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1. Hội nghị toàn quốc về nâng cao chất lượng giải 
quyết thủ tục hành chính 
Sáng ngày 11/9, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ 
tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã chủ trì Hội nghị 
trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục 
hành chính (TTHC). 

 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Lê Sơn 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn 
mạnh: Những năm qua, công tác giải quyết TTHC cho người dân và 



doanh nghiệp từng bước có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là việc 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ 
thông tin đã góp phần hạn chế phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực, nâng 
cao trách nhiệm và tính minh bạch của các cấp trong giải quyết TTHC, 
đồng thời, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện TTHC. 

Tuy vậy, Phó Thủ tướng Thường trực cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn 
chế trong quá trình giải quyết TTHC hiện nay của nhiều bộ, ngành, địa 
phương còn tồn tại, người dân còn phản ánh, phàn nàn về trình độ và 
ứng xử của một bộ phận công chức tại bộ phận một cửa, tình trạng để 
quá hạn trong giải quyết hồ sơ TTHC được đề cập qua báo chí, công 
luận. Điều này cho thấy độ trễ khá lớn từ chính sách đến hành động. 

“Trong quá trình toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng với sự phát triển 
nhanh chóng của khoa học công nghệ và trình độ dân trí càng được 
nâng cao thì việc hoàn thiện bộ máy phục vụ nhân dân, nâng cao chất 
lượng phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trong 
các giao dịch giữa người dân và cơ quan nhà nước là nhiệm vụ cấp 
thiết, cụ thể quan điểm và chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính 
phủ đã nêu liên quan đến lĩnh vực này”, Phó Thủ tướng Thường trực 
nhấn mạnh. 

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các 
đại biểu cần thảo luận thực chất, hiệu quả, đánh giá thẳng thắn, khách 
quan những hạn chế, bất cập trong công tác giải quyết TTHC tại các bộ, 
ngành, địa phương, chia sẻ kinh nghiệm, đề ra các giải pháp tháo gỡ và 
nâng cao chất lượng hoạt động và giải quyết TTHC, các giải pháp tổ 
chức, vận hành Trung tâm Hành chính công, bảo đảm gọn nhẹ, hiệu 
quả, phát huy cao nhất vai trò của cán bộ công chức được cử ra làm 
việc tại bộ phận một cửa, tránh tình trạng công chức bộ phận một cửa 
như là văn thư cấp cao như trước đây. Đề ra các giải pháp triển khai xây 
dựng và vận hành các hệ thống công nghệ thông tin và cung ứng dịch 
vụ công trực tuyến, vai trò của các bộ, ngành có liên quan trong quản lý, 
vận hành, xây dựng các hệ thống này. 



 

Ảnh: VGP/Lê Sơn 

“Tôi tin tưởng đây là hội nghị của quyết tâm và hành động trong công tác 
nâng cao chất lượng giải quyết TTHC”, Phó Thủ tướng Thường trực nêu 
rõ. 

Báo cáo của Văn phòng Chính phủ cho biết: Chủ trương nhất quán của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trong giải quyết TTHC đã được cụ thể hóa thành các quy định 
và ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết 
TTHC, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. 

Trong đó, tập trung vào một số nhóm giải pháp như hoàn thiện thể chế 
với việc tập trung ban hành một số văn bản hướng dẫn, bảo đảm thực 
hiện nghị định như các thông tư hướng dẫn, quy định chi tiết một số điều 
của Nghị định 61/NĐ-CP, Thông tư hướng dẫn về chế độ, chính sách 
đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa… 

Nhóm giải pháp về kiện toàn tổ chức, trụ sở, trang thiết bị cho Bộ phận 
một cửa các cấp, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải 
quyết hành chính tại Bộ phận một cửa theo hướng nâng tỷ lệ giải quyết 
“4 tại chỗ”, phát huy cao nhất hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức 
được cử ra làm việc. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Trong đó, thiết 
lập Cổng dịch vụ công quốc gia và đưa vào vận hành năm 2019, xây 



dựng hoặc nâng cấp Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa 
điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; bảo đảm mỗi bộ, ngành, địa phương chỉ có một 
Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa thống nhất, kết nối, liên 
thông các hệ thống thông tin này với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư, đăng ký kinh doanh và Cổng thanh toán tập trung quốc gia để hỗ trợ 
xác thực thông tin người dân, doanh nghiệp, có thể thanh toán phí, lệ 
phí trực tuyến. 

Cuối cùng là tổ chức quán triệt, tập huấn, triển khai tuyên truyền, phố 
biến và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ và Kế hoạch thực hiện Nghị định này trong năm 2018 và 
hằng năm. 

Theo baochinhphu.vn 

 

2. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các đại biểu 
quốc tế dự Hội nghị WEF ASEAN 2018 

 

 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung 

Quốc Hồ Xuân Hoa. Ảnh: TRẦN HẢI 

Ngày 11-9, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng 



Xri Lan-ca R.Uých-rê-mê-xinh-hê nhân dịp sang Việt Nam tham dự 
Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF 
ASEAN 2018). 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Xri Lan-ca R.Uých-rê-mê-
xinh-hê đều khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều 
mặt giữa hai nước phát triển tốt đẹp; nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi 
các đoàn cấp cao và các cấp, trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ 
và Quốc hội. Hai nhà lãnh đạo đánh giá hợp tác trên các lĩnh vực, nhất 
là kinh tế - thương mại, có nhiều tiến triển nhưng chưa tương xứng tiềm 
năng to lớn của hai nước. Hai bên nhất trí sớm tổ chức họp Tiểu ban 
Thương mại hỗn hợp lần thứ hai tại Việt Nam để rà soát và đề ra các 
biện pháp cụ thể nhằm đưa kim ngạch thương mại hai nước vượt mục 
tiêu một tỷ USD; tổ chức kỳ họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ tư giữa hai 
nước trong năm 2019 và sớm ký Bản ghi nhớ về hợp tác ngư nghiệp 
giai đoạn ba năm tới; dành ưu tiên và tạo thuận lợi mở rộng hợp tác trên 
các lĩnh vực tiềm năng khác như giáo dục - đào tạo, viễn thông, thông tin 
và kỹ thuật số, dầu khí, kết nối hàng không, vận tải hàng hải, chế biến và 
phân phối nông sản và thủy sản, trao đổi văn hóa, nghệ thuật, Phật giáo, 
thể thao, giao lưu thanh niên… 

Thủ tướng Xri Lan-ca đánh giá cao những thành tựu vượt bậc mà Việt 
Nam đã giành được trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như vai trò 
ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; bày tỏ mong 
muốn thiết lập quan hệ giữa Đảng cầm quyền tại Xri Lan-ca và Đảng 
Cộng sản Việt Nam và khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt 
Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc và 
Phong trào Không liên kết. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Xri 
Lan-ca đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực 
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và mong muốn Xri 
Lan-ca phát huy vai trò tích cực, đề cao bảo đảm an ninh, an toàn và tự 
do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, tuân thủ luật pháp quốc tế, giải 
quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. 

* Ngày 11-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp 
đồng chí Hồ Xuân Hoa, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc vụ 
viện Trung Quốc nhân dịp sang dự Hội nghị WEF ASEAN 2018. Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, việc Phó Thủ tướng Quốc vụ viện 
Hồ Xuân Hoa dẫn đầu Đoàn đại biểu Trung Quốc tham dự Hội nghị WEF 
ASEAN thể hiện sự coi trọng và ủng hộ của Trung Quốc với việc Việt 
Nam đăng cai tổ chức Hội nghị lần này; khẳng định Việt Nam coi trọng 
và mong muốn phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện 
Việt Nam - Trung Quốc; đánh giá cao thành quả hợp tác tích cực của hai 
nước trong năm 2017, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và 



đầu tư. Thủ tướng đề nghị hai bên tích cực trao đổi, triển khai các biện 
pháp thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững 
song song với việc giảm nhập siêu của Việt Nam; tạo điều kiện nhập 
khẩu thuận lợi cho các sản phẩm của Việt Nam; đầu tư tại Việt Nam các 
dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường và tiêu biểu cho trình độ 
phát triển của Trung Quốc; triển khai các dự án hợp tác theo đúng thỏa 
thuận, bảo đảm chất lượng và tiến độ; đẩy nhanh việc triển khai hợp tác 
trên các lĩnh vực giao thông vận tải, nông nghiệp, môi trường, khoa học -
công nghệ, tài chính, tiền tệ; triển khai hiệu quả các khoản viện trợ Trung 
Quốc dành cho Việt Nam... 

Về vấn đề trên biển, Thủ tướng nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục thực 
hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, “Thỏa 
thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt 
Nam - Trung Quốc”; tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau 
phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 
năm 1982; tích cực thúc đẩy các cơ chế đàm phán trên biển có tiến triển 
thực chất, kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông; 
thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển 
Đông (DOC); cùng các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán thực chất để 
xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả. 

Phó Thủ tướng Hồ Xuân Hoa khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân 
Trung Quốc coi trọng và sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ láng 
giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Trung Quốc - Việt Nam; mong 
muốn hai bên nắm bắt cơ hội tăng cường hợp tác cùng có lợi trên các 
lĩnh vực. Phó Thủ tướng khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường 
nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam; kiểm soát tốt tình hình và xử lý thỏa 
đáng bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông; không ngừng thúc 
đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam 
tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định. 

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao 
Nhật Bản Ta-rô Cô-nô đến chào nhân dịp dự Hội nghị WEF ASEAN 
2018 và cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh 
chủ trì cuộc họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 10. Tại 
buổi tiếp, Thủ tướng bày tỏ vui mừng về sự phát triển nhanh chóng, thực 
chất và toàn diện của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt 
Nam và Nhật Bản; mong muốn tăng cường hợp tác ASEAN - Nhật Bản 
và Mê Công - Nhật Bản, khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Điều phối viên 
quan hệ ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2021; đánh giá cao Nhật 
Bản đã cung cấp vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam 
và khẳng định Chính phủ Việt Nam coi trọng và nỗ lực thực hiện hiệu 
quả các dự án vốn vay ODA giữa hai nước. 



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản 
Ta-rô Cô-nô quan tâm thúc đẩy liên kết kinh tế giữa hai nước; tiếp tục 
cung cấp vốn vay ODA cho Việt Nam trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở 
hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, ứng phó biến đổi khí hậu; thúc đẩy 
hợp tác trong lĩnh vực cải cách hành chính, hỗ trợ Việt Nam xây dựng 
Chính phủ điện tử; phối hợp thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và 
tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và trong đàm phán Hiệp định 
Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP); tăng tiếp nhận lao động Việt 
Nam, thúc đẩy giao lưu nhân dân và cùng phối hợp chặt chẽ trong các 
vấn đề quốc tế và khu vực. Thủ tướng đánh giá cao các hoạt động kỷ 
niệm có ý nghĩa đang diễn ra tại hai nước nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết 
lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, góp phần quan trọng tăng 
cường hiểu biết, thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước. 

Bộ trưởng Ta-rô Cô-nô bày tỏ vui mừng tham dự các hoạt động của Hội 
nghị WEF ASEAN 2018 tại Việt Nam và mong muốn đóng góp vào thành 
công của Hội nghị, góp phần thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nhật Bản. Bộ 
trưởng Ta-rô Cô-nô khẳng định, Nhật Bản đánh giá cao vai trò ngày 
càng chủ động và đóng góp tích cực của Việt Nam trong các vấn đề 
quốc tế, khu vực và sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng suất lao động, 
chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng Chính phủ điện tử; ủng hộ quan 
điểm của Việt Nam và ASEAN trong vấn đề Biển Đông... 

* Chiều 11-9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao 
Hàn Quốc Cang Kiêng Hoa, Trưởng đoàn Hàn Quốc tham dự Hội nghị 
WEF ASEAN 2018. Thủ tướng đánh giá cao việc Chính phủ Hàn Quốc 
cử đoàn tham dự và đóng góp vào thành công của Hội nghị; khẳng định 
quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, trên 
mọi lĩnh vực, thể hiện rõ tinh thần quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược 
giữa hai nước. Thủ tướng đề nghị, hai bên tiếp tục duy trì giao lưu, tiếp 
xúc cấp cao, phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy nhanh và thực chất hợp tác 
trên các lĩnh vực, nhất là về đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt 
hàng xuất khẩu, trong đó có hàng nông - lâm - thủy sản của Việt Nam, 
vào Hàn Quốc. Thủ tướng nhấn mạnh, hai bên cần tăng cường hợp tác 
về khoa học - công nghệ, đáp ứng các yêu cầu mới của cách mạng công 
nghiệp 4.0; mong muốn Hàn Quốc sớm có những biện pháp hiệu quả hỗ 
trợ Việt Nam triển khai Chính phủ điện tử... 

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cang Kiêng Hoa chuyển lời thăm hỏi 
của Tổng thống Mun Chê In đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; đánh 
giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế 
mà Việt Nam đã đạt được, nhất là việc đăng cai tổ chức các hội nghị 
quốc tế lớn, trong đó có Hội nghị WEF ASEAN lần này; khẳng định Bộ 
Ngoại giao Hàn Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp 



cao, góp phần đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Hàn Quốc - Việt 
Nam phát triển lên tầm cao mới. 

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp ông G.Ka-plan, Thứ 
trưởng Thương mại Hoa Kỳ phụ trách thương mại quốc tế, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong 
những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn tiếp tục thúc đẩy 
quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ. Quan hệ song phương hai nước 
còn nhiều dư địa để khai thác, nhất là lĩnh vực thương mại - đầu tư. Việt 
Nam sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách đổi mới và hội nhập 
quốc tế, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích và 
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh 
nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam. 

Ông G.Ka-plan cho biết, chuyến thăm này nhằm khẳng định cam kết của 
phía Hoa Kỳ trong thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, mong muốn tiến hành 
thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư; hy 
vọng sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho quan hệ song phương, nhất là 
thương mại. 

* Tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á 
-Thái Bình Dương V.Qua-qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn 
mạnh, Việt Nam trân trọng những hỗ trợ của WB; ủng hộ chính sách 
tăng vốn của WB nhằm hỗ trợ nguồn lực tài chính dài hạn cho các thành 
viên; đề nghị WB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khuyến khích phát triển những 
ngành như năng lượng, giao thông, giúp xây dựng lộ trình tăng cường 
sự tham gia của khu vực tư nhân trong các lĩnh vực này. Đồng thời, hỗ 
trợ các khoản viện trợ không hoàn lại tập trung vào cải cách thể chế, 
hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ cấu lại nền kinh tế; tư vấn, có hình 
thức phối hợp các nhà tài trợ khác để đồng tài trợ cho Việt Nam... 

Bà V.Qua-qua tin tưởng triển vọng kinh tế Việt Nam tốt đẹp; cho rằng 
nếu Việt Nam tiếp tục quản lý tốt kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát thì 
ngày càng nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với Việt Nam. 

* Sáng 11-9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp 
ông H.Am-xbớc, Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á 
(AIIB). Phó Thủ tướng đánh giá cao việc AIIB cam kết sẵn sàng hỗ trợ 
Việt Nam tiếp cận nguồn vốn của AIIB để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 
(CSHT), phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đề nghị AIIB phối hợp chặt 
chẽ các bộ, ngành của Việt Nam sớm thống nhất việc tài trợ vốn cho các 
dự án cụ thể; nghiên cứu giảm lãi suất những khoản vay của AIIB tương 
đồng mặt bằng lãi suất chung; tăng tỷ lệ tài trợ bằng vốn của AIIB cho 
các dự án và có cơ chế hỗ trợ huy động vốn đồng tài trợ và những hỗ 
trợ kỹ thuật khác... 



Ông H.Am-xbớc cho biết, AIIB rất quan tâm hỗ trợ các dự án phát triển 
CSHT của Việt Nam. Trước mắt, AIIB có thể hỗ trợ để đánh giá, hoàn 
thiện những khung pháp lý về đầu tư PPP, từ đó xem xét cho vay đối với 
các dự án này để thúc đẩy các dự án phát triển CSHT. 
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3. Đơn giản hóa dịch vụ công vì người dân 
Các biện pháp cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thời gian qua đã 
cho thấy hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, hệ thống hành chính vẫn còn 
tồn tại những chậm trễ và nhũng nhiễu. 

Do đó, nhiều ý kiến tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất 
lượng giải quyết TTHC tổ chức tại Hà Nội ngày 11-9 cho rằng, cần tiếp 
tục đẩy mạnh đơn giản hóa dịch vụ công, vì người dân và doanh nghiệp, 
vì nền kinh tế. 

Nhiều mô hình cải cách hành chính hiệu quả 

Qua gần 4 năm hoạt động thí điểm, Trung tâm Hành chính công tỉnh và 
cấp huyện tại tỉnh Quảng Ninh đã trở thành mô hình mẫu trong công tác 
cải cách TTHC và hiện đại hóa nền hành chính. Chia sẻ tại hội nghị, Phó 
chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu cho biết, 
công khai, minh bạch, giao tiếp ứng xử đúng mực, trả kết quả sớm là cốt 
lõi làm nên thành công của Trung tâm Hành chính công tại Quảng Ninh. 
Đơn cử, tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, thời gian giải quyết 
TTHC giảm từ 40 đến 60% so với trước, số hồ sơ quá hạn chỉ chiếm 
0,01%… 

Cũng nhận được nhiều đánh giá về những cải thiện trong công tác cải 
cách TTHC, tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng 
Sơn, cho biết, trước đây, tại Hà Nội, lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội, hải 
quan… là một trong những hoạt động luôn khiến nhiều người dân, 
doanh nghiệp (DN) phàn nàn. Tuy nhiên, thời gian qua, Hà Nội đã đẩy 
mạnh áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong xây dựng chính quyền 
điện tử, qua đó nhiều TTHC được sửa đổi, bổ sung; những thủ tục rườm 
rà, không cần thiết được bãi bỏ, tạo được sự hài lòng của người dân và 
DN. 

Cần sớm triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia 

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cũng tập trung trả lời câu hỏi làm thế nào để 
nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại các cơ quan Nhà nước. Phó 
chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu đề xuất, các bộ, ngành 
cần xác định rõ thời gian giải quyết TTHC; từ đó các địa phương có cơ 



sở để tiếp tục cắt giảm; đồng thời cũng cần xem xét phân cấp, phân 
quyền mạnh hơn cho các địa phương trong quá trình giải quyết TTHC. 
“Đặc biệt, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức tại bộ 
phận một cửa. Cán bộ được cử đến làm việc tại trung tâm hành chính 
công phải có năng lực, vị trí việc làm và chuyên môn nghiệp vụ phù hợp 
với yêu cầu giải quyết TTHC và có thẩm quyền nhất định để trực tiếp 
thẩm định và phê duyệt hồ sơ tại trung tâm, tránh tình trạng công chức 
bộ phận một cửa như là văn thư cấp cao như trước đây”-ông Đặng Huy 
Hậu đề xuất. 

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cũng kiến nghị, các bộ, 
ngành sớm triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, an sinh 
xã hội,... làm nền tảng để nhiều địa phương triển khai các dịch vụ công 
trực tuyến cũng như các ứng dụng khác phục vụ quản lý điều hành của 
cơ quan Nhà nước và phục vụ người dân, DN được tốt hơn. Đồng thời, 
sớm triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia, hướng dẫn kiến trúc thống 
nhất trong triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tích hợp với 
Cổng Dịch vụ công quốc gia. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn 
Hữu Hoài đề nghị Chính phủ sớm ban hành khung kiến trúc Chính phủ 
điện tử. Đặc biệt, về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, để 
tránh chồng chéo, lãng phí trong đầu tư xây dựng các phần mềm, đề 
nghị Chính phủ chỉ đạo thực hiện theo hướng các bộ, ngành được giao 
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định về TTHC có trách nhiệm 
tổ chức xây dựng phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến để áp 
dụng dùng chung trong cả nước. 

Xin lỗi công khai khi chậm giải quyết TTHC 

Báo cáo của Văn phòng Chính phủ tại hội nghị cũng cho biết, nhằm khắc 
phục những hạn chế, đồng thời tạo cơ chế đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong việc giải quyết TTHC, Chính phủ đã ban hành Nghị 
định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 về thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Kế hoạch thực hiện Nghị định 
61 tập trung theo 4 nhóm nhiệm vụ cụ thể gồm hoàn thiện thể chế; ứng 
dụng CNTT; kiện toàn tổ chức và bố trí trụ sở, trang thiết bị cho bộ phận 
một cửa các cấp, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong việc 
giải quyết TTHC; rà soát, công bố danh mục TTHC, tổ chức đánh giá 
việc giải quyết TTHC, tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ 
biến, đôn đốc việc triển khai nghị định. 

Kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa 
Bình thẳng thắn chỉ ra rằng, ở một số lĩnh vực vẫn còn tình trạng nhũng 
nhiễu và chi phí không chính thức; TTHC mặc dù đã được cải cách 
nhưng vẫn còn nhiều “cửa”, nhiều “khóa”; cắt giảm nhiều thủ tục chưa 



đạt như mong muốn… “Điều này cho thấy độ trễ khá lớn từ chính sách 
đến hành động”-Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, Phó thủ tướng yêu 
cầu các bộ, ngành Trung ương và các địa phương khẩn trương ban 
hành kế hoạch triển khai Nghị định 61; tham khảo cách làm, kinh nghiệm 
của tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời nhanh chóng xây dựng, kết nối đồng bộ 
Cổng dịch vụ công trực tuyến cấp bộ, cấp tỉnh; ứng dụng CNTT theo 
hướng tập trung vào việc thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia và đưa 
vào vận hành trong năm 2019; chú trọng đánh giá mức độ hài lòng của 
người dân; nghiên cứu những chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân 
viên chức làm việc tại bộ phận một cửa… “Các bộ, ngành, địa phương 
đẩy nhanh việc xây dựng các dịch vụ công mức độ 3, 4. Việc xây dựng 
dịch vụ công phải lấy người sử dụng làm trung tâm, bảo đảm tính thân 
thiện, đơn giản, dễ sử dụng”-Phó thủ tướng yêu cầu. 

Nhấn mạnh tới việc phải giải quyết đúng hạn TTHC, hạn chế tối đa việc 
người dân, DN phải đi lại nhiều lần, Phó thủ tướng yêu cầu các đơn vị 
thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng 
chậm, muộn trong giải quyết TTHC và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, 
viên chức có hành vi vi phạm quy định. 

Theo qdnd.vn 

 

4. Thử nghiệm tiếp nhận đăng ký tên miền quốc gia 
“.VN” qua hồ sơ điện tử 
Từ ngày 10/9/2018, một số Nhà đăng ký triển khai thử nghiệm việc 
tiếp nhận đăng ký tên miền quốc gia “.VN” qua hồ sơ điện tử. Theo 
kế hoạch, Mắt Bão sẽ thử nghiệm đầu tiên, tiếp đó là các Nhà đăng 
ký khác như iNET, PA Việt Nam… sẽ triển khai. 

Thông tin nêu trên vừa được Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) 
thuộc Bộ TT&TT cho biết. 

Thông tin cụ thể về lộ trình triển khai thử nghiệm việc tiếp nhận đăng ký 
tên miền quốc gia “.VN” qua hồ sơ điện tử, VNNIC cho biết, theo kế 
hoạch được VNNIC thống nhất với một số Nhà đăng ký tên miền đã đáp 
ứng được năng lực đăng ký tên miền qua hồ sơ điện tử, từ ngày 
10/9/2018, Nhà đăng ký Mắt Bão sẽ triển khai thử nghiệm đầu tiên. Hiện 
tại, các Nhà đăng ký khác như Nhà đăng ký iNET, PA Việt Nam… cũng 
đang xúc tiến để triển khai thử nghiệm việc tiếp nhận hồ sơ điện tử trong 
đăng ký tên miền “.VN”. 



 

Với phương thức triển khai qua hồ sơ điện tử, việc đăng ký tên miền 
quốc gia “.VN”, theo VNNIC cho biết, sẽ trở nên đơn giản, nhanh chóng 
nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định về đăng ký sử dụng tên miền 

“.VN” (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet) 

Chia sẻ về lý do phối hợp cùng các nhà đăng ký tên miền để triển khai 
thử nghiệm việc tiếp nhận đăng ký tên miền “.VN” qua hồ sơ điện tử, đại 
diện VNNIC cho biết, thực hiện Nghị quyết 36a ngày 14/10/2015 của 
Chính phủ về Chính phủ điện tử, thời gian qua cũng như các đơn vị khác 
trong Bộ TT&TT, VNNIC đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn 
với tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản 
hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ 
tục hành chính. 

“Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong việc đăng ký 
sử dụng tên miền quốc gia “.VN” phù hợp với yêu cầu trong triển khai 
cung cấp dịch vụ trực tuyến, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong giai 
đoạn mới, VNNIC cùng với các Nhà đăng ký phối hợp triển khai thử 
nghiệm việc tiếp nhận đăng ký tên miền với hình thức hồ sơ điện tử. Đây 
là một bước quan trọng đánh dấu bước cải tiến  hướng tới các giao dịch 
trong quá trình xử lý hồ sơ, lưu trữ hồ sơ trong cung cấp dịch vụ đăng 



ký, duy trì tên miền “.VN” được thực hiện  hoàn toàn trên  môi trường 
mạng”, đại diện VNNIC cho hay. 

Theo hướng dẫn của VNNIC, để đăng ký tên miền qua hồ sơ điện tử, 
khách hàng sẽ tạo một tài khoản có đầy đủ thông tin chính xác. Sau đó, 
khách hàng sẽ thực hiện kiểm tra thông tin tên miền dự định đăng ký, và 
thực hiện bản khai đăng ký thông tin tên miền với các trường thông tin 
theo quy định. 

Sau khi hoàn tất bản khai đăng ký, khách hàng là cá nhân sẽ trực tiếp ký 
vào bản khai (hoặc sử dụng chữ ký điện tử); còn với khách hàng là tổ 
chức, bản khai sẽ được in ra và tổ chức thực hiện ký và đóng dấu, bản 
chụp sau đó sẽ được gửi tới Nhà đăng ký qua công cụ trực tuyến. 

Tiếp đó, khách hàng đăng ký tên miền “.VN” sẽ được yêu cầu cam kết, 
xác thực chữ ký và thông tin khai báo qua hệ thống xác thực OTP (gửi 
về điện thoại hoặc email) với cách thức bảo mật như giao dịch ngân 
hàng trực tuyến. Đây là bước để gián tiếp xác thực tính chính xác của 
thông tin đăng ký tên miền. Khách hàng sẽ thanh toán cho các Nhà đăng 
ký qua các Cổng thanh toán trực tuyến được tích hợp nhằm giúp hoàn 
tất nhanh nhất quá trình đăng ký tên miền “.VN”. 

Đại diện VNNIC nhấn mạnh, với việc thực hiện đăng ký tên miền “.VN” 
qua hồ sơ điện tử sẽ giúp cho quá trình đăng ký tên miền “.VN” được rút 
ngắn, linh hoạt, dễ dàng và thuận lợi tối đa cho người sử dụng. 

“Thay vì chuẩn bị hồ sơ bản cứng và phụ thuộc vào đăng ký trực tiếp tại 
Nhà đăng ký hoặc gửi qua đường bưu chính, chủ thể tên miền thực hiện 
hoàn toàn trực tuyến. Việc gửi hồ sơ tên miền, kích hoạt đăng ký tên 
miền nhanh chóng ngay sau khi hoàn tất bản khai đăng ký, đồng thời 
vẫn đảm bảo được tính xác thực thông tin tên miền”, đại diện VNNIC 
chia sẻ. 

Theo ictnews.vn 

 
5. Sáng kiến lập pháp về Luật hành chính công 
không được trình Quốc hội 
Lần thứ hai trong lịch sử nghị trường, một đại biểu có sáng kiến lập 
pháp nhưng không được trình Quốc hội. 

Sáng 11/9, Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật hành 
chính công. 

Đây là dự luật do đại biểu Trần Thị Quốc Khánh - Thường trực Ủy ban 
Khoa học Công nghệ Môi trường đề xuất xây dựng và làm Trưởng ban 
soạn thảo. 



Theo quy định hiện hành, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, 
Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 
Kiểm toán nhà nước, Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam, đại biểu Quốc 
hội...,  có quyền đề nghị xây dựng luật. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho hay, trong lịch sử hoạt 
động nghị trường, đây là lần thứ hai đại biểu Quốc hội có sáng kiến lập 
pháp; trước đây ở Quốc hội khoá X, một đại biểu cũng từng đưa ra sáng 
kiến lập pháp nhưng không thành. 

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh. Ảnh: Giang Huy. 

Trình bày dự án Luật hành chính công, bà Khánh nói thời gian qua, việc 
ban hành, thực hiện hành chính công nói chung, thủ tục hành chính, 
cung ứng dịch vụ công nói riêng... còn nhiều hạn chế, bất cập, vướng 
mắc. 

Theo bà, vấn đề quản lý, cung ứng dịch vụ công có vai trò, vị trí quan 
trọng nhưng đến nay mới chỉ được quy định sơ sài trong một số luật, 
nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng... Do đó, 
việc xây dựng, ban hành Luật Hành chính công là cần thiết, nhằm góp 
phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; từng bước xây dựng 
nền hành chính phục vụ, hiện đại, công khai, minh bạch. 



Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho 
biết Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công đã rất cầu thị, nghiêm 
túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện hồ sơ dự án. 

Tuy nhiên, một số ý kiến trong Thường trực Uỷ ban Pháp luật cho rằng, 
với hồ sơ được chuẩn bị như hiện nay và để bảo đảm tính tương thích 
với hệ thống pháp luật hiện hành, chỉ nên xây dựng dự án Luật này theo 
hướng quy định về cách thức xây dựng, ban hành, thực hiện, kiểm soát, 
đánh giá thủ tục hành chính, bao gồm cả dịch vụ hành chính công (có 
thể gọi là Luật về Thủ tục hành chính).  

Nên coi dự luật là một công trình khoa học tâm huyết 

Thảo luận về dự án Luật, các ý kiến cùa Thường vụ Quốc hội đều đánh 
giá cao sự tâm huyết, nỗ lực, cố gắng của đại biểu Trần Thị Quốc Khánh 
và các thành viên Ban soạn thảo. Nhưng đa số Ủy viên Thường vụ cho 
rằng Ban soạn thảo cần tiếp tục làm rõ phạm vi điều chỉnh, tính khả thi, 
tính thống nhất của dự án Luật trong hệ thống pháp luật; nên dừng việc 
xây dựng dự luật này và coi đây là một công trình khoa học có giá trị để 
tham khảo. 

"Qua thẩm tra của Uỷ ban Pháp luật và báo cáo của Chính phủ cho thấy 
dự luật còn nhiều vấn đề chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa đủ chất 
lượng trình ra Quốc hội. Nên coi đây là dự án khoa học tâm huyết, tôi đề 
xuất như thế", Chủ tịch Hội đồng dân tộc Hà Ngọc Chiến nêu quan điểm. 

 

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: Võ Hải. 



Theo Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân, dự Luật liên quan đến rất nhiều quy 
định ở các văn bản khác, "tính khả thi thì còn tiếp tục phải bàn và nếu 
được được ban hành sẽ phải sửa đổi rất nhiều luật".  

"Chúng ta dừng ở đây, kỳ này không đủ điều kiện trình Quốc hội. Nhưng 
đây là công trình khoa học có giá trị để tham khảo", Chủ tịch Quốc hội 
Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận. 

Tiếp thu các góp ý, bà Trần Thị Quốc Khánh cho hay, nếu Thường vụ đề 
xuất dừng dự luật, cá nhân bà không có gì băn khoăn vì đã nỗ lực nhiều 
năm xây dựng đề án. Nhưng bà cho rằng, với trách nhiệm của đại biểu, 
sự quan tâm của Chính phủ với đề án, mong cấp có thẩm quyền "gạn 
đục khơi trong" tìm ra một hướng đi khác cho dự luật. 

Chốt phiên thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Uỷ 
ban Pháp luật xây dựng báo cáo thẩm tra trên tinh thần báo cáo Quốc 
hội, xin rút dự án Luật hành chính công ra khỏi chương trình kỳ họp cuối 
năm. 

Theo Vnexpress.vn 

 
6. Thủ tục rườm rà tạo gánh nặng bằng mức thuế 
160% 
Nghiên cứu của WB cho thấy các quy định thương mại lỗi thời kết 
hợp với các thủ tục hành chính rườm rà, không minh bạch đã tạo 
ra một gánh nặng cho tăng trưởng kinh tế tương đương với "mức 
thuế quan vô hình” lên tới 164,25%. 

Ông Nestor Scherbey, Cố vấn cao cấp của Liên minh Tạo thuận lợi 
Thương mại toàn cầu (GATF) cho biết như vậy tại hội nghị “Bước kế tiếp 
trong tạo thuận lợi thương mại tại Việt Nam”. 

Hội nghị do Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân (Ban IV) của Hội 
đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, Tổng cục Hải quan và GATF tổ 
chức sáng 10/9. 

Ông Nestor Scherbey cho biết, GATF - một tổ chức đối tác công-tư, phụ 
trách bởi Diễn đàn Kinh tế Thế giới - đã chọn Việt Nam là quốc gia đang 
phát triển đầu tiên ở châu Á để hỗ trợ thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi 
Thương mại của WTO (WTO TFA) bằng cách giới thiệu một hệ thống 
bảo lãnh thông quan hiện đại áp dụng cho các hoạt động thương mại 
xuất nhập khẩu. 

 



 

Các diễn giả tham dự hội nghị. 

Vị chuyên gia cao cấp cho biết, các ước tính về chi phí thương mại 
tương đương theo giá trị hàng ở các nước đang phát triển là 219% và là 
134% ở các nước có thu nhập cao. Chi phí thương mại là rất lớn và 
phần lớn xuất phát từ các chính sách, mà cụ thể là các thủ tục hành 
chính. 

Cụ thể hơn, một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới tại 126 nước cho 
thấy chỉ khoảng 25% lý do của sự chậm trễ của các lô hàng là do đường 
sá hoặc cơ sở hạ tầng cảng yếu kém. 75% còn lại là do rào cản hành 
chính - nhiều thủ tục hải quan, thủ tục thuế, các yêu cầu về giấy chứng 
nhận, thông quan và kiểm tra hàng hóa - thường là trước khi container 
đến cảng." 

“Điều này có nghĩa là các quy định thương mại lỗi thời kết hợp với các 
thủ tục hành chính rườm rà, không minh bạch đã tạo ra một gánh nặng 
cho tăng trưởng kinh tế tương đương với "mức thuế quan vô hình” lên 
tới 164,25%”, ông Nestor Scherbey cho biết. 

Tương tự như ở các nước, mức thuế vô hình nói trên bị áp lên bởi 
những quy định thương mại lỗi thời và các thủ tục hành chính liên quan, 
kết hợp lại tạo thành rào cản phi thuế quan và kỹ thuật đáng kể nhất đối 
với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam. 

Vẫn theo ông Nestor Scherbey, đây cũng là rào cản lớn nhất cho sự gia 
nhập của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam vào các chuỗi 



cung ứng và chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu. Theo các thống kê chính 
thức, 97% doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Nghiên cứu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho thấy việc thực hiện Hiệp 
định Tạo thuận lợi Thương mại của WTO có thể làm tăng 60% đến 80% 
doanh số xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở một số nền kinh 
tế. 

Áp dụng nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới với 126 quốc gia vào dữ 
liệu thương mại năm 2016 của Việt Nam cũng cho thấy, việc giảm 1 
ngày trong thời gian xử lý thương mại và thông quan xuất khẩu sẽ dẫn 
đến mức tăng tối thiểu 1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm, 
tương đương 2,13 tỷ USD. Đối với một số mặt hàng quan trọng trong 
nông nghiệp và các hàng hoá nhạy cảm với thời gian, mức tăng có thể 
lên đến 6%. Giảm 5 ngày sẽ mang lại kim ngạch xuất khẩu khoảng 
10,65 tỷ USD. 

“Một nghiên cứu khác cho thấy lợi ích từ việc tăng 10% tính minh bạch 
lên theo yêu cầu của WTO TFA sẽ mang lại kim ngạch nhập khẩu hàng 
năm là 8,7 tỷ USD. Điều này cũng dựa trên số liệu thương mại năm 
2016 của Việt Nam”, ông Nestor Scherbey nhấn mạnh. 

Trong bối cảnh đó, việc áp dụng hệ thống bảo lãnh thông quan hiện đại 
tại Việt Nam được kỳ vọng là cơ sở để giải quyết các vấn đề rào cản nói 
trên, vừa bảo vệ nguồn thu ngân sách, vừa bảo đảm việc thực thi các 
quy định của pháp luật. 

Bảo lãnh thông quan hoạt động theo cách thức tương tự như hợp đồng 
bảo hiểm thanh toán cho cơ quan Hải quan nếu một nghĩa vụ nào đó 
không được thực hiện. Tuy nhiên, không giống như một hợp đồng bảo 
hiểm, bảo lãnh thông quan có ba bên tham gia, chứ không phải chỉ hai 
bên. Các bên gồm Hải quan, bên được bảo lãnh là doanh nghiệp và bên 
bảo lãnh là công ty bảo hiểm. 

Theo các chuyên gia, bản chất của mô hình này là tách biệt việc thông 
quan, giải phóng hàng hoá tại cửa khẩu và thực hiện các yêu cầu về hồ 
sơ, giấy tờ, điều kiện thành hai luồng quy trình, hoạt động riêng thông 
qua việc thực hiện bảo lãnh thông quan. 

Nói một cách khác, về bản chất giống như mua phí bảo hiểm để bảo 
đảm nhà nhập khẩu hoặc xuất khẩu sẽ thực hiện nghĩa vụ thuế khi nhập 
khẩu, xuất khẩu vào Việt Nam. Những vấn đề này được thực hiện trước 
khi hàng đến và giúp hàng hoá khi về sẽ được thông quan nhanh hơn. 

Tuy nhiên, theo Nestor Scherbey, bảo lãnh thông quan làm nhiều chức 
năng hơn là chỉ đảm bảo thanh toán các khoản thuế, phí. Bảo lãnh thông 
quan hoạt động để đảm bảo một cơ chế xử phạt chặt chẽ hơn mà qua 



đó nghĩa vụ thực hiện các yêu cầu tuân thủ thương mại cho hàng nhập 
khẩu được bảo đảm. 

Hiện đã có nhiều nước WTO áp dụng bảo lãnh thông quan, như Hoa Kỳ, 
Anh, Australia, Singapore, Canada, New Zealand… 

Theo baochinhphu.vn 

 
7. Quản lý thị trường có quyền phạt và tước giấy 
phép hoạt động trong lĩnh vực thể thao 
Theo dự thảo lần 2 Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực 
thể thao, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) có thể được quyền 
phạt tiền tới 50 triệu đồng và được tước giấy phép hoạt động trong 
lĩnh vực thể thao từ 1 đến 6 tháng. 

 

Lực lượng quản lý thị trường đi kiểm tra hành hóa (Ảnh minh họa/Dân Việt) 

Trong đó, đối với kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có 
quyên phạt cảnh cáo, phạt đến 500 nghìn đồng; Đội trưởng đội quản lý 
thị trường có quyền phạt cảnh cáo, phạt đến 25 triệu đồng, áp dụng biện 
pháp khắc phục hậu quả. Các chi cục trưởng QLTT địa phương, mức xử 
phạt được quyền lên tới 50 triệu đồng, đồng thời được quyền áp dụng 
biên pháp khắc phục hậu quả. 

Riêng cục trưởng QLTT ngoài các mức phạt kể trên thì được quyền 
tước giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể 
thao đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong thời hạn từ một đến 6 
tháng. 



Dự thảo lần 2 Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thể thao 
đang được Bộ Văn hoá thể thao và du lịch lấy ý kiến các bộ ngành liên 
quan. Trong đó quy định các hình thức xử phạt, gồm vi phạm hành chính 
với 8 mức độ khác nhau cùng với các biện pháp khắc phục hậu quả và 
phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa dự kiến là 50 triệu đồng đối với cá nhân 
và 100 triệu đồng đối với tổ chức. 

Cụ thể, dự thảo đề xuất mức xử phạt đối với hành vi sử dụng chất kích 
thích thuộc Danh mục bị cấm trong tập luyện, thi đấu thể thao bị phạt 
tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Phạt tiền từ 15 triệu đến 20 triệu 
đồng đối với hành vi bao che, tổ chức cho vận động viên sử dụng chất 
kích thích thuộc Danh mục bị cấm trong tập luyện, thi đấu thể thao; cùng 
với mức phạt bổ sung là đình chỉ dự giải thi đấu thể thao đối với vi phạm 
kể trên. 

Dự thảo Nghị định cũng đề xuất mức phạt từ 15 triệu đến 20 triệu đồng 
đối với hành vi không trung thực, làm sai lệch kết quả thi đấu; hành vi 
chửi bới, lăng mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm, đe doạ sức khoẻ, tính 
mạng và phản ứng khác đối với trọng tài trận đấu; Phạt tiền từ 20 triệu 
đến 30 triệu đồng đối với hành vi gian lận về tên tuổi, thành tích thi đấu 
thể thao. 

Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất các mức phạt đối với hành vi bạo lực 
trong luyện tập thi đấu thể thao. Trong đó, mức phạt 15-20 triệu đồng, áp 
dụng đối với hành vi chửi bới lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, 
đe doạ sức khoẻ, tính mạng, phản ứng không phù hợp với đạo đức, 
thuần phong mỹ tục; Phạt 20-30 triệu đồng đối với một trong các hành vi 
cố ý gây chấn thương, chơi thô bạo, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ 
người khác trong luyện tập và thi đấu thể thao. 

Mức xử phạt từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng cũng áp dụng đối với 
các hành vi của trọng tài như không trung thực, khách quan trong điều 
hành thi đấu; mức phạt 20-30 áp dụng đối với hành vi không thực hiện, 
hoặc thực hiện không đúng chế độ thù lao đối với trọng tài. 

Dự thảo Nghị định cũng quy định 4 mức phạt phổ biến đối với các hành 
vi vi phạm khác trong lĩnh vực thể thao. Trong đó mức 5-10 triệu đồng 
áp dụng đối với các hành vi gồm: Không tổ chức các hoạt động thể dục, 
thể thao cho các tổ chức, cá nhân liên quan trong phạm vi chức năng 
nhiệm vụ của mình; Lạm dụng quyền hoặc dùng ảnh hưởng của mình 
để ngăn cắm tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể thao; cố ý cản trở 
hoạt động thể thao của tổ chức cá nhân. 

Mức phạt 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng áp dụng đối với các hoạt động 
vi phạm thuần phong, mỹ tục, đạo đức, bản sắc văn hoá; Mức 40-50 
triệu đồng áp dụng đối với hành vi lợi dụng hoạt động thể dục thể thao 



xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác, gây hại 
đến sức khoẻ, tính mạng danh dự con người… 

Theo dantri.com.vn 

 
8. Quy định về thu hồi danh hiệu người đẹp 
Ở nước ta hiện nay, hàng năm có rất nhiều cuộc thi người đẹp, 
người mẫu. Trách nhiệm của người đoạt giải sau cuộc thi là phải 
giữ gìn vẻ đẹp của danh hiệu, xây dựng hình ảnh đất nước, không 
được thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, trái với thuần 
phong mỹ tục dân tộc. 

Nghị định 79/2012/NĐ-CP (quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn 
thời trang, thi người đẹp, người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, 
ghi hình ca múa nhạc, sân khấu) có giải thích khái niệm thi người đẹp, 
người mẫu như sau: “Thi người đẹp là hoạt động văn hóa nhằm tuyển 
chọn người phụ nữ có đạo đức tốt, có hình thể cân đối, có khuôn mặt 
đẹp, hiểu biết về văn hóa, xã hội theo những tiêu chí nhất định để trao 
giải” (khoản 3 Điều 2). 

Đối với các cuộc thi người mẫu, tiêu chí lựa chọn cũng có những điểm 
khác biệt: “Thi người mẫu là hoạt động văn hóa nhằm tuyển chọn người 
mẫu nam hoặc nữ có hình thể đẹp đáp ứng những tiêu chí của cuộc thi 
đề ra” (khoản 4 Điều 2). 

 

Á quân 'Người mẫu thời trang Việt Nam 2018' Thư Dung vừa bị thu hồi 
danh hiệu do chụp ảnh phản cảm 



Người đoạt danh hiệu người đẹp, người mẫu phải giữ gìn đạo đức, hình 
ảnh và danh hiệu phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần 
phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam và đúng quy định của 
pháp luật (khoản 2 Điều 1 Nghị định 15/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
một số điều Nghị định 79/2012/NĐ-CP). 

Một khi người đoạt giải không làm tròn trách nhiệm của mình, có những 
hành vi phản cảm trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc thì 
hoàn toàn có cơ sở để ban tổ chức xem xét thu hồi danh hiệu.  

Theo quy định của pháp luật hiện hành, đơn vị có trách nhiệm thu hồi 
danh hiệu, giải thưởng trong những cuộc thi người đẹp, người mẫu 
chính là đơn vị tổ chức cuộc thi. Các đơn vị này chỉ được thực hiện việc 
“thu hồi danh hiệu, giải thưởng trao cho cá nhân đoạt giải cuộc thi người 
đẹp, người mẫu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép chấp 
thuận” (khoản 2 Điều 1 Nghị định 15/2016/NĐ-CP). 

Như vậy, đơn vị tổ chức cuộc thi không thể tự ý thu hồi danh hiệu mà 
chưa có ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Thế 
nhưng, quy định này còn rất chung chung, chỉ dừng lại ở đó mà chưa 
hướng dẫn cụ thể cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào đâu để chấp 
thuận hay không chấp thuận, trình tự thủ tục như thế nào, rất khó khăn 
cho các đơn vị tổ chức cuộc thi trong quá trình áp dụng, thực hiện. 

Ngoài ra, đơn vị tổ chức cuộc thi còn buộc phải thu hồi danh hiệu trong 
trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp phép yêu cầu. Nghị định 
28/2017/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 15 - 30 triệu đồng đối với hành vi 
“không thu hồi danh hiệu đã trao cho cá nhân đoạt giải cuộc thi người 
đẹp, người mẫu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép yêu cầu”. 

Thêm nữa, trong trường hợp cơ quan xử lý vi phạm hành chính áp dụng 
biện pháp khắc phục hậu quả, buộc thu hồi danh hiệu khi người đẹp, 
người mẫu đoạt giải thưởng thực hiện các hành vi không phù hợp với 
giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn 
hóa Việt Nam sau khi đạt danh hiệu tại các cuộc thi người đẹp, người 
mẫu (điểm c khoản 5; điểm c khoản 8 Điều 14 Nghị định 158/2013/NĐ-
CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 28/2017/NĐ-CP) thì đơn vị tổ 
chức cuộc thi buộc phải thu hồi.  

Như vậy, pháp luật vẫn chưa có những quy định cụ thể về các trường 
hợp đơn vị tổ chức được thu hồi hay cơ quan cấp phép có quyền yêu 
cầu đơn vị tổ chức thu hồi danh hiệu người đẹp, người mẫu, mà mới chỉ 
dừng lại ở các trường hợp bị buộc phải thu hồi theo quyết định xử phạt 
vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền. 



Điều này dẫn đến rất nhiều trường hợp vi phạm xảy ra mà chưa có cơ 
sở pháp lý để thu hồi danh hiệu đã trao hoặc các đơn vị tổ chức thu hồi 
danh hiệu “oan”, một cách tùy tiện mà không có căn cứ pháp luật. 

Chính vì vậy, đòi hỏi các cơ quan có thẩm quyền cần phải nhanh chóng 
xây dựng quy định của pháp luật chặt chẽ hơn, dự liệu được các trường 
hợp có thể xảy ra để hoàn thiện hệ thống pháp lý liên quan đến việc tổ 
chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu trong thời gian tới. 

Theo sggp.org.vn 

 
9. Vẫn còn nhiêu khê 
Từ việc ưu tiên cải cách thủ tục hành chính đã cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa phục vụ người dân và DN, 
giảm thiểu thời gian và chi phí. Đó là những nhận định tích cực 
được nhiều địa phương, đơn vị đưa ra tại hội nghị toàn quốc về 
nâng chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính ngày 11/9. 

Công chức bộ phận Một cửa xã Đặng Xá (huyện Gia Lâm) giải thích về 
TTHC cho người dân 

Tuy nhiên, từ quyết tâm đến hành động vẫn còn những vấn đề cần tháo 
gỡ để đạt được tối đa mục tiêu mong muốn. 



Thực tế vừa qua cho thấy, nếu người đứng đầu quyết tâm và sự vào 
cuộc tích cực của cán bộ công chức, việc đơn giản hóa thủ tục hành 
chính (TTHC) để rút ngắn thời gian, chi phí giải quyết hoàn toàn “trong 
tầm tay”. Tại nhiều địa phương, bộ ngành, đã có hàng trăm, thậm chí 
hàng nghìn TTHC được đơn giản hóa hoặc cắt giảm. Tỷ lệ TTHC thực 
hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hầu hết đạt đến 100%.  

Một nền hành chính công minh bạch với tiêu chí phục vụ người dân, DN 
được đặt lên lên hàng đầu cũng đang được định hình. Với việc áp dụng 
dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ công nghệ thông tin trong 
giải quyết TTHC khiến các cụm từ chính phủ điện tử, chính quyền điện 
tử... không còn xa lạ với nhiều người dân. Tại Hà Nội cũng như các địa 
phương, có những TTHC thời gian thực hiện được cắt giảm đến “không 
ngờ” như trong lĩnh vực đất đai, môi trường, giảm tới trên dưới 50%, đặc 
biệt, có thủ tục giảm tới hơn 80% thời gian so với trước đây. Sự thay đổi 
đáng nói này có được, ngoài yếu tố giảm thành phần hồ sơ, có sự liên 
thông giữa các ngành… còn bởi một yếu tố quan trọng khác là sự vào 
cuộc tích cực hơn của cán bộ, công chức thực thi. 

Tuy nhiên, dù hàng loạt TTHC đã được rút ngọn, song ở nhiều nơi, việc 
thực hiện các TTHC không chậm, nhưng vẫn dừng ở cụm từ rất quen là 
“đúng quy trình”. Cùng với đó, một vấn đề nhiều người đặt ra rằng, tại 
sao cùng một thủ tục đó, có đơn vị có thể thực hiện trong ngày, nhưng 
có nơi vẫn phải hẹn mấy ngày mới xong? Ngoài những lý do khách 
quan, nhiều ý kiến cho rằng, có nguyên nhân không ít từ hệ thống chính 
trị nơi đó chưa thực sự vào cuộc; cán bộ, công chức thực thi chưa “hết 
mình” phục vụ. Như Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương 
Hòa Bình đã nhận định, người dân còn phàn nàn về trình độ và thái độ 
ứng xử của một bộ phận công chức tại bộ phận một cửa của nhiều bộ, 
ngành, địa phương. Rồi tình trạng để quá hạn trong giải quyết hồ sơ 
TTHC vẫn còn, cho thấy độ trễ khá lớn từ chính sách đến hành động. 

Dư luận xã hội rất ủng hộ quyết tâm cao của Chính phủ, của các tỉnh, 
thành, bộ, ngành trong việc mạnh tay cắt giảm TTHC đang gây phiền hà 
cho DN, người dân; đơn giản hóa đến mức tối ưu quy trình giải quyết thủ 
tục. Bởi thế, với những kết quả đáng kể đã có, vẫn cần rút ngắn hơn 
nữa quyết tâm và hành động, khắc phục triệt để tình trạng nhũng nhiễu 
và chi phí không chính thức hay TTHC vẫn còn nhiều “cửa”, nhiều 
“khóa”… Ngoài đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công khai minh 
bạch, tiếp tục cần sự chuyển động, vào cuộc tích cực hơn nữa của 
những người thực thi. Như ý kiến đã được nhấn mạnh tại hội nghị, phải 
thẳng thắn xin lỗi công khai trong chậm giải quyết TTHC và xử lý nghiêm 
cán bộ, công chức vi phạm. Qua đó, chắc chắn sẽ nâng hơn nữa chất 



lượng giải quyết, người dân, DN sẽ không còn phàn nàn vì “sự nhiêu 
khê” bởi TTHC. 

Theo kinhtedothi.vn 

 

10. Doanh nghiệp rượu, bia "băn khoăn" với quy 
định cấm quảng cáo, tài trợ 
Dự thảo lần thứ 4 của Luật phòng chống tác hại của rượu, bia vẫn 
chưa nhận được đồng tình của các doanh nghiệp về việc cấm 
quảng cáo, tài trợ. 

Hôm 27/8, Bộ Y tế  đã trình dự thảo lần thứ 4 của "Luật phòng, chống 
tác hại của rượu, bia" lên Thủ tướng Chính phủ. Đến 7/9, bản dự thảo 
với tên được điều chỉnh thành "Luật phòng, chống tác hại của lạm dụng 
rượu, bia" đã được Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

“Quy định rượu bia như là tội đồ” 

Đáng chú ý, dù đã trải qua 4 lần dự thảo nhưng khi bình luận về tên gọi 
của dự thảo "Luật phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia" nhiều 
chuyên gia vẫn khẳng định rằng, cách đặt tên Luật như vậy sẽ khiến 
“rượu, bia” được hiểu như là tội đồ. 

Về vấn đề này, Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Công ty Luật 
Basico cho rằng: “Tên của luật không đúng, dẫn đến nhiều vấn đề khác 
bị nhầm lẫn, không chuẩn mực, không rành mạch, rõ ràng. Nhìn tổng thể 
về dự luật thì tạm hiểu: Vì danh không chính, nên ngôn không thuận”. 

Ông Đức khẳng định: "Việc đặt cho dự luật là “phòng, chống” sẽ gây 
nhầm lẫn, ác cảm rằng rượu bia là độc hại, trong khi độc hại chỉ là tác 
dụng phụ khi sử dụng quá liều lượng, không điều độ và sử dụng rượu, 
bia không bảo đảm chất lượng". 

“Không thể lấy cái hại chỉ là phụ, là thứ yếu để đặt tên cho luật, dẫn tới 
khẳng định như đinh đóng cột, mặc định là độc hại, trong khi mục đích 
chỉ phòng, chống phần độc hại khi lạm dụng rượu bia”, LS Đức nói. 



 

Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Công ty Luật Basico. 

Theo quan điểm của ông Đức, ba vấn đề chính cần được xử lý trong dự 
án luật, đó là: Giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của lạm dụng rượu, 
bia. 

“Tuy nhiên, những vấn đề này cần đặt thứ tự ưu tiên, đầu tiên là giảm 
tác hại của lạm dụng rượu bia, thứ hai là giảm cầu, thứ ba mới là giảm 
cung. Dự luật chưa thể hiện được điều này, thậm chí còn thể hiện 
ngược lại là giảm cung, trong khi đó rượu, bia vẫn là một sản phẩm hợp 
pháp, vừa truyền thống vừa hội nhập. Rượu, bia cũng là một loại thực 
phẩm, cũng đã được dự luật thừa nhận”, ông Đức nói. 

Vì vậy, khi bình luận về vấn đề này, PGS-TS Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch 
Hiệp hội Bia, rượu nước giải khát Việt Nam đã đề nghị sửa tên dự luật, 
thay vào đó nên sử dụng tên gọi “Luật kiểm soát đồ uống có cồn hoặc 
Luật phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn”. 

Băn khoăn với quy định cấm quảng cáo và tài trợ 

Đáng chú ý, dự thảo thứ lần này của Luật phòng chống tác hại của 
rượu, bia vẫn chưa nhận được đồng tình của các doanh nghiệp về việc 
cấm quảng cáo, tài trợ. 

Theo đó, dự thảo quy định rượu, bia dưới 5,5 độ cồn không được quảng 
cáo ngoài trời, trên phương tiện giao thông công cộng, trong các chương 
trình văn hóa, thể thao, sân khấu, điện ảnh, trang thông tin điện tử. 
Rượu, bia 5,5-15 độ cồn chỉ được quảng cáo trên phát thanh, truyền 
hình từ 22h - 6h sáng. 



Đối với tài trợ, đơn vị không được tài trợ bằng sản phẩm rượu bia và 
không được để tên, hình ảnh sản phẩm, không được thông báo trên 
phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động tài trợ. 

Phản ứng trước quy định này, ông Joris Janssen - Giám đốc tiếp thị khu 
vực Đông Nam Á của Công ty bia Anheuser-Busch Inbev cho rằng: 
"Những quy định cấm quảng cáo rượu, bia trong những khung giờ nhất 
định cần được cân nhắc lại vì nghiên cứu về kinh nghiệm quốc tế đã cho 
thấy cấm quảng cáo không làm giảm tiêu thụ rượu, bia. Chúng tôi cũng 
đề nghị có chế tài thực thi nghiêm khắc để ngăn chặn sự phát triển của 
đồ uống có cồn bất hợp pháp". 

Năm 2016, ngành bia, rượu đóng góp ngân sách gần 45.300 tỷ đồng. 
Năm 2017, con số này ước 50.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 1, 7% GDP. 
"Tất cả tác động nào đến khách hàng của chúng tôi thì cũng sẽ tác động 
đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi và đóng góp cho ngân sách", 
ông Trần Hữu Đạt - Giám đốc bán hàng O-I BJC Việt Nam Glass bình 
luận. 

Dự án Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia được khởi động từ năm 
2011 và dự kiến có hiệu lực từ năm 2020. Quốc hội định cho ý kiến luật 
này tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10 tới. Tuy nhiên, hiện có thông tin luật 
này đã bị rút khỏi chương trình nghị sự trong kỳ họp tháng sau. 

Theo enternews.vn 

 
11. Để không còn độ trễ 
Cùng với sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, thời 
gian qua các bộ, ngành, địa phương không ngừng đẩy mạnh cải 
cách hành chính và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là 
việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đổi mới lề lối 
làm việc, cắt giảm thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian giải 
quyết thủ tục nhằm giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. 

Sau hơn 7 tháng kể từ khi diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển 
khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của 
Chính phủ, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính đã được cụ thể hóa thành các quy định và 
ngày càng hoàn thiện hơn. Các bộ, ngành, địa phương xem cải cách 
hành chính là “chìa khóa”, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, kiểm 
soát việc giải quyết thủ tục hành chính. 

Xác định cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh là nhiệm 
vụ quan trọng trong giai đoạn 2016-2020, Hà Nội đã đi đầu cả nước ban 
hành quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với 



các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã có cung ứng 
dịch vụ công. Vì thế, trong chỉ đạo, điều hành, thành phố luôn quan tâm, 
đổi mới phương thức theo nguyên tắc 5 rõ (rõ người, rõ việc, rõ trách 
nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả), giúp Hà Nội sớm chuyển từ nền hành 
chính "xin - cho" sang nền hành chính "phục vụ". 

Bên cạnh những kết quả trên, công tác cải cách hành chính vẫn còn một 
số tồn tại, hạn chế. Việc triển khai nhiều nội dung cải cách chưa quyết 
liệt, đồng bộ; thủ tục hành chính thuộc một số lĩnh vực còn rườm rà, gây 
khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Tình trạng nhũng nhiễu và chi 
phí không chính thức vẫn tồn tại; thủ tục hành chính dù đã được cải 
cách nhưng vẫn còn nhiều “cửa”, hay “một cửa nhiều khóa”; nhiều thủ 
tục cắt giảm chưa đạt như mong muốn...  

Nguyên nhân của những tồn tại trên là sức ỳ của bộ máy hành chính tại 
một số bộ, ngành, địa phương trong thay đổi thói quen, cách làm cũ còn 
lớn. Một bộ phận công chức không hoàn thành nhiệm vụ, hạn chế về 
năng lực, yếu kém về đạo đức, trở thành lực cản đối với tiến trình cải 
cách thủ tục hành chính. 

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ 
tục hành chính diễn ra sáng 11-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng 
Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách 
hành chính của Chính phủ đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong cải 
cách hành chính của nhiều bộ, ngành, địa phương. Điều này cho thấy từ 
chính sách đến hành động còn một độ trễ. 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính ban hành với nguyên tắc “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung 
tâm” thể hiện sự đổi mới về chất trong quan điểm quản lý nhà nước. Đây 
cũng là giải pháp khắc phục tồn tại, thúc đẩy hơn nữa công tác cải cách 
hành chính. Vì vậy, nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương là sớm 
đưa những quy định này vào cuộc sống, thông qua việc khẩn trương 
ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính 
phủ theo các nhiệm vụ được giao. 

Cùng với đó là việc rà soát, nghiên cứu để cắt giảm, đơn giản hóa thủ 
tục không cần thiết và xác định rõ thời gian giải quyết. Đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin nhằm giảm thời gian và việc đi lại của người 
dân, doanh nghiệp; qua đó góp phần ngăn ngừa nhũng nhiễu, tiêu cực 
của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ… Đặc biệt, cần 
kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa, bảo đảm về 
trình độ, chuyên môn, tiến tới phương châm “4 tại chỗ”, từ hướng dẫn, 
tiếp nhận, thẩm định và giải quyết, trả kết quả; có chính sách thu hút, 
chia sẻ nhân lực giỏi về công nghệ giữa các địa phương, đơn vị. 



Chính phủ đã quyết tâm, các bộ, ngành, địa phương cũng phải quyết liệt 
để chính sách đến hành động không còn độ trễ.  

Theo hanoimoi.com.vn 

 

12. Kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại Sở Tư 
pháp tỉnh 
Ngày 11/9, đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh 
ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh làm trưởng 
đoàn, cùng các thành viên Ban chỉ đạo CCTP tỉnh kiểm tra công tác 
CCTP tại Sở Tư pháp tỉnh. 

 

Đồng chí Lương Minh Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh 
đạo Sở Tư pháp tỉnh - Ảnh: VĂN TÀI 

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nguyễn Công 
Danh cho biết từ năm 2016 đến tháng 6/2018, đơn vị đẩy mạnh công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả CCTP theo Nghị quyết 
49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; 
chương trình trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác CCTP 
giai đoạn 2006-2021 đến công chức, viên chức của ngành. 

Song song đó, công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống 
hóa các văn bản quy phạm pháp luật cũng được triển khai đồng bộ. Việc 
thực hiện các chế định luật sư, bổ trợ tư pháp được ngành quan tâm. 
Đơn vị cũng thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, trả kết quả theo cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục 
hành chính và quy trình ISO 9001: 2008, cũng như thực hiện có hiệu 



quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong công tác hành chính tư 
pháp và khai thác phần mềm dùng chung của Bộ Tư pháp… 

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Lương Minh Sơn đánh giá cao kết 
quả đạt được của Sở Tư pháp trong công tác CCTP; đồng thời đề nghị 
sở trong thời gian đến tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác CCTP; tích cực quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động các 
lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, giám định tư pháp, trợ 
giúp pháp lý. 

Quan tâm công tác bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ và rèn luyện đội ngũ 
cán bộ tư pháp, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho 
cán bộ, đảng viên và người dân. 

Về những kiến nghị của Sở Tư pháp, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi 
nhận và giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tổng hợp để báo cáo Ban chỉ đạo 
CCTP tỉnh, Trung ương xem xét giải quyết. 

Theo kế hoạch, Ban chỉ đạo CCTP tỉnh sẽ kiểm tra qua báo cáo về công 
tác CCTP đối với các huyện, thị, thành ủy. Đồng thời kiểm tra trực tiếp 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCTP tại Ban Cán sự 
đảng Viện KSND tỉnh, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các 
cấp ủy Đảng ở TX Sông Cầu, huyện Đồng Xuân, Phú Hòa từ nay đến 
ngày 20/9. 

Mục tiêu của đợt kiểm tra lần này nhằm đánh giá kết quả triển khai thực 
hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về CTTP và các nhiệm vụ 
trọng tâm công tác CCTP nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban chỉ đạo CCTP 
Trung ương và của tỉnh. Qua đó có giải pháp nâng cao hiệu quả thực 
hiện nhiệm vụ CCTP thời gian tới. 

Theo baophuyen.com.vn 

 
13. Tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến 
Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ 
điện tử, những năm qua, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã đẩy 
mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). Điều này tạo 
thuận lợi, giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp và người dân 
trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). 

Những năm trước, khi người dân có nhu cầu giải quyết TTHC thì phải 
đến trực tiếp cơ quan nhà nước để nộp hồ sơ và chờ đợi nhiều ngày. 
Thế nhưng với việc thực hiện DVCTT, mọi việc liên quan đến TTHC, các 
tổ chức, cá nhân có thể thực hiện tại nhà, đồng thời theo dõi, giám sát 
được quá trình giải quyết hồ sơ. Vì vậy, việc thực hiện DVCTT được 



xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và 
triển khai Chính phủ điện tử. 

 

Xử lý công việc trên ki-ốt tra cứu thông tin ở Trung tâm Hành chính công 
thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). Ảnh: VŨ QUANG THÁI 

Nhằm nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, phục vụ tốt hơn nhu cầu 
của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, thời gian qua, UBND tỉnh Nam 
Định đã có nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, 
nhất là việc triển khai DVCTT, góp phần quan trọng cải thiện môi trường 
kinh doanh, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư. Theo số liệu thống kê, từ 
khi triển khai Cổng thông tin DVCTT (tháng 7-2018), đến nay, các sở, 
ban, ngành, UBND các huyện thuộc tỉnh Nam Định đã tiếp nhận 3.636 
hồ sơ, trong đó đã xử lý 2.974 hồ sơ. Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ 
Trọng Quế, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định, cho 
biết: "Cổng cung cấp DVCTT tỉnh Nam Định tích hợp toàn 
bộ DVCTT của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, gồm: 
Hơn 1.740 DVCTT mức độ 2 (cho phép người sử dụng tải về các mẫu 
văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu; hồ sơ sau khi 
hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ 
chức cung cấp dịch vụ); 820 DVCTT mức độ 3 (cho phép người sử dụng 
điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp 



dịch vụ; các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ 
được thực hiện trên môi trường mạng). Việc thực hiện DVCTT tạo điều 
kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp, như truy cập một địa chỉ và 
sử dụng một tài khoản duy nhất để khai báo, theo dõi, quản lý hồ sơ, 
giúp giảm số lượng chứng từ và dữ liệu khai báo, tiết kiệm thời 
gian. Bên cạnh đó, thực hiện DVCTT cũng giúp các cơ quan, ban, ngành 
quản lý thống nhất, tập trung việc giải quyết các TTHC, công khai, minh 
bạch thông tin, kết quả...". 

Bà Hoàng Thị Hòa ở phường Quang Trung, TP Nam Định, cho biết: 
"Trước đây, mỗi khi có việc liên quan đến TTHC, chúng tôi phải mất rất 
nhiều thời gian và công sức đi lại, chờ đợi. Từ khi thực hiện DVCTT đã 
tạo thuận lợi cho người dân rất nhiều. Ví dụ, tôi đi đăng ký kinh doanh 
chỉ cần làm hồ sơ đăng ký trực tuyến là đã nhanh chóng nhận được 
phản hồi từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ. Tôi thấy việc sử dụng DVCTT rất 
tiện ích". 

Tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng triển khai thực hiện DVCTT 
đạt hiệu quả như mong muốn. Đơn cử như tại tỉnh Đồng Tháp, mặc 
dù DVCTT được UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành của 
tỉnh triển khai từ lâu nhưng tỷ lệ tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ này 
còn ít. Theo đó, để phát huy hiệu quả, mới đây, UBND tỉnh Đồng Tháp 
có công văn về việc đẩy mạnh sử dụng DVCTT, yêu cầu 100% cán bộ, 
công chức, viên chức phải sử dụng dịch vụ này. Ông Đoàn Thanh Bình, 
Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ: 
"Hiện nay, các địa phương trong tỉnh Đồng Tháp đã cung ứng gần 500 
thủ tục DVCTT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, cấp 
huyện và các sở, ban, ngành của tỉnh. Để nâng cao hiệu quả hệ 
thống DVCTT, đội ngũ cán bộ, công chức phải tiên phong, làm nòng cốt 
lan tỏa, phổ biến trong cộng đồng, xã hội để từng bước xây dựng chính 
quyền điện tử, công dân điện tử". 

Có thể thấy, việc cung ứng DVCTT là nội dung quan trọng trong thực 
hiện cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công 
việc, giảm chi phí hoạt động, tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ 
quan nhà nước, đồng thời tạo sự thuận tiện và tiết kiệm nhiều chi phí 
cho người dân cũng như doanh nghiệp. Vì thế, các địa phương trong cả 
nước cần đẩy mạnh dịch vụ này. 

Theo qdnd.vn 

 

 

 



 

 


