộ phận “một cửa” của UBND 

TP.Thủ Dầu Một thành Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đây là 

bước đi phù hợp, đúng với tinh thần chỉ đạo tại Nghị định 61 của Thủ 

tướng Chính phủ có hiệu lực từ ngày 21-6-2018 tới đây. 

Từ khi trung tâm đi vào hoạt động, việc ứng dụng công nghệ thông tin 

theo hướng điện tử hóa trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành 

chính đã được UBND TP.Thủ Dầu Một chỉ đạo trung tâm chú trọng nâng 

cấp, tạo sự đột phá trong công tác cải cách TTHC, hướng đến xây dựng 

chính quyền điện tử. Các lĩnh vực giao dịch tại trung tâm đều được công 

khai, minh bạch theo quy định trên Cổng thông tin điện tử thành phố 

nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân tra cứu về các TTHC, 

phí, lệ phí. Cùng với việc công bố trên môi trường mạng, tại trung tâm, 

các văn bản liên quan đến TTHC, các biểu mẩu, tờ khai được công khai 

minh bạch, tạo nhiều thuận lợi cho người dân, tổ chức trong việc làm 

TTHC. 
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11. Sáng tạo trong cách nghĩ, đột phá trong cách làm 
Liên tục 2 năm 2016 và 2017, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Phú 

Hòa là đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua Khối BHXH các 

huyện. Đồng thời, Giám đốc BHXH huyện Phú Hòa Phan Ngọc Luận 

được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH tỉnh bầu chọn là cá 

nhân quản lý giỏi tiêu biểu trong hai năm liền. 

Trăn trở tìm phương án hiệu quả 



Đầu năm 2016, ông Phan Ngọc Luận từ vị trí Phó Trưởng phòng phụ 

trách Quản lý thu (BHXH tỉnh) được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ 

Giám đốc BHXH huyện Phú Hòa. Chỉ trong thời gian ngắn, bằng tâm 

huyết, sự sáng tạo, không ngừng nỗ lực, ông Luận đã áp dụng nhiều 

cách làm mới, giúp BHXH huyện Phú Hòa hoạt động hiệu quả, đạt được 

nhiều thành tích. 

Ngay sau khi được bổ nhiệm Giám đốc BHXH huyện Phú Hòa, ông 

Phan Ngọc Luận đã đề xuất tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo 

đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế 

(BHYT) và lồng ghép vào các cuộc họp, hội nghị; đồng thời tham mưu 

kiện toàn lại Ban chỉ đạo Thực hiện đề án BHYT toàn dân của huyện 

Phú Hòa giai đoạn 2017-2020 cũng như ban hành nhiều văn bản chỉ đạo 

nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu độ bao phủ BHXH, BHYT gắn liền với tiêu 

chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

Xác định việc tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, hội, 

đoàn thể, các cấp ủy, chính quyền từ cơ sở trong việc thực hiện chính 

sách BHXH, BHYT là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện sự quyết tâm vào 

cuộc của cả hệ thống chính trị ở địa phương, ông Luận đã chỉ đạo các 

bộ phận xây dựng kế hoạch phối hợp với Mặt trận, các hội, đoàn thể, 

UBND các xã, thị trấn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền chính sách, 

pháp luật về BHXH, BHYT dưới nhiều nội dung, hình thức đa dạng, 

phong phú và hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong công tác BHXH, 

BHYT. 

Cụ thể, các bên đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với 

người dân và doanh nghiệp về chính sách BHXH, BHYT, từ đó nâng cao 

trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia BHXH, BHYT. Các hoạt động đối thoại 

trực tiếp đã lan tỏa chính sách BHXH, BHYT từ các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đến các hộ gia đình tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. 

Nhằm phát huy nội lực, quy tụ sự đoàn kết nhất trí trong đơn vị để dốc 

lòng thực hiện nhiệm vụ được giao, ông Phan Ngọc Luận với trách 

nhiệm người đứng đầu đơn vị đã cùng phó giám đốc và tập thể đơn vị 

bàn bạc, thống nhất phân công lại nhiệm vụ cho từng viên chức sao cho 

phù hợp với trình độ, năng lực và sở trường; đồng thời động viên toàn 

thể viên chức trong đơn vị tích cực tham gia các phong trào thi đua lao 

động giỏi, lao động sáng tạo, nỗ lực đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. 

Nổi bật trong vấn đề này là phân công lại nhiệm vụ cho cán bộ chuyên 

quản thu từ phụ trách một mảng thu theo khối đơn vị tham gia BHXH, 



BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) chuyển sang phụ trách theo địa 

bàn xã, thị trấn. Đây là mô hình mới trong công tác phân công nhiệm vụ 

thu đã được áp dụng tại BHXH huyện Phú Hòa mang lại hiệu quả thiết 

thực. 

Ông Phan Ngọc Luận cho biết, toàn huyện có 9 xã, thị trấn giao cho 3 

cán bộ chuyên quản thu, mỗi người phụ trách 3 xã. Việc phân công này 

giúp cán bộ chuyên quản thu từ vị trí chỉ phụ trách một mảng thu theo 

khối, nay phụ trách toàn diện công tác thu từ thu BHXH bắt buộc đến thu 

BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, quản lý thu toàn bộ các đơn vị 

tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn xã. Cách phân công này đã 

phát huy hiệu quả tính chủ động, sáng tạo của viên chức trong thực thi 

nhiệm vụ. 

Điểm sáng của ngành BHXH 

Từ những trăn trở, tâm huyết và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của người 

đứng đầu và tập thể cơ quan, BHXH huyện Phú Hòa đã nhanh chóng 

đạt được những thành tựu quan trọng, trở thành điểm sáng trong phát 

triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đạt chỉ tiêu độ bao phủ BHXH, 

BHYT được BHXH tỉnh giao. 

Từ những giải pháp được triển khai, công tác mở rộng, phát triển đối 

tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn đã có bước chuyển biến tích 

cực theo hướng bền vững. Năm 2017, toàn huyện có 33 người tham gia 

BHXH tự nguyện, 8.461 người tham gia BHYT hộ gia đình và đã tăng 

mới 9 doanh nghiệp với 39 lao động tham gia BHXH bắt buộc. 

Tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 80.829 người, đạt 

101,9% kế hoạch BHXH tỉnh giao, tăng 10.622 người so với năm 2016; tỉ 

lệ bao phủ BHYT đạt 83,4%. Trong 2 năm liền 2016 và 2017, toàn huyện 

có 100% học sinh tham gia BHYT. 

Không chỉ làm tốt công tác thu và phát triển đối tượng, BHXH huyện Phú 

Hòa còn tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhanh 

chóng, mang đến sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Cùng với 

đó, BHXH huyện Phú Hòa thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các chế 

độ ốm đau, thai sản tại các doanh nghiệp; tăng cường giám định BHYT; 

đẩy mạnh các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo cân đối quỹ BHXH trong 

dài hạn, góp phần ngăn chặn tình trạng lạm dụng quỹ. Năm 2018, công 

tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được BHXH 

huyện Phú Hòa đẩy mạnh với 100% đơn vị sử dụng lao động đã thực 

hiện giao dịch điện tử. 

  



Liên tục trong 2 năm 2016 và 2017, BHXH huyện Phú Hòa là đơn vị xuất 

sắc dẫn đầu phong trào thi đua Khối BHXH các huyện. Thành tích này 

có sự đóng góp không nhỏ của ông Phan Ngọc Luận, người luôn sáng 

tạo trong cách nghĩ, đột phá trong cách làm, giúp BHXH huyện Phú Hòa 

trở thành điểm sáng để các đơn vị khác học tập. 
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12. Thực hiện nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử ở 
Phú Yên: Chuyển biến bước đầu 

 

Bộ phận “một cửa” của xã Bình Kiến (TP Tuy Hòa) giải quyết thủ tục hành chính cho 

người dân - Ảnh: CTV 

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử, trên 

địa bàn tỉnh có những bước chuyển biến tích cực, nhất là việc ứng 

dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết các thủ tục hành 

chính trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, 

góp phần cải cách hành chính. 

Thuận lợi, tiện ích 

 Từ đầu năm đến nay, tỉ lệ văn bản trao đổi giữa các đơn vị thuộc bộ, 

ban ngành, địa phương dưới dạng điện tử và song song với văn bản 

giấy: 78,9%; tổng số văn bản điện tử: 10.146; tổng số hồ sơ tiếp nhận, 



giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 là 7.542... 

Ông Trần Quốc Nhanh ở huyện Đông Hòa, cho biết: “Bây giờ đến làm 

thủ tục tại bộ phận một cửa của hệ thống chính quyền địa phương rất 

thuận lợi. Cán bộ bộ phận này chỉ cần vài thao tác trên máy tính là có 

đầy đủ thông tin”. Còn theo ông Ngô Văn Thao ở TP Tuy Hòa, khi muốn 

tham gia thủ tục hành chính nào và muốn biết nó thuộc thẩm quyền của 

ai, ông chỉ cần lên trang thông tin thủ tục hành chính của UBND tỉnh 

hoặc cổng thông tin điện tử của thành phố tìm hiểu rồi làm rất nhanh. 

Bây giờ lấy số thứ tự cũng tự động, phản ánh ý kiến qua mạng được… 

Theo ông Võ Ngọc Kha, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, UBND thành phố 

đã triển khai ứng dụng CNTT tại các cơ quan hành chính, việc quản lý 

văn bản đi, đến được ứng dụng và cập nhật trên phần mềm hệ thống 

quản lý văn bản, giúp quá trình gửi, nhận văn bản giữa các cấp, ngành 

thuận lợi, nhanh chóng. Đồng thời tạo điều kiện cho việc quản lý, tra cứu 

hồ sơ, tài liệu dễ dàng, đáp ứng kịp thời, hiệu quả trong việc khai thác 

thông tin. 

Bên cạnh đó, 100% đơn vị, cơ quan hành chính thành phố và UBND các 

phường, xã kết nối mạng internet; khoảng 95% cán bộ, công chức 

thường xuyên sử dụng công nghệ thông tin, hệ thống thư điện tử trong 

công việc; tỉ lệ văn bản, tài liệu chính thức được trao đổi giữa các cơ 

quan hành chính được thực hiện dưới dạng thư điện tử đạt trên 60%; đã 

xây dựng cổng thông tin điện tử của UBND thành phố để cung cấp thông 

tin, giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến thông qua mạng 

internet, tạo lập trang facebook để tiếp nhận phản ánh về vệ sinh môi 

trường, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố; tiếp tục tiếp nhận thông tin, 

góp ý xây dựng TP Tuy Hòa qua hộp thư điện tử của chủ tịch UBND 

thành phố và cổng thông tin điện tử. 

“Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố đã ứng dụng 

phần mềm một cửa và trang bị hệ thống lấy số tự động, cơ bản đáp ứng 

nhu cầu công việc; tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích, tạo 

thói quen để cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ bưu chính công ích và 

dịch vụ công trực tuyến, từng bước nâng cấp, hoàn thiện phần mềm để 

đảm bảo các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ 

trực tuyến được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng nhằm tạo 

điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính”, 

ông Kha cho biết thêm. 

Góp phần hiện đại hóa nền hành chính 



Đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: “Thực 

hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử, tỉnh đã chỉ đạo 

quyết liệt đến các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà 

nước năm 2018, gắn với việc thực hiện Kế hoạch hành động 97/KH-

UBND của UBND tỉnh. Đồng thời thường xuyên đánh giá, chỉ đạo các 

sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực triển khai kế 

hoạch; chỉ đạo Sở TT-TT phối hợp với các đơn vị triển khai phần mềm 

quản lý văn bản và điều hành; xây dựng trục liên thông văn bản của tỉnh; 

xây dựng cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Ngoài ra, các sở, ban 

ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành chương trình, 

kế hoạch và phân công cán bộ lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi việc 

ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị và đang tích cực triển khai các 

nhiệm vụ được giao”. 

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã ban hành một số văn bản về quy chế quản lý, 

vận hành, khai thác, sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống 

một cửa điện tử liên thông của tỉnh; quy định về phương án ứng phó 

khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn Phú Yên góp phần 

hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi trong việc 

giao dịch, giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Qua đó từng bước 

nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp về mục tiêu, quan điểm chỉ 

đạo của Đảng về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng nhu cầu 

phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; xây dựng một nền hành chính 

điện tử đồng bộ, hiện đại từ cấp tỉnh đến cơ sở… 

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ 

động phối hợp với bộ, ngành Trung ương và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan ở địa phương đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý 

nhà nước tại cơ quan, đơn vị mình, nhất là giải quyết thủ tục hành chính, 

cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến đối với những lĩnh vực quan 

trọng, liên quan đến người dân và doanh nghiệp có hiệu quả rõ rệt, góp 

phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tỉnh hiện 

đã kết nối, vận hành ổn định trục liên thông văn bản nội bộ của tỉnh với 

trục liên thông văn bản quốc gia. Phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn 

thiện khung kiến trúc Chính phủ điện tử tỉnh Phú Yên, đảm bảo hoạt 

động các cơ quan của tỉnh cơ bản thực hiện trên môi trường mạng và 

cung cấp 100% dịch vụ hành chính công trực tuyến… 

Theo baophuyen.com.vn 

 



 

 


