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1. Phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị Thượng 
đỉnh kinh doanh Việt Nam 
Ngày 13/9, bên lề Hội nghị WEF ASEAN 2018, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh 
kinh doanh Việt Nam với chủ đề "Việt Nam và chuỗi giá trị toàn 
cầu". Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát 
biểu của Thủ tướng. 

 

Thưa quý vị đại biểu và toàn thể các doanh nghiệp, 

Hội nghị Diễn đàn kinh tế Thế giới (WEF) về ASEAN có quy mô lớn tầm 
khu vực vừa kết thúc thành công, tạo nên một hình ảnh đẹp trong cộng 
đồng quốc tế về sự hợp tác hiệu quả giữa WEF và Việt Nam cũng như 
các nước ASEAN. 

Trong không khí vui mừng đó, Chủ tịch WEF, ngài Bóc-Bren-đơ và tôi 
chào mừng các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp thành viên 
WEF tham dự Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam (VBS). Đây là 
cơ hội tuyệt vời để các nhà đầu tư quốc tế, ASEAN, Việt Nam cùng trao 
đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng "kết nối và sáng tạo" và mở ra cơ hội hợp 
tác mới trong niềm tin hứng khởi tan tỏa của CMCN 4.0. 

Thưa quý vị, 

Thương mại thế giới đang đứng trước nhiều thử thách, trong đó có sự 
nổi lên của chủ nghĩa bảo hộ và chiến tranh thương mại, nguy cơ làm 
xói mòn niềm tin vào xu thế tự do hóa, đe dọa các thể chế thương mại 



đa phương lẫn song phương... Tuy nhiên, với niềm tin, sự lạc quan về 
xu thế tất yếu của toàn cầu hóa, Việt Nam luôn nhất quán đề cao những 
lợi ích của thương mại tự do và nhận thức rõ các cơ hội hợp tác rộng 
mở với dòng chảy chính là hòa bình, hợp tác và toàn cầu hóa. 

Đối với Việt Nam, hơn 30 năm thực hiện chính sách Đổi mới cũng là thời 
gian Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa và hội nhập và thực tế 
những thành tựu của Đổi mới ở Việt Nam không thể không gắn với 
những cải cách theo hướng tự do hóa và mở cửa. Mặc dù có những giai 
đoạn đầy thách thức nhưng nhìn trên bình diện chung, mở cửa đã mang 
lại những lợi ích thương mại to lớn đối với kinh tế Việt Nam. 

Tham dự Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam lần này với chủ đề 
"Việt Nam và chuỗi giá trị toàn cầu", thay vì kể ra những thành quả đạt 
được mà hẳn là các bạn đã biết, tôi xin bắt đầu với một số thực trạng mà 
chúng tôi cho là chưa được kỳ vọng. 

(1) Trước hết, có thể nói đến nay Việt Nam đã tham gia khá rộng vào 
nhiều chuỗi giá trị toàn cầu nhưng xét về độ sâu thì chúng tôi vẫn còn rất 
nhiều việc phải làm. Theo các thống kê, hiện mới chỉ có khoảng 21% 
Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, 
thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 46% ở các nước trong khu vực ASEAN. Tỷ 
trọng giá trị gia tăng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng của thế giới 
chưa tương xứng với mục tiêu và tiềm năng của chúng tôi. 

(2) Nhiều nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra những thành công của Việt Nam 
trong các chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, nhìn chung nhiều doanh 
nghiệp Việt Nam mới chỉ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ở các khâu đơn 
giản như lắp rắp, đóng góp sản phẩm. Đây là những mắt xích hạ nguồn 
của chuỗi cung ứng thường có giá trị gia tăng không cao và thiếu bền 
vững. Tỷ lệ giá trị sản phẩm được các doanh nghiệp Đầu tư trực tiếp 
nước ngoài (FDI) mua từ các nhà chế biến, chế tạo trong nước hiện chỉ 
đạt chưa tới 27% tổng giá trị đầu vào, phần còn lại là mua từ doanh 
nghiệp FDI khác hoặc nhập khẩu. 

Thưa quý vị, 

1. Trước thực trạng đó, Việt Nam đặt mục tiêu nâng cấp và dịch chuyển 
lên nấc thang cao hơn của chuỗi giá trị toàn cầu, tăng cường sự liên kết 
giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI. 

Về phía doanh nghiệp Việt Nam, chúng tôi xác định: phải tự nâng cấp 
mình, cải thiện năng lực quản trị và độ tinh thông trong hoạt động, theo 
đuổi các giá trị và tầm nhìn dài hạn. Về phía Chính phủ cam kết đóng vai 
trò kiến tạo phát triển, đồng hành cùng các bạn trong toàn bộ tiến trình. 
Về phía nhà đầu tư nước ngoài, Chính phủ Việt Nam mong muốn nhiều 
tập đoàn quốc tế, các doanh nghiệp FDI cởi mở hơn trong chính sách 



cung ứng của mình; tạo cơ hội nhiều hơn và hỗ trợ cho các doanh 
nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị; tăng cường chuyển 
giao công nghệ và đào tạo nhân lực cho Việt Nam; đặt niềm tin nhiều 
hơn vào năng lực của doanh nghiệp Việt Nam. 

2. Việt Nam không đặt tham vọng trở thành người giỏi nhất trong toàn 
cầu hóa nhưng Việt Nam muốn là bạn của những người giỏi nhất. Việt 
Nam có đủ tự tin để làm điều đó. Đồng thời Việt Nam có khát vọng trở 
thành một quốc gia phát triển thịnh vượng, đó là khát vọng mãnh liệt, 
không thua kém với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới; 

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều yếu tố bất định, tăng trưởng 
kinh tế của Việt Nam vẫn luôn được duy trì trong top những quốc gia có 
tốc độ cao trên thế giới. Năm 2017 Việt Nam đạt tăng trưởng 6,81%, 
riêng sáu tháng đầu năm 2018 tăng trưởng 7,08%, là mức tăng trưởng 
cao nhất trong 10 năm qua ở Việt Nam kể từ sau khủng hoảng kinh tế 
thế giới 2008. 

Xếp hạng Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) của WEF đối với Việt 
Nam ở vị trí 55/137 quốc gia, xếp hạng môi trường kinh doanh (DB/WB) 
thứ 68/190 nền kinh tế, chỉ số đổi mới sáng tạo GII của Tổ chức sở hữu 
trí tuệ LHQ (WIPO) đứng thứ 45/127 nước; 

3. Việt Nam đang trở thành một trong những công xưởng của thế giới và 
là một điểm tựa cho các tập đoàn lớn xuyên quốc gia cung ứng sản 
phẩm, dịch vụ cạnh tranh trên toàn cầu. Độ mở thương mại của quốc gia 
hiện nay đạt trên 200% GDP. 

Hiện nay có gần 26.000 doanh nghiệp FDI đang hoạt động với số vốn 
cam kết đầu tư trên 330 tỷ USD đến từ gần 130 quốc gia, đối tác. Trong 
đó có sự hiện diện của nhiều tập đoàn hàng đầu quốc tế ở Việt Nam 
như Samsung, Canon, Fujitsu, Toyota, Honda, Intel, Nike,... đó là những 
chỉ dấu tích cực về sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và tiềm năng 
tăng trưởng của Việt Nam; 

Sự lớn mạnh của nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân của Việt Nam cho thấy 
môi trường kinh doanh ở Việt Nam hoàn toàn có thể ươm mầm nên 
những doanh nghiệp lớn có khả năng cạnh tranh và hợp tác quốc tế. 
Nhiều tập đoàn trong số đó là thành viên của WEF, như Viettel, FPT, 
VinGroup, VNPT, Vietcombank, BRG, T&T, Hòa Phát, Sovico, Thaco, 
Đất Việt... 

4. Môi trường chính trị và xã hội của Việt Nam luôn được đánh giá là ổn 
định trong khu vực và trên thế giới, điều này càng ý nghĩa hơn trong bối 
cảnh nền chính trị xã hội một số nước thường rơi vào bất ổn. Đồng thời 
các yếu tố kinh tế vĩ mô của Việt Nam được duy trì ổn định với tăng 



trưởng cao liên tục; thương mại tăng bình quân 15%/năm; nợ công, lạm 
phát được kiểm soát,… 

- Lực lượng lao động dồi dào, cơ cấu lao động trẻ bậc nhất trong khối 
ASEAN, được đào tạo cơ bản, cần cù, kỹ năng tốt, có năng lực tiếp thu 
và nắm bắt các tiến bộ, công nghệ nhanh chóng. Đến nay Việt Nam vẫn 
duy trì lợi thế nhân công giá rẻ trong khi một số nước bắt đầu đánh mất 
lợi thế này của mình. 

- Chủ động hội nhập quốc tế, Việt Nam là thành viên của WTO, tham gia 
ký 12 hiệp định thương mại tự do (FTA), bao gồm 6 FTA giữa ASEAN 
với các đối tác lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc… Hiệp 
định thương mại thế hệ mới CPTPP đang được phê chuẩn, tiếp theo sẽ 
là Hiệp định FTA với EU và RCEP. 

Các hiệp định này đang mở rộng cánh cửa của hơn 50 nền kinh tế, là cơ 
hội được kết nối và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và mạng lưới sản 
xuất toàn cầu; có thể nói, giờ đây khi đứng ở Việt Nam các bạn có thể 
nhìn thấy cơ hội tiếp cận hầu hết các thị trường lớn của thế giới, đặc biệt 
với thị trường ASEAN, Việt Nam đóng vai trò như một cửa ngõ quan 
trọng bậc nhất. Đặc biệt Việt Nam có vị trí địa chiến lược tối ưu cho 
chuỗi cung ứng của thế giới mà không phải quốc gia nào cũng có được. 

5. Trên nền tảng nền kinh tế mở và hội nhập, Việt Nam hiện có quan hệ 
thương mại với trên 200 nước và vùng lãnh thổ. Chúng tôi có 20 mặt 
hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD với tiềm năng tăng trưởng giá trị của chuỗi 
cung ứng là rất lớn; khả năng đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Việt 
Nam được đánh giá là khá tốt trước các rủi ro thương mại quốc tế. 

Nhiều nông sản của Việt Nam giữ vị trí top đầu trên thế giới như lúa gạo, 
hồ tiêu, cà phê, điều, cá basa, tôm,… Nhiều chuỗi cung ứng hoa quả, 
trái cây như thanh long, xoài, nhãn, vải, chôm chôm, bưởi… thực hành 
theo quy trình nông nghiệp sạch, thông minh, được xuất khẩu đi nhiều 
quốc gia có tiêu chuẩn nhập khẩu nghiêm ngặt như Hoa Kỳ, Châu Âu, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc… Với mỏ vàng nông nghiệp tiềm năng còn 
chưa được khai thác hết, đây sẽ là tiềm năng thu hút đầu tư và hợp tác 
rất lớn mà Việt Nam trong đợi. 

Thưa quý vị, 

Chúng tôi hiểu rằng, khi mình tiến lên thì các quốc gia khác cũng tiến lên 
trong môi trường cạnh tranh toàn cầu; do vậy với ý chí quật cường, niềm 
tự hào dân tộc, Việt Nam phải nỗ lực nhiều hơn, đặc biệt là phải sáng 
tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn để tích lũy quốc lực, nâng tầm trình độ phát 
triển của nền kinh tế và thu hẹp khoảng cách với các nước trong khu 
vực. 

Tôi xin chúc toàn thể quý vị sức khỏe và thành công 



Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp 

Theo baochinhphu.vn 

 

2. VPCP - Bộ An ninh và Nội vụ Hàn Quốc hội thảo 
về Chính phủ điện tử 
Chiều 13/9, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ (VPCP), VPCP và Bộ An 
ninh và Nội vụ Hàn Quốc đã tổ chức hội thảo trao đổi về kinh 
nghiệm xây dựng Chính phủ điện tử. 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại Hội thảo.  
Ảnh: Gia Huy 

Hội thảo có sự tham dự của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến 
Dũng; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị của VPCP. Về phía Hàn 
Quốc có sự tham dự của ông Ki Byung Kim, Trưởng bộ phận phụ trách 
Chính phủ điện tử toàn cầu, Bộ An ninh và Nội vụ Hàn Quốc, Trưởng 
đoàn công tác cùng các thành viên đoàn công tác đến từ Bộ An ninh và 
Nội vụ Hàn Quốc, đại diện Chính quyền đô thị Seoun, Cơ quan xã hội và 
thông tin quốc gia Hàn Quốc... 

Quyết tâm mạnh mẽ xây dựng CPĐT 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đánh giá cao 
sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc (qua Đại sứ quán Hàn 



Quốc tại Việt Nam), Bộ An ninh và Nội vụ Hàn Quốc với Chính phủ Việt 
Nam và VPCP trong thời gian qua. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, Hàn Quốc là 
quốc gia đã tận dụng những lợi thế của khoa học, công nghệ, ứng dụng 
CNTT để triển khai CPĐT và trở thành quốc gia có nền CNTT phát triển. 
Từ năm 2004 đến nay, Hàn Quốc luôn nằm trong nhóm 10 nước phát 
triển nhất về CPĐT. 

Sau chuyến công tác tại Hàn Quốc, VPCP đã tham mưu cho Thủ tướng 
Chính phủ triển khai một số công việc để thực hiện chương trình CPĐT 
giai đoạn 2018-2020, hướng đến năm 2025. 

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã thành lập Ủy ban quốc gia 
về CPĐT do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban; Phó Thủ tướng 
Chính phủ làm Phó Chủ tịch Ủy ban; Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP làm 
Ủy viên Thường trực kiêm Tổng Thư ký Ủy ban. Bên cạnh đó, Tổ công 
tác giúp việc Ủy ban cũng được thành lập do Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
VPCP làm Tổ trưởng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Tổ 
phó... 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP chia sẻ, hiện nay, Việt Nam chưa có quy 
định về bảo vệ thông tin cá nhân, về chia sẻ dữ liệu... Vì vậy, đối với các 
nhóm nhiệm vụ, Việt Nam cần có kết nối chia sẻ dữ liệu từ Chính phủ về 
các Bộ, ngành, địa phương; xây dựng trung tâm quản lý dữ liệu quốc 
gia; cần xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia để cung cấp dịch vụ công 
cho người dân, doanh nghiệp; xây dựng mã định danh cá nhân... 

Tại hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP mong muốn các chuyên gia 
Hàn Quốc cho ý kiến về các nội dung liên quan xây dựng CPĐT tại Việt 
Nam. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, VPCP đang 
quyết tâm mạnh mẽ tập trung quyết liệt tham mưu, giúp Thủ tướng 
Chính phủ xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam theo đúng tinh thần 
của Thủ tướng: "Nghĩ lớn, hành động nhanh và bắt đầu từ cái nhỏ nhất". 

"Việt Nam rất quan tâm đến kinh nghiệm thành công của Hàn Quốc về 
CPĐT để xây dựng CPĐT tại Việt Nam", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP 
Mai Tiến Dũng cho biết. 



 

Ông Ki Byoung Kim, Trưởng bộ phận phụ trách CPĐT toàn cầu, Bộ An 
ninh và Nội vụ Hàn Quốc phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Gia Huy 

Đại diện cho Đoàn công tác, ông Ki Byoung Kim, Trưởng bộ phận phụ 
trách CPĐT toàn cầu, Bộ An ninh và Nội vụ Hàn Quốc bày tỏ cảm ơn sự 
đón tiếp nồng hậu của VPCP. Ông Ki Byung Kim cho biết, năm 2018, 
theo Bảng chỉ số xếp hạng về CPĐT, Hàn Quốc đứng thứ nhất về tỷ lệ 
tham dự các hoạt động trực tuyến và đứng thứ 3 về phát triển CPĐT. 

Ông Ki Byoung Kim cho biết, Đoàn công tác cũng hiểu rõ Việt Nam 
không chỉ muốn tham khảo những kinh nghiệm thành công mà còn 
muốn tìm hiểu những sự thất bại để tránh lặp lại. Vì vậy, các thành viên 
Đoàn công tác sẽ cố gắng hết sức để chia sẻ các kinh nghiệm tích lũy 
được trong quá trình xây dựng và phát triển CPĐT tại Hàn Quốc. Đặc 
biệt là chia sẻ những khó khăn và thất bại hoặc những vấn đề đã từng 
gặp phải trong quá trình xây dựng về CPĐT tại Hàn Quốc để đóng góp 
kinh nghiệm cho Việt Nam. 

"Năm 2019, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cùng Việt Nam đạt được 
mục tiêu đặt ra về xây dựng CPĐT để hướng đến năm 2020 Liên hợp 
quốc một lần nữa có đánh giá xếp hạng về CPĐT", ông Ki Byoung Kim 
cho biết. 



 

VPCP - Bộ An ninh và Nội vụ Hàn Quốc hội thảo về Chính phủ điện tử. 
Ảnh: Gia Huy 

Căn cước công dân - một yếu tố thành công của CPĐT 

Tại hội thảo, đại biểu hai bên đã cùng trao đổi về chiến lược Chính phủ 
điện tử, hệ thống quản lý văn bản điện tử; dữ liệu và việc ra quyết định, 
định danh điện tử; căn cước công dân... 

Đại diện Đoàn công tác, ông Sung Joo Son, Cục CPĐT, Bộ An ninh và 
Nội vụ Hàn Quốc đã giới thiệu về quá trình hình thành của Chính phủ 
điện tử tại Hàn Quốc. 

Về toàn cảnh CPĐT tại Hàn Quốc, ông Sung Joo Son cho biết, trung tâm 
dữ liệu điện tử Chính phủ Hàn Quốc hiện đang cung cấp đa dạng hạ 
tầng cơ sở sử dụng dữ liệu, có vai trò rất lớn trong xây dựng CPĐT hiệu 
quả minh bạch. Bên cạnh đó, ông Sung Joo Son cũng giới thiệu về cơ 
sở pháp lý, Luật về CPĐT, Luật về công khai thông tin, bảo mật an ninh 
mạng... Dựa trên cơ sở pháp lý, Hàn Quốc xây dựng hướng dẫn thực 
thi, hướng dẫn xây dựng hệ thống thông tin, hướng dẫn chia sẻ thông tin 
hành chính, cơ sở dữ liệu; hướng dẫn liên quan mã bảo vệ, bảo mật 
web, sử dụng nền tảng di động tập trung... 

Thành công của CPĐT Hàn Quốc là tổng hợp của các yếu tố: Hoạt động 
đầu tư, phát triển ngành công nghiệp, tốc độ phát triển CNTT, tốc độ 
Internet, nâng cao vai trò lãnh đạo mang tính hệ thống và hiệu quả... 
Ngoài ra là hạ tầng đồng bộ, tiêu biểu là trung tâm dữ liệu của Chính 
phủ; tăng cường bảo mật an ninh mạng; hệ thống sử dụng chung thông 
tin hành chính...  



"Xét ở phương diện hành chính, yếu tố thành công là việc đưa ra chính 
sách căn cước công dân ngay từ giai đoạn đầu. Điều này góp phần 
quan trọng trong xây dựng thành công CPĐT. Mã số công dân giúp 
Chính phủ Hàn Quốc xây dựng CTĐT hiệu quả trong quá trình kết nối và 
quản lý", ông Sung Joo Son cho biết. 

 

Ảnh: Gia Huy 

Căn cước công dân cũng là yếu tố cần thiết để Chính phủ Hàn Quốc 
quản lý được toàn bộ dữ liệu về dân số và thực hiện trôi chảy các hoạt 
động về hành chính. 

Đại diện Bộ An ninh và Nội vụ Hàn Quốc cũng giới thiệu về hệ thống xử 
lý TTHC (On-nara) đang được sử dụng tại cơ quan Chính phủ Hàn 
Quốc. On-nara đã phục vụ khoảng 125 triệu công văn điện tử trong năm 
2017. Hiện nay On-nara được 100% hệ thống trong cơ quan Trung 
ương và địa phương tại Hàn Quốc sử dụng. 

Hội thảo được tổ chức giữa VPCP và Bộ An ninh và Nội vụ Hàn Quốc là 
hoạt động triển khai bản ghi nhớ đã ký kết giữa 2 cơ quan trong tháng 
5/2018 và quá trình trao đổi, thống nhất giữa hai cơ quan trong thời gian 
qua. Trước đó, sáng cùng ngày, hai cơ quan đã có buổi trao đổi về hiện 
trạng và những nhiệm vụ trọng tâm xây dựng CPĐT giai đoạn 2018-
2020. 

Theo vpcp.chinhphu.vn 

 



3. Cải cách ngành hải quan là việc cần làm thường 
xuyên, liên tục 
Ngành hải quan luôn xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là 
nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được thực hiện thường xuyên, liên 
tục, đồng bộ, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn 
thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK). 

Ông Nguyễn Trần Hiệu, Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan, đã trao 
đổi với báo chí về những nỗ lực của ngành hải quan về vấn đề này.  

 

Ông Nguyễn Trần Hiệu, Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan. 
Ảnh:VGP/Huy Thắng. 

Từ năm 2014 đến nay, ngành hải quan đã giảm bớt số lượng thủ tục 
hành chính (TTHC) hải quan, từ 239 thủ tục trước khi có Luật Hải quan 



2014 giảm xuống còn 183 thủ tục hiện nay. Phần lớn TTHC được đơn 
giản hóa về hồ sơ giấy tờ, phương thức thực hiện hầu hết được điện tử 
hóa, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp. Vừa qua Tổng cục Hải quan 
đã đề xuất cắt giảm 15/31 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan.  

Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS với 100% Chi cục Hải 
quan thực hiện, bảo đảm vận hành 24/7 với 99% thủ tục hải quan được 
thực hiện qua Hệ thống này. Đến nay đã có 11 Bộ, ngành tham gia Cơ 
chế một cửa quốc gia với 68 TTHC được kết nối. Đã xây dựng, vận 
hành Hệ thống quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu theo phương 
thức quản lý mới; Hệ thống quản lý, giám sát hải quan tại cảng biển, 
cảng hàng không. Triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tối thiểu 
mức độ 3 lên 173/183 TTHC (chiếm hơn 94,5% số lượng TTHC), trong 
đó, có 161 TTHC được cung cấp DVCTT mức độ 4. Ký kết với 37 ngân 
hàng thương mại để thu thuế điện tử, số thu chiếm 90% số thu ngân 
sách của ngành Hải quan, giảm thời gian từ 2 ngày xuống còn 15 phút; 
triển khai chính thức Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 từ 
23/10/2017 với 13 ngân hàng thương mại tham gia triển khai đề án.  

Hầu hết các hồ sơ đã thông quan (nhập khẩu) đều được cơ quan Hải 
quan kiểm tra sau thông quan. Ngành Hải quan không ngừng ứng dụng 
quản lý rủi ro trong thông quan hàng hóa, trước hết nhằm phân luồng 
hàng hóa để có biện pháp thông quan phù hợp. Áp dụng xác định trước 
mã, xuất xứ, trị giá hải quan. Việc cơ quan hải quan áp dụng công nhận 
doanh nghiệp ưu tiên cũng là hướng giúp thông quan hàng hóa XNK 
nhanh chóng. Hiện nay, ngành hải quan đang xây dựng đề án thí điểm 
bảo lãnh sau thông quan để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong 
năm 2018. 

Ngành hải quan đã chủ động phối hợp với các Bộ quản lý chuyên ngành 
để cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với hàng hóa 
XNK. Theo đó, tính đến nay đã có 13 bộ, ngành đã sửa đổi, bổ sung 
81/87 văn bản pháp luật về quản lý, KTCN (chiếm 93%).  
Cơ quan hải quan đang không ngừng cải cách tổ chức bộ máy và nâng 
cao chất lượng cán bộ, công chức. Theo đó, ngành Hải quan đã rà soát, 
kiện toàn lại tổ chức bộ máy trong ngành bảo đảm tinh gọn, hoạt động 
ngày càng hiệu lực, hiệu quả, qua đó đã cắt giảm 239 tổ chức bộ máy 
cấp Đội (Tổ) thuộc Chi cục và tương đương. Tổng cục Hải quan ban 
hành Quy chế hoạt động công vụ, Quy chế kiểm soát 3 cấp Hải quan, 
Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, Kế hoạch đối tác Hải quan - Doanh 
nghiệp. Bên cạnh đó, ngành hải quan thực hiện tốt các hoạt động bổ trợ 
phục vụ thực hiện thủ tục hải quan. 

Chỉ số thương mại qua biên giới của Việt Nam năm 2017 tại Báo cáo 
Doing Business, thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới của Việt 



Nam đã rút ngắn đáng kể, giảm 6 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu (từ 
138 giờ xuống còn 132 giờ), giảm 3 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu (từ 
108 giờ xuống còn 105 giờ). Chi phí thực hiện thủ tục thông qua hàng 
hóa qua biên giới giảm 19 USD/cont đối với cả hàng xuất khẩu và nhập 
khẩu. Đây là một minh chứng rõ nét về hiệu quả thực hiện CCHC của 
ngành Hải quan thời gian qua. Hiện nay, trong tổng thời gian thông qua 
hàng hóa có đến 72% thời gian của các cơ quan kiểm tra chuyên ngành, 
đây là vấn đề cần được các Bộ, ngành cải cách mạnh hơn nữa để góp 
phần rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới của Việt 
Nam./. 

Theo baochinhphu.vn 

 

4. Giao cơ quan công an quản lý dịch vụ đòi nợ có 
hợp lý? 
Theo các luật sư, đề xuất tăng quyền hạn cho công an quản lý dịch 
vụ đòi nợ là hợp lý, nhưng để họ tham gia trực tiếp vào thì còn 
nhiều bất cập 

Trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ 
đòi nợ, do Bộ Tài chính soạn thảo, có nhấn mạnh đến vấn đề tăng 
quyền hạn cho lực lượng Công an trong quản lý dịch vụ đòi nợ với 
khẳng định “chỉ có lực lượng công an mới có đủ lực lượng và nghiệp vụ 
đưa hoạt động này vào quy củ”.  

Nhiều quan điểm khác nhau 

Theo Luật sư Vũ Ngọc Chi (Công ty luật Tam Anh, Đoàn luật sư TP Hà 
Nội), nếu nói chỉ duy nhất lực lượng công an mới làm được thì không 
đúng, nhưng lực lượng công an hiện tại mang tính khả thi nhất vì chức 
năng phòng chống tội phạm là chức năng chính của cơ quan công an. 
Tuy nhiên, dù là giao cơ quan công an quản lý thì vẫn cần có quy định 
kiểm tra, giám sát và cần có lộ trình minh bạch, dễ nắm bắt và kịp thời 
với người dân khi họ bị đòi nợ kiểu xã hội đen, đồng thời cần có chế tài 
nghiêm khắc.  



Một vụ đòi nợ thuê gây náo loạn khu phố. (Ảnh: Công an TPHCM) 

Luật sư Chi cũng cho rằng, Bộ Tài chính hay Bộ Công an quản lý dịch vụ 
đòi nợ chỉ là một phần của vấn đề, còn cái gốc là phải bảo đảm về luật 
với những quy định, quy trình đủ để đảm bảo người cho vay đòi được 
nợ, người đi vay tự giác trả nợ thì mới hạn chế được tình trạng đòi nợ 
bất hợp pháp. Khi đã giao Bộ Công an quản lý và chịu trách nhiệm, trong 
mọi tình huống, cơ quan công an sẽ phải can thiệp vào hoạt động này. 
Vì thế quy trình kiểm tra, giám sát và trách nhiệm của cơ quan này cần 
phải được quy định cụ thể. 

“Việc Bộ Tài chính đề nghị tăng quyền hạn cho lực lượng công an trong 
quản lý dịch vụ đòi nợ là hợp lý, nhưng để lực lượng này tham gia trực 
tiếp vào nghiệp vụ đòi nợ thuê là chưa hợp lý và còn nhiều bất cập”, là 
quan điểm của luật sư Hoàng Ngọc (Văn phòng luật sư Nhiệt tâm và 
Cộng sự). 

“Trước hết, bản chất của việc đòi nợ là một vụ việc dân sự, trong trường 
hơp việc đòi nợ giữa hai bên không thực hiện được thì một tổ chức trung 
gian là doanh nghiệp đòi nợ có nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức tốt đủ 
năng lực hỗ trợ sẽ giúp giảm thiểu tranh chấp, thời gian, chi phí và xung 
đột. Nếu doanh nghiệp đòi nợ vẫn không giải quyết được thì nên đưa vụ 
việc ra Tòa án để giải quyết. Bởi thực tế có rất nhiều khoản nợ không chỉ 
xuất phát từ các khoản vay trực tiếp mà còn xuất phát từ công nợ giữa 
hai bên. Do vậy nó tiềm ẩn các tranh chấp khác chưa được giải quyết và 
chỉ có thể giải quyết bằng "con đường" tố tụng tại Tòa án”, luật sư 
Hoàng Ngọc phân tích. 



Luật sư Ngọc cũng băn khoăn, trong khi cơ quan công an là bộ máy 
thực thi công quyền nếu can thiệp "sâu" vào một quan hệ dân sự sẽ tiếp 
tục dẫn đến nhưng tranh chấp phái sinh, hay "hình sự hóa" các tranh 
chấp dân sự thậm chí dẫn đến tiêu cực. Bên cạnh đó, lực lượng Công 
an hiện đang quá tải vì công việc lại phải kiêm nhiệm thêm công việc 
mang nhiều tính chất dân sự này. Hơn nữa, cơ quan Công an không 
phải là cơ quan giải quyết tranh chấp vì rất nhiều khoản nợ, vay còn ẩn 
chứa nhiều tranh chấp cần giải quyết. 

Do vậy, theo Luật sư Hoàng Ngọc, vấn đề cần làm là tăng cường chức 
năng nhiệm vụ quyền hạn của Công an trong việc quản lý, giám sát 
trong hoạt động đòi nợ thuê của doanh nghiệp từ khi doanh nghiệp xin 
giấy phép hoạt động, trong quá trình hoạt động chứ không phải xây 
dựng cơ quan Công an như một đơn vị hoạt động trực tiếp. 

Cần quy định những hành vi bị cấm khi đòi nợ 

Kinh doanh dịch vụ đòi nợ là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 
Theo đó, để có thể hoạt động được ngành nghề này, cần phải đảm bảo 
các điều kiện về vốn pháp định từ 2 tỷ trở lên, người quản lý cần phải có 
trình độ từ đại học trở lên, không có tiền án, có đầy đủ năng lực hành vi 
dân sự,… Các quy định trên của pháp luật nhằm đảm bảo khả năng hoạt 
động đòi nợ một cách chuẩn mực, tuân thủ pháp luật, không có các 
hành vi vi phạm pháp luật.  

Trên thực tế, việc đòi nợ thuê lại diễn ra theo một chiều hướng tiêu cực, 
còn nhiều hạn chế. Các tổ chức kinh doanh hoạt động đòi nợ thuê sử 
dụng nhân viên không đúng theo quy định tại Điều 15 Nghị định 
104/2017/NĐ-CP vì pháp luật mới dừng lại quy định những điều kiện áp 
dụng cho người đứng đầu. Do vậy, một số nhân viên của doanh nghiệp 
đòi nợ thuê không có nghiệp vụ chuyên nghiệp, không có những quy 
định nghiêm ngặt về đạo đức nghề nghiệp. Thậm chí, một số nhân viên 
của doanh nghiệp đòi nợ thuê đã từng có tiền án tiền sự dẫn đến việc 
đòi nợ thuê như được "núp bóng" trá hình bởi một ngành nghề kinh 
doanh hợp pháp. 

Thực tế đã diễn ra nhiều vụ việc đòi nợ kiểu "xã hội đen" có hành vi 
mang tính chất côn đồ gây hậu quả nghiêm trọng như đe dọa, hành 
hung, đánh người bị đòi nợ, gây thương tật vĩnh viễn, thậm chí là gây 
chết người. 

Trong khi các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, giám sát còn 
hạn chế do lực lượng còn “mỏng” nên việc vi phạm pháp luật của các tổ 
chức hoạt động dịch vụ kinh doanh đòi nợ thuê vẫn diễn ra. Nhiều vụ 
việc người bị hại vì bị đe dọa sợ hãi không dám tố cáo hành vi vi phạm, 



nhiều vụ việc vi phạm nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình 
sự... 

Theo luật sư Nguyễn An (Hãng luật Cộng Đồng, Đoàn luật sư TP Hà 
Nội), để hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ diễn ra an toàn, không gây 
mất trật tự xã hội, cơ quan nhà nước nên xem xét thiết lập lại một hành 
lang pháp lý trong hoạt động đòi nợ chuyên nghiệp, bài bản như: Quy 
định cụ thể về quy trình đòi nợ; Quy định về đào tạo nghiệp vụ cho 
người lao động khi tham gia đòi nợ, cần thiết nên quy định về việc cấp 
chứng chỉ nghiệp vụ đòi nợ cho người lao động. 

Đặc biệt, cần nghiêm cấm sử dụng các hành vi xúc phạm đến danh dự, 
nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng đến khách nợ khi thực hiện đòi nợ. 
Cấm sử dụng các thông tin có được từ hoạt động dịch vụ đòi nợ gây bất 
lợi tới khách nợ để phục vụ cho các mục đích khác ngoài nội dung được 
ủy quyền. Cấm thực hiện các hoạt động, hành vi vượt quá quyền được 
pháp luật công nhận hoặc vượt quá phạm vi đã được ủy quyền. 

Luật sư Nguyễn An cũng đề nghị cần có quy định khống chế chi phí dịch 
vụ khi đòi nợ bởi hiện nay các công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ thường 
áp dụng mức phí khá cao, lên tới khoảng 50% tổng khoản nợ đòi. Nếu 
cứ để các công ty tự mình định ra các chi phí và áp dụng thì rõ ràng với 
lợi nhuận cao họ sẽ tìm mọi cách để đòi được nợ./.  

Theo vov.vn 

 

5. Nâng ‘chất’ dịch vụ công: Những đề xuất táo bạo 
và thẳng thắn 
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu: “Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, 
Văn phòng Chính phủ cần nghiên cứu thêm mô hình xã hội hóa thủ 
tục hành chính công. Phải làm sao thật chặt chẽ, tránh tình trạng lại 
có thêm một tổ chức biến tướng dạng ‘cò’ để làm dịch vụ công”. 



 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận đi vào hoạt động giúp 
người dân dễ dàng tiếp cận thông tin đầu tư. Ảnh: Zing.vn 

Đề xuất xã hội hóa dịch vụ công 

Với việc thiết lập trung tâm hành chính công (TTHCC) để xử lý, cung cấp 
các dịch vụ công cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp (DN) theo tiêu 
chí một cửa, nhiều địa phương xác nhận đã có những chuyển biến đáng 
kể trong cải thiện chất lượng dịch vụ công. 

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu, ở giai đoạn 
vận hành TTHCC ban đầu, nhiều cán bộ các sở, ngành khá ngại ngùng, 
vì tâm lý bỡ ngỡ trước cái mới cũng có, mà vì tư tưởng không muốn 
nhường “quyền” thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) vào TTHCC cũng 
có. 

Tuy nhiên, sau thời gian e ngại bị  gò bó vào kỷ luật làm việc nghiêm 
khắc, chỉn chu về thái độ hành xử với DN, người dân, phải xử lý công 
việc đúng hạn, không còn “gửi gắm”, đến nay “nhiều cán bộ công chức 
còn mong muốn được cử ra TTHCC làm việc, phần vì nhận thấy hiệu 
quả công việc tốt lên rất nhanh, phần vì nhận ra sự thoải mái khi làm 
việc trong môi trường minh bạch”, vị lãnh đạo chia sẻ. 

Tương tự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh cho hay, 
với 33.000 DN trong và ngoài nước đang trú đóng trên địa bàn, thì lượng 
TTHC mà địa phương này phải thực hiện là rất lớn. Riêng thủ tục đất đai 
cần giải quyết mỗi năm đã lên tới 100.000 hồ sơ. Nhưng từ khi lập 
TTHCC vào tháng 5/2017, chi phí cho DN và người dân đã được “giảm 



tải” đáng kể. Không những thế, lãnh đạo UBND tỉnh còn có thể dễ dàng 
giám sát được một phần quan trọng công tác thực thi TTHC tại các sở, 
ngành. 

Thậm chí tại Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh còn 
hào hứng cho hay 20% TTHC tại TTHCC đã được thực hiện theo 
phương châm “4 tại chỗ” (tiếp nhận - thẩm định - phê duyệt - trả kết 
quả). Dự kiến đến năm 2020, con số này sẽ được nâng dần lên mức 
80%. 

Sau một năm thực hiện “4 tại chỗ”, tính toán sơ bộ cho thấy thời gian xử 
lý hồ sơ hành chính cho DN và người dân đã giảm được hơn 16.800 
giờ. Thời gian DN và người dân giao dịch với ngân hàng và các cơ quan 
chức năng cũng giảm đi khoảng 144.000 giờ/năm. “Riêng số biên chế 
dành cho công tác thu phí dịch vụ công từ tỉnh tới huyện đã giảm đi hàng 
chục người so với mô hình để người dân và DN tự liên hệ từng sở 
ngành để làm TTHC như trước đây”, ông Quỳnh cho biết thêm. 

Trong khi mô hình TTHCC được các địa phương chứng minh vẫn đang 
thể hiện hiệu quả, kinh tế, thì Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc 
Khánh lại nêu thêm một đề xuất táo bạo khác để công tác “nâng chất” 
TTHC có bước “nhảy vọt”. Đó là cho phép hình thành các công ty dịch 
vụ công như kinh nghiệm từ nhiều nước trên thế giới - tức xã hội hóa thủ 
tục hành chính công. 

Theo đó, chủ trương này có thể bắt đầu từ một công ty có mạng lưới 
rộng khắp, về tận cấp xã như Bưu điện Việt Nam. Đội ngũ nhân lực tại 
đây có thể được đào tạo để nắm được các TTHC, hướng dẫn người dân 
và DN thực hiện hồ sơ, nhận hồ sơ, thu phí và trả kết quả, “khi xã hội 
hóa thì tránh được độc quyền”, ông Khánh nhấn mạnh. 

Đề xuất của đại diện Bộ Công thương tuy nhận được sự đồng tình về 
quan điểm, nhưng Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - người chủ trì Hội 
nghị “Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC” - cũng thận trọng cho rằng 
“Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cần nghiên cứu thêm mô 
hình này. Phải làm sao thật chặt chẽ, tránh tình trạng lại có thêm một tổ 
chức biến tướng dạng ‘cò’ để làm dịch vụ công”. 

Tỉ lệ giải quyết TTHC trực tuyến còn thấp 

Trên một phương diện khác, thống kê chung từ Bộ TT&TT cho thấy, mục 
tiêu nâng dần tỉ lệ giải quyết TTHC từ hình thức offline (DN, người dân 
trực tiếp đến các sở ngành, TTHCC) sang hình thức online (trực tuyến) 
còn thấp… đều ở mọi bộ ngành, địa phương. 

Báo cáo trước Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị, Thứ 
trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải khẳng định: Với các bộ, cơ quan 
ngang bộ và Văn phòng Chính phủ thì đến nay tỉ lệ dịch vụ công có phát 



sinh hồ sơ trực tuyến mới đạt 37%. Tại các địa phương, nơi đang cung 
cấp hàng chục nghìn dịch vụ công trực tuyến thì tỉ lệ ấy cũng chỉ dừng 
lại ở mức 10%. 

Vì sao như vậy? Trong số rất nhiều nguyên nhân được lãnh đạo các địa 
phương và bộ, ngành chỉ ra, có thể thấy phổ biến nhất là yếu tố chênh 
lệch trong việc sử dụng hệ thống thông tin. Trong đó có phần nguyên 
nhân do hạ tầng kỹ thuật lạc hậu - đầu tư chưa đồng bộ giữa phần cứng 
và phần mềm; sự “vênh” nhau về số lượng và chất lượng nhân lực phụ 
trách công nghệ thông tin giữa các đô thị lớn với các địa phương có điều 
kiện kinh tế, xã hội khó khăn; sự khác biệt về các phần mềm được sử 
dụng, khác biệt về định dạng dữ liệu lưu trữ… Tất cả những “cong vênh” 
ấy khiến quá trình liên thông trao đổi dữ liệu và chấp nhận TTHC trực 
tuyến giữa các cơ quan, sở ngành, địa phương gặp phải những “hòn đá 
tảng”. 

Thế nên hầu hết các đại diện địa phương khi báo cáo trước đại diện 
Chính phủ về cải cách TTHC, đặc biệt là với mục tiêu “nâng chất” cho 
dịch vụ công trực tuyến, đã cùng khẩn thiết đề nghị phải thống nhất cơ 
sở dữ liệu ở cấp quốc gia về đất đai, dân cư, an sinh xã hội, tài chính... 

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội còn đề xuất Chính 
phủ chỉ đạo để các sở, ngành, địa phương có hạ tầng kiến trúc thống 
nhất về công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu giữa các cổng dịch vụ công 
trực tuyến. Từ đó mới có thể tương thích, kết nối với Cổng dịch vụ công 
quốc gia - dự kiến sẽ ra đời vào đầu năm 2019. 

Ngoài ra, cũng cần có “đại bản doanh” chỉ đạo chung về thực hiện chính 
quyền điện tử và thành phố thông minh, “đề nghị Bộ TT&TT chủ trì công 
tác tập huấn đào tạo đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin và xây dựng 
khung pháp lý chung trình Chính phủ quyết định để các địa phương triển 
khai một cách tự tin và đồng bộ hơn”, đại diện tỉnh Quảng Ninh và 
Quảng Bình cùng nêu kiến nghị. 

Ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng trần tình, 
dù nhiều lĩnh vực ở tỉnh này đã liên thông để cùng cung cấp các dịch vụ 
công trực tuyến, nhưng đôi khi những chứng từ điện tử từ các thủ tục 
online này lại không được kho bạc chấp nhận. “Chúng tôi rất mong sắp 
tới có thể sớm liên thông các cơ quan như thuế, tư pháp, công an, kho 
bạc, đất đai để chia sẻ cơ sở dữ liệu chung. Cùng một thủ tục mà ngành 
này chấp nhận, ngành kia chưa chấp nhận lại gây thêm khó khăn cho 
người dân và DN”. 

Có lẽ vì vậy nên khi kết luận Hội nghị và “chốt” nhiệm vụ cụ thể cho từng 
bộ, ngành, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã nêu nhắc nhở: “Dù 
chỉ số hài lòng với các dịch vụ công và cải cách TTHC ngày càng cải 



thiện, nhưng Chính phủ vẫn nghe dư luận về chi phí ‘ngoài luồng’, chi 
phí không chính thức. Không hiếm nơi đang bị kêu còn có nhiều ‘cửa’ và 
‘khóa’ không cần thiết”. 

Theo baochinhphu.vn 

 
6. Cần xem xét trách nhiệm người đứng đầu khi 
đánh giá chất lượng xây dựng thể chế 

Hôm nay (13/9), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý 
kiến về Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, 
luật, nghị quyết của Quốc hội. 

 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại phiên họp 

Chất lượng văn bản pháp luật được nâng lên 

Trình bày Báo cáo về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị 
quyết của Quốc hội năm 2018 của Chính Phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê 
Thành Long cho biết, từ Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã 
thông qua 13 luật. Tính từ tháng 8/2017 đến tháng 8/2018, Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành có nhiệm vụ xây dựng, ban hành 
204 văn bản (94 nghị định, 7 nghị quyết, 97 thông tư, 6 thông tư liên 
tịch). 



Cũng theo Bộ trưởng Lê Thành Long, công tác kiểm soát chất lượng của 
văn bản quy phạm pháp luật nói chung, văn bản quy định chi tiết thi 
hành luật, pháp lệnh nói riêng tiếp tục được các bộ, cơ quan ngang bộ 
quan tâm, có sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác soạn thảo, góp ý, thẩm 
định, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra văn bản. Các thủ tục hành 
chính trong văn bản quy định chi tiết được rà soát, cân nhắc kỹ, đảm bảo 
chất lượng, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu cải cách thủ tục hành 
chính. Nội dung cơ bản phù hợp với chủ trương đường lối, chính sách 
của Đảng, đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ 
của hệ thống pháp luật. 

Tuy nhiên, Báo cáo của Chính phủ cũng thừa nhận, công tác triển khai, 
thi hành luật, pháp lệnh trong một số trường hợp còn chưa kịp thời, hiệu 
quả chưa cao. Công tác rà soát pháp luật, pháp lệnh, để lập danh mục 
văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh còn chậm. Tình trạng nợ 
ban hành văn bản quy định chi tiết cơ bản được khắc phục nhưng chưa 
triệt để (đến nay vẫn nợ 12 văn bản)... 

Đồng tình với báo cáo của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của 
Quốc hội Lê Thị Nga cho rằng, trong 5 năm kể từ khi Hiến pháp 2013 
ban hành, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản để thực hiện Hiến 
pháp. Nhiều luật cơ bản đã ban hành kịp thời nhưng lại xuất hiện thêm 
những vấn đề phải sửa đổi sau khi ban hành Hiến pháp. Chất lượng văn 
bản luật được nâng lên, Chính phủ đã tiếp thu ý kiến Quốc hội và có 
những buổi họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật, coi công tác 
xây dựng thể chế là trọng tâm. Cũng theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, 
năm 2017 qua kiểm tra đã phát hiện hơn 5600 văn bản trái pháp luật, 
điều đó cũng nói lên sự hạn chế của một số bộ ngành địa phương. 

Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết, qua 
tiếp nhận ý kiến cử tri, thấy rằng rất nhiều ý kiến cử tri mong muốn sửa 
đổi những luật còn vướng mắc khi thực hiện. Ngay sau nhận được ý 
kiến, bà đã trao đổi với Bộ trưởng Bộ Tư pháp và đều được tiếp nhận và 
xử lý nhanh, cử tri rất hài lòng. “Cử tri đánh giá cao sự sát sao của Bộ 
Tư pháp”, bà Hải nói. 

Lo lắng tính ổn định của hệ thống pháp luật 

Thẩm tra báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho 
rằng, số văn bản quy định chi tiết nợ chưa ban hành vẫn còn 12/152 văn 
bản. Ngay trong số các văn bản quy định chi tiết đã được ban hành thì 
số văn bản được ban hành để có hiệu lực đồng thời với thời điểm có 
hiệu lực của luật mới chỉ đạt 90/138 văn bản (chiếm 65,2%).  “Đây là vấn 
đề Chính phủ cần chỉ đạo các bộ rút kinh nghiệm, có giải pháp để khắc 
phục....Trách nhiệm của các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ 
trước việc kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết vẫn chưa đạt được 



như mong muốn. Những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực 
hiện vẫn kéo dài trong nhiều năm qua.”- ông Định chỉ rõ. 

Đồng quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, chất 
lượng ban hành luật vẫn còn hạn chế, trong khi nhiều báo cáo tác động 
sơ sài, hình thức nên khi thẩm tra khó khăn và vỡ trận. “Đại đa số thẩm 
định của Bộ Tư pháp là chất lượng, nhưng vai trò các ngành khác thì có 
1 số bộ quan tâm, một số bộ chưa quan tâm, bộ trưởng ủy quyền cho 
thứ trưởng, thứ trưởng ủy quyền cho vụ trưởng, vụ trưởng ủy quyền cho 
phó vụ trưởng, có nơi còn ủy quyền cho vài chuyên viên. Cho nên cảm 
thấy chính sách như của chuyên viên, làm cho chất lượng một số chính 
sách chưa đảm bảo”, bà Nga nói 

Về hệ thống pháp luật của nước ta, theo bà Nga còn thiếu ổn định, thay 
đổi liên tục, nhiều khi cầm luật này không biết sẽ ảnh hưởng đến luật 
nào và phải sửa luật nào. “Không ổn định của hệ thống pháp luật làm 
ảnh hưởng đến nhà đầu tư. Trong khi các bộ ngành cứ làm gì vướng là 
đề nghị cho sửa luật và Chính phủ cũng dễ dãi cho sửa”, bà Nga nêu 
thực tế. 

Cũng lo ngại về vấn đề trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển 
cho rằng, chúng ta sửa nhiều luật quá, dẫn đến phá vỡ một số luật. “Đơn 
cử như Luật Giáo dục, vấn đề một luật tác động đến nhiều luật khác. Chỉ 
có Luật Giáo dục thôi mà liên quan đến thuế, chính sách tiền tiền tệ, cho 
vay, miễn giảm… chỉ thiếu luật hình sự trong đó thôi”, ông Hiển dẫn 
chứng và cho biết ông rất lo lắng vì đây là thực tế đang diễn ra sự phối 
hợp của các “nhạc trưởng” (Bộ trưởng – pv) của chúng ta không đảm 
bảo. Mỗi bộ, ngành đề xuất một dự án luật đều đưa ra những cái có lợi 
cho điều hành, chỉ đạo cho bộ ngành đó nhưng không nhìn tổng thể 
chung. 

Đồng quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Nguyễn Trọng 
Việt đề nghị, khi làm luật cần chú trọng lựa chọn cán bộ có Tâm, chống 
tư tưởng nọ kia. Tránh việc khi Chính phủ đã thông qua ra Thường vụ 
rồi mà có đến 3-4 thứ trưởng quan điểm khác nhau, có những ý kiến 
ngược hẳn với ý kiến của Chính phủ. 

Cần siết chặt tính nghiêm minh 

Trước thực trạng có quá nhiều văn bản luật ban hành trái pháp luật, 
Trưởng Ban Dân nguyện Lê Thanh Hải cho biết, cử tri rất băn khoăn  và 
mong muốn cần đánh giá hậu quả, tác hại của việc ban hành văn bản 
trái pháp luật gây ra như thế nào; từ đó, xem xét trách nhiệm của cán bộ 
công chức soạn thảo, thẩm định ban hành văn bản. “Ví dụ như 1 văn 
bản luật ban hành gây ảnh hưởng đến 5, 10 hoặc 100 thậm chí 1.000 
người dân thì phải bồi thường như thế nào? Tôi nghĩ nếu ta làm quyết 



liệt vấn đề này trong thời gian tới thì tình hình ban hành văn bản trái 
pháp luật sẽ tốt hơn”, Trưởng ban Dân nguyện nói và cho biết, tới đây 
trong Báo cáo Kiến nghị cử tri, bà sẽ đưa vấn đề này, nêu những cơ 
quan tổ chức, địa phương nào ban hành nhiều nhất văn bản trái pháp 
luật. 

Cùng quan điểm, Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho 
rằng luật ban hành nhiều nhưng việc triển khai thực hiện, hiệu lực hiệu 
quả như thế nào trong cuộc sống ra sao là điều mà cử tri quan tâm. Do 
đó, việc đưa ra thảo luận báo cáo của Chính phủ đáp ứng được mong 
mỏi đó của cử tri và nhân dân. 

“Thường vụ Quốc hội có nhiều Nghị quyết rất nghiêm, trong đó có yêu 
cầu xem xét trách nhiệm người đứng đầu, nhưng lâu nay ta làm được 
chưa? Nhiều luật chuẩn bị chưa tốt, thậm chí như ý kiến phát biểu là 
“dồn” cho cơ quan thẩm tra thì xem xét trách nhiệm Bộ trưởng liên quan 
thế nào. Nếu siết chặt thì tình hình sẽ tốt hơn”, ông Nguyễn Thái Học nói 
và cho biết thực trạng có một số cán bộ lãnh đạo của chính quyền không 
gương mẫu chấp hành pháp luật vẫn diễn ra. Nhiều nơi bị kiện về hành 
chính nhưng lãnh đạo không đến tòa dự, có bản án rồi nhưng không 
chịu thi hành, tính đến nay theo thống kê còn 151 bản án. 

“Luật pháp ban hành dù đúng hay sai nhưng dân không chấp hành thì bị 
xử lý, nhưng bản án của tòa có hiệu lực mà cán bộ lãnh đạo không thực 
hiện vậy có công bằng hay không? cán bộ thực thi không gương mẫu 
chấp hành thì sao có thể bắt dân thực hiện”, ông Học đặt vấn đề. 

Theo baophapluat.vn 

 

7. Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp 
Mới đây, Chính phủ đã đưa ra nhận định tăng trưởng kinh tế (GDP) 
năm nay có thể đạt mức 7%, tức cao hơn hẳn so với chỉ tiêu kế 
hoạch, đồng thời sẽ xác lập kỷ lục mới của nền kinh tế. Thực tế từ 
đầu năm đến nay, nền kinh tế liên tục vượt khó, bứt phá đi lên, 
trong đó có sự đóng góp trực tiếp, quan trọng của cộng đồng 
doanh nghiệp... Vì thế, các ngành chức năng, các cấp có thẩm 
quyền tiếp tục tập trung hỗ trợ để doanh nghiệp phát triển. 

Theo Tổng cục Thống kê, trong 8 tháng qua, cả nước có 87.448 doanh 
nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 878 nghìn tỷ 
đồng; tức tăng 2,4% về số doanh nghiệp và tăng 6,9% về số vốn so với 
cùng kỳ năm ngoái. Vốn bình quân của một đơn vị đạt 10 tỷ đồng, tăng 
4,3%. Bên cạnh đó, còn có gần 21.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt 
động, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Điều đó cho thấy bức tranh doanh 



nghiệp khá sáng sủa và hứa hẹn sự đóng góp lớn hơn nữa đối với nền 
kinh tế. 

Sở dĩ có được kết quả trên là do Chính phủ kiên định chủ trương đồng 
hành, phục vụ doanh nghiệp; hỗ trợ để doanh nhân, doanh nghiệp ra 
đời, phát triển bền vững. Các động thái và hoạt động điều hành từ tầm vĩ 
mô đến các bộ, ngành, địa phương đang từng bước phát huy tác dụng, 
tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Theo Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, việc tạo lập môi trường 
cạnh tranh bình đẳng là ưu tiên của Chính phủ. Mục tiêu của Chính phủ 
là xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, hướng tới phục 
vụ người dân, doanh nghiệp. Trong đó, kiên quyết cắt bỏ rào cản là điều 
kiện kinh doanh bất hợp lý, thủ tục kiểm tra chuyên ngành không cần 
thiết… 

Về công tác rà soát, với hoạt động kiểm tra chuyên ngành, các bộ đã 
ban hành 15 văn bản thực thi cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành. 
Về điều kiện kinh doanh, đã chính thức cắt giảm, đơn giản hóa 968 điều 
kiện. Đây là một cố gắng đáng ghi nhận của các cơ quan quản lý, mặc 
dù vẫn chưa thể đáp ứng hết nhu cầu được phục vụ của doanh nghiệp... 

Điểm đáng chú ý là chi phí, thời gian để thực hiện thủ tục của doanh 
nghiệp đang trên đà giảm mạnh. Nếu như năm 2016, doanh nghiệp mất 
30 triệu ngày công cho việc hoàn tất thủ tục xuất nhập khẩu, thì năm 
2017 (với 11 triệu bộ hồ sơ xuất nhập khẩu) doanh nghiệp đã tiết kiệm 
được nhiều thời gian và tiết kiệm 200 triệu USD - tương đương hơn 
4.000 tỷ đồng nhờ việc cắt giảm điều kiện, thủ tục. Có thể dự báo, mức 
độ tiết kiệm khi kết thúc năm 2018 cũng sẽ khả quan và tương ứng với 
kết quả đơn giản hóa thủ tục. 

Theo ông Mạc Quốc Anh, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và 
vừa Hà Nội, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của các cơ quan chức năng 
đang diễn ra tích cực, được các đơn vị đồng thuận, ghi nhận. Thời gian 
tới, doanh nghiệp mong muốn được tháo gỡ vướng mắc, khó khăn; tập 
trung vào việc đáp ứng yêu cầu về mặt bằng sản xuất, tiếp cận vốn vay 
và vay vốn, đặc biệt là tiết kiệm thêm thời gian giải quyết thủ tục hành 
chính, hải quan và thuế... 

Theo Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến 
Lộc, mục tiêu hỗ trợ doanh nhân, tiến tới hiện thực hóa làn sóng khởi 
nghiệp của Chính phủ cũng như bộ máy quản lý là xuyên suốt và rõ 
ràng. Vấn đề chủ yếu phụ thuộc vào hiệu quả của quá trình cải cách, 
chất lượng thể chế có đáp ứng nhu cầu ra đời, phát triển của doanh 
nghiệp hay không. Tất cả nhằm đạt mục tiêu cả nước có 1 triệu doanh 
nghiệp vào năm 2020 và hơn thế là hình thành một đội ngũ doanh 



nghiệp ngày càng hoạt động hiệu quả, đóng góp nhiều hơn nữa vào nền 
kinh tế... 

Theo hanoimoi.com.vn 

 

8. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - 
bước đột phá trong cải cách hành chính 

Thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân 
và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-
2020, từ tháng 9/2018, Công an thành phố bắt đầu triển khai thực 
hiện kế hoạch đợt tổng thu thập thông tin dân cư phục vụ xây dựng 
dữ liệu Quốc gia về dân cư trên địa bàn thành phố. Đây là một kế 
hoạch lớn được Công an thành phố dự kiến sẽ thực hiện trong 3 
tháng (từ tháng 9 đến hết tháng 11/2018). 

 

Lực lượng Công an hướng dẫn kê khai thông tin dân cư tại các hộ dân 



Trước khi đi vào triển khai thực hiện Đề án này, cuối tháng 8/2018 Công 
an thành phố đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thu thập thông tin 
dân cư phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư cho các 
đồng chí là chỉ huy, cán bộ chiến sỹ các Đội nghiệp vụ Công an thành 
phố và Công an các phường, xã. Được biết đây là Đề án tổng thể đơn 
giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên 
quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 được Thủ tướng Chính 
phủ ra Quyết định triển khai thực hiện. Với mục tiêu nhằm cải cách hành 
chính theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho 
người dân trong thực hiện thủ tục hành chính. Sau hội nghị tập huấn của 
Công an thành phố, Công an các phường, xã đã đồng loạt tổ chức tập 
huấn nghiệp vụ, triển khai cho các lực lượng trực tiếp tham gia nắm bắt 
những quy trình, quy định, cách thức để tổ chức thu thập dữ liệu về dân 
cư. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân biết để chuẩn bị giấy 
tờ, các điều kiện để cung cấp, kê khai đầy đủ các thông tin về dân cư 
của mình phục vụ cho đề án. Tiêu biểu trong đó có một số đơn vị triển 
khai khá sớm như: Công an phường Trần Nguyên Hãn, Công an 
phường Hoàng Văn Thụ…Tại phường Trần Nguyễn Hãn, sau khi có kế 
hoạch của Công an TP, đồng chí Trưởng Công an phường đã nhanh 
chóng tổ chức cuộc họp triển khai các nội dung của chương trình và 
phân công nhiệm cụ thể cho từng cán bộ chiến sỹ trong đơn vị. Cùng với 
đó các cán bộ chiến sỹ phụ trách khu vực tiếp tục triển khai tuyên truyền 
kế hoạch tới từng tổ dân phố để người dân nắm được. 

Tiếp theo đó, sau khi đã triển khai tuyên truyền tới mọi người dân về chủ 
trương này, thì các cán bộ chiến sỹ Công an sẽ phối hợp cùng với cán 
bộ các tổ dân phố đến từng hộ gia đình, nhà dân để thực hiện việc kê 
khai những thông tin cần thiết về tên tuổi, địa chỉ của từng thành viên 
trong mỗi hộ gia đình. Như chúng ta đều biết hiện nay, mỗi công dân 
đồng thời phải sở hữu nhiều loại giấy tờ như: giấy khai sinh, giấy đăng 
ký kết hôn, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế, chứng minh nhân dân, hộ 
chiếu... Thông tin trong các giấy tờ này có nội dung trùng lặp (họ, tên, 
ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch...) nên khi sử dụng các giấy tờ 
để truy nguyên công dân thì đều hiển thị các thông tin trùng nhau, nhưng 
khi tham gia các giao dịch, công dân lại không thể sử dụng một trong 
các giấy tờ công dân để chứng minh tình trạng nhân thân của mình. Do 
đó đã tạo sự phiền hà trong thủ tục hành chính và gây lãng phí không 
cần thiết trong việc in cấp các loại giấy tờ này. Như vậy việc xây dựng 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vị trí, vai trò hết sức quan trọng 
trong mọi mặt của đời sống xã hội. Trong đó, thông qua việc tổ chức thu 
thập, cập nhật các thông tin cơ bản của công dân sẽ tạo lập nên một hệ 
cơ sở về dân cư tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương 
để dùng chung nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin dân 



cư phục vụ công tác quản lý Nhà nước, hoạch định các chính sách phát 
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư là căn cứ quan trọng để các cơ quan quản lý Nhà nước nghiên 
cứu, đề xuất lộ trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công 
dân, khắc phục tình trạng người dân phải sử dụng nhiều giấy tờ cá nhân 
nhưng không đem lại hiệu quả trong công tác giải quyết các thủ tục hành 
chính…Vì vậy chủ trương này của Nhà nước đã nhận được sự đồng 
tình ủng hộ của hầu hết người dân trên địa bàn thành phố. 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ra đời sẽ làm thay đổi hình thức quản 
lý dân cư từ thủ công sang điện tử. Qua đó, tạo ra sự đổi mới căn bản 
về tổ chức, hoạt động quản lý Nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, 
đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Do đó, cấp 
ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn thành phố cũng cần tích 
cực phối hợp với lực lượng Công an, nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ 
và đảm bảo hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong 
thời gian tới./. 
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9. Thử nghiệm giao dịch thủ tục ngành điện tại trung 
tâm hành chính công 

Thông tin từ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng 
UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh đã đồng ý thử nghiệm đưa thủ tục 
dịch vụ ngành điện vào thực hiện tại trung tâm hành chính công 
cấp tỉnh, huyện; nếu thuận lợi, từ tháng 1/2019, sẽ áp dụng rộng rãi. 



Tập trung cải tạo, nâng cấp lưới điện là một giải pháp kỹ thuật được 
ngành điện Hà Tĩnh chú trọng nhằm hạn chế tổn thất điện năng 

 (Ảnh: Thu Phương) 

Theo đó, trước 30/9, áp dụng thử nghiệm việc thực hiện thủ tục dịch vụ 
ngành Điện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. 

Tại trung tâm hành chính công cấp huyện, việc thử nghiệm sẽ áp dụng 
trước ngày 30/10/2018. 

Để thực hiện nội dung này, Công ty Điện lực Hà Tĩnh bố trí quầy giao 
dịch tại trung tâm hành chính công tỉnh, huyện để tiếp nhận hồ sơ, trả 
kết quả giải quyết các thủ tục giao dịch. 

Trước mắt, 14 thủ tục dịch vụ của ngành Điện sẽ được vào thực hiện tại 
trung tâm hành chính công tỉnh, huyện như: cấp điện mới từ lưới điện 
trung áp; thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 1 pha, 3 
ba; thay đổi vị trí thiết bị đo đếm; thay đổi mục đích sử dụng điện... 

Sau khi đã chính thức đưa thủ tục dịch vụ ngành Điện vào thực hiện tại 
trung tâm hành chính công tỉnh, huyện sẽ giải thể bộ phận một cửa của 
ngành Điện tại đơn vị. 
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10. Thị xã Cửa Lò: Gần 2/3 hồ sơ tồn đọng trong cấp 
GCNQSDĐ lỗi từ phía người dân 



Thông tin này được đưa ra tại cuộc làm việc của Thường trực 
HĐND tỉnh với UBND thị xã Cửa Lò chiều 13/9 theo chương trình 
khảo sát về công tác đăng ký, cấp, cấp đổi GCNQSDĐ trên địa bàn 
tỉnh. 

Ông Hoàng Viết Đường – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. 
Ảnh: Minh Chi 

Theo UBND thị xã Cửa Lò, tiến độ cấp và tỷ lệ cấp GCNQSDĐ lần đầu 
trên địa bàn khá cao, chiếm 94,58%, tương đương 10.338/10.647 hồ sơ 
được cấp. 

Để đạt được kết quả này, theo Phó Chủ tịch UBND thị xã Võ Văn Hùng, 
trên cơ sở rà soát các hồ sơ tồn đọng với hơn 1.000 hồ sơ, thị xã đã tiến 
hành phân loại, đồng thời cử cán bộ, chuyên viên Phòng TN&MT cùng 
Văn phòng Đăng ký QSDĐ đạt tỷ lệ cao xuống từng cơ sở, làm rõ lý do 
vướng mắc của từng hồ sơ của từng trường hợp cụ thể và công khai 
rộng rãi cho nhân dân và một bước tiếp theo là tổ chức đối thoại, phân 
tích rõ cho người dân về trách nhiệm của mình. 

Bằng cách đó, nên từ hơn 1.000 hồ sơ vướng mắc, thị xã đã phân loại, 
xử lý cấp GCNQSDĐ đối với các hồ sơ đủ điều kiện và chỉ còn 577 hồ 
sơ tồn đọng. 



Bí thư Thị ủy Cửa Lò Nguyễn Nam Đình cũng nêu thêm một số khó khăn 
trong việc cấp GCNQSDĐ cho các tổ chức. Ảnh: Minh Chi 

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND thị xã Võ Văn Hùng, trong tổng số 
577 hồ sơ tồn đọng hiện nay có tới gần 2/3 hồ sơ lỗi từ phía người dân; 
cụ thể có 249 hồ sơ do người dân chưa bổ sung đầy đủ giấy tờ và 123 
hồ sơ do tranh chấp hoặc người dân sử dụng không liên tục. Còn lại 150 
hồ sơ vướng mắc do cấp sai thẩm quyền và 55 hồ sơ do các ý do khác. 

Và cũng theo ông Võ Văn Hùng, để giải quyết các vướng mắc, ngoài 
trách nhiệm của người dân phải bổ sung đủ hồ sơ thủ tục thì đề nghị 
UBND tỉnh và Sở TN&MT hỗ trợ thị xã giải quyết đối với các trường hợp 
cấp đất sai thẩm quyền và một trường hợp chính quyền có thu tiền 
QSDĐ của người dân nhưng không nộp vào ngân sách Nhà nước và 
cũng không vào “túi” cá nhân mà chi đầu tư cơ sở vật chất trạm y tế, 
trường học… 



Phó Chủ tịch UBND thị xã Võ Văn Hùng cho rằng, tuy số hồ sơ tồn đọng 
không lớn nhưng rất khó tháo gỡ. Ảnh: Minh Chi 

Cũng tại cuộc làm việc, Bí thư Thị ủy Cửa Lò Nguyễn Nam Đình cũng 
nêu thêm một số khó khăn trong việc cấp GCNQSDĐ cho các tổ chức. 
Hiện tại trên địa bàn thị xã có 20 dự án “treo”, trong đó có 4 dự án đã thu 
hồi, nhưng ở 4 dự án này đều do chủ đầu tư chủ động trả lại đất, chứ 
chưa có các biện pháp để thu hồi, mặc dù trong số các dự án chậm có 
những dự án đã gia hạn cả chục lần. 

Một vấn đề nữa, ở thị xã Cửa Lò có đặt ra quy định hạn mức tổi thiểu 80 
m2 mới được cấp GCNQSDĐ nhằm hạn chế sự manh mún, tuy nhiên 
thực tiễn vẫn có những diện tích nhỏ hơn và cần tính toán lại để đảm 
bảo quyền lợi của người sử dụng đất. 



Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường lưu ý thị xã tăng cường phối 
hợp với các cấp, các ngành để tháo gỡ các vướng mắc đang đặt ra.  

Ảnh: Minh Chi 

Đánh giá cao sự vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quuyền 
của thị xã trong công tác GCNQSDĐ cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn, 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường cũng lưu ý địa phương, bên 
cạnh tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành để tháo gỡ các 
vướng mắc đang đặt ra thì thị xã cũng cần quan tâm chỉ đạo việc rà 
soát, cập nhật dữ liệu đất đai, nhất là tình hình biến động đất nông 
nghiệp giữa hồ sơ và thực tế nhằm điều chỉnh, quản lý chặt chẽ hơn. 

Thị xã cũng cần đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong 
công tác quản lý đất đai và cấp GCNQSDĐ cho các tổ chức, cá nhân; 
gắn với nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm của đội ngũ 
cán bộ làm công tác địa chính từ thị xã đến cơ sở… 

Theo baonghean.vn 

11. Nên có dịch vụ làm thủ tục hành chính nhanh 
Ngày 13/9, câu chuyện bà giữ xe trước cổng Phòng Cảnh sát quản 
lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai có biệt tài làm 
chứng minh thư siêu nhanh xôn xao trên mạng xã hội. 



 

Bài viết “Cò làm CMND siêu nhanh trước cổng trụ sở Công an Gia Lai” 
đăng trên Báo Giao thông 

Chia sẻ bài “Cò làm CMND siêu nhanh trước cổng trụ sở Công an Gia 
Lai” đăng trên Báo Giao thông, bạn đọc Minh Anh bình luận: “Bà này 
quyền uy hết biết, cán bộ bảo không mà bà ta bảo có và hẹn trả dịch vụ 
đúng hẹn mới ghê. Thay vì 15 ngày chỉ cần 2 ngày là có”. 

Bình luận dưới bài báo, độc giả Quốc Oai không tỏ ra ngạc nhiên: 
“Chuyện này thường thấy nhà báo ơi, chỉ là có bắt tận tay day tận mặt 
không thôi. Không chỉ làm chứng minh thư mà cả hộ chiếu, xác nhận các 
giấy tờ nhà đất, làm thủ tục kinh doanh abc đều có dịch vụ làm nhanh 
hết. Phải có sự tiếp tay, có đường dây chứ cò sức mấy mà đủ tài làm 
được”. 

“Tôi đọc bài báo thấy lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai khẳng định, cơ quan 
công an không có dịch vụ này. Không phải người của công an mà làm 
dịch vụ CMND là không đúng. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra và xử lý ngay. 
Đọc mà mắc cười, chả nhẽ bà trông xe, bà bán nước là người của cơ 
quan công an sao? Cái mà người ta quan tâm là vì sao bà ý có quyền 
năng như vậy, chứ ai chả biết công an không có dịch vụ làm giấy tờ siêu 
tốc như thế”, bạn đọc Quang Lê bình luận. 

Bạn đọc Tuyết Minh lại đề xuất: “Mọi người phản đối dữ quá mà không 
nghĩ tới bản chất vấn đề. Nhu cầu làm giấy tờ, thủ tục hành chính nhanh 



của người dân là có thật. Nếu có bộ máy làm được điều này thì quá tốt. 
Tuy nhiên, để làm nhanh thì phải có thêm người, phải làm hết các quy 
trình xác minh trong thời gian ngắn, chi phí ngân sách hiện tại không 
gánh được. Theo tôi, cứ tăng giá lên, ai cần gấp thì họ bỏ chi phí, tiền 
Nhà nước thu không vào túi ai là được”. 

Bạn đọc Giang Lê đồng tình: “Tôi sẵn sàng trả chi phí cao để giải quyết 
công việc. Nếu có dịch vụ làm thủ tục nhanh, chắc chắn nhiều người dân 
sẵn sàng trả thêm tiền một cách đàng hoàng thay vì phải tìm mọi cách 
nhờ vả, móc nối để hoàn thành việc chứng nhận một giấy tờ nào đó. 
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12. Phú Giáo: Cải cách hành chính theo hướng tạo 
sự hài lòng cho người dân 
Trong những năm gần đây, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện 
ủy, UBND huyện và các đơn vị, ngành, đoàn thể, huyện Phú Giáo đã 
đạt được nhiều kết quả trong công tác cải cách hành chính (CCHC) 
và thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC, cải cách thủ tục hành chính 
(TTHC) hướng đến sự hài lòng của nhân dân. 

Vì nhân dân phục vụ 

Có mặt tại bộ phận “một cửa” UBND huyện Phú Giáo trong một ngày 
tháng 9, lúc này đã gần 11 giờ trưa nhưng chúng tôi vẫn thấy còn rất 
đông người dân đến làm TTHC. Dù đã cuối giờ làm việc buổi sáng, 
nhưng hồ sơ đều được cán bộ ở đây hướng dẫn và giải quyết cho người 
dân nhanh chóng. Anh Trương Minh Phú, người dân xã Tân Long chia 
sẻ: “Tôi ít khi có việc liên hệ với bộ phận “một cửa” UBND huyện nên 
không biết những thay đổi trong CCHC của bộ phận này nay đã có 
những đột phá như vậy. Trước đây, mỗi lần nói đến việc làm hồ sơ thủ 
tục là tôi băn khoăn, có khi phải mất cả ngày mà chưa xong việc. Nay hồ 
sơ thủ tục của tôi được giải quyết rất nhanh. Điều này đã tạo được niềm 
tin cho người dân chúng tôi mỗi khi cần đến cơ quan công quyền”. 



 

Cán bộ bộ phận “một cửa” UBND huyện Phú Giáo hướng dẫn người dân 
làm TTHC. Ảnh: H.P 

Chia sẻ về những kết quả trong công tác CCHC, ông Tô Văn Đạt, Phó 
Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo, cho biết: “Mục tiêu của công tác CCHC 
ở Phú Giáo được UBND huyện đề ra là không chỉ chú trọng về con số 
mà hướng đến tạo sự hài lòng của người dân về thái độ, trách nhiệm 
phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) hành chính 
Nhà nước. Khi nhận thấy vẫn còn những thủ tục đơn giản, nhưng để 
người dân đi lại nhiều lần; tình trạng hồ sơ trễ hẹn gây bức xúc cho nhân 
dân đã làm cho chúng tôi luôn trăn trở, suy nghĩ về các giải pháp khắc 
phục. Do đó, ngay từ đầu triển khai thực hiện công tác CCHC, UBND 
huyện đặc biệt chú ý đến sự hài lòng của người dân. Mục tiêu thì bất cứ 
ai cũng muốn 100% người dân đều hài lòng, nhưng nếu đạt được từ 
90% trở lên cũng cần phải hết sức nỗ lực”. 

Để công tác CCHC hiệu quả, đem lại niềm tin cho nhân dân vào quá 
trình phục vụ của cơ quan công quyền, UBND huyện luôn yêu cầu đội 
ngũ CBCC thể hiện rõ tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Trong quá 
trình triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC, UBND huyện 
Phú Giáo đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về công 
tác CCHC trên địa bàn huyện. Nhờ đó, công tác CCHC của huyện đạt 
được những kết quả tích cực. UBND huyện cũng đã chú trọng đến việc 
ban hành các văn bản bảo đảm quy định của pháp luật; công tác ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đã được thực hiện có nề nếp, 
đúng quy định, góp phần tạo hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi 



cho việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý nhà nước. 

Ông Tô Văn Đạt cho biết thêm, chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của 
các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện được 
điều chỉnh, sắp xếp phù hợp, hoạt động hiệu quả; đội ngũ CBCC từng 
bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ý thức trách nhiệm, 
thái độ phục vụ nhân dân của CBCC chuyển biến tích cực. Cụ thể là kết 
quả rà soát, thống kê danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết từ 
huyện đến xã, thị trấn được thực hiện tốt. UBND huyện đã chỉ đạo đầu 
tư, xây dựng khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất trụ sở làm việc của Bộ 
phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện, xã, thị trấn nhằm phục vụ cá 
nhân, tổ chức đến liên hệ, giải quyết TTHC. Song song đó, các bộ phận 
“một cửa” luôn thực hiện giải quyết TTHC gắn với mô hình “Chính quyền 
thân thiện của dân, do dân và vì dân”. Đây chính là động lực để CBCC 
hết lòng vì nhân dân phục vụ, tạo môi trường làm việc thân thiện, gần 
gũi, bước đầu đã tạo sự hài lòng trong nhân dân. 

Hiện đại hóa nền hành chính 

Hiện nay, công tác CCHC ở Phú Giáo đã được các đơn vị, địa phương 
đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), cùng với đó là xây 
dựng hình ảnh người cán bộ “một cửa” thân thiện, gần gũi, tạo thuận lợi 
cho người dân và doanh nghiệp (DN) đến làm TTHC. Trong đó, UBND 
huyện đã và đang tập trung đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC trên một số 
lĩnh vực trọng tâm như đất đai, xây dựng, sở hữu nhà ở, thuế… UBND 
huyện cũng đã tổ chức thành công hội nghị đối thoại với DN nhằm giải 
quyết khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị; đồng thời thường xuyên 
rà soát, kiểm soát, cập nhật các quy định về TTHC để kịp thời kiến nghị 
sửa đổi, đơn giản hóa TTHC không còn phù hợp... bảo đảm TTHC liên 
quan đến cá nhân, tổ chức được cải cách theo hướng gọn nhẹ, đơn 
giản. UBND huyện công khai trên trang thông tin điện tử huyện ở cấp độ 
2, với 100% TTHC trên trang thông tin điện tử của huyện. 

Song song đó, UBND huyện cũng đã triển khai ứng dụng CNTT vào hoạt 
động của cơ quan hành chính như hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong các hoạt động của cơ quan hành 
chính ở tất cả các cơ quan chuyên môn trực thuộc với 226 TTHC thuộc 
30 lĩnh vực liên quan. Hiện, 100% xã, thị trấn đã áp dụng hệ thống ISO; 
100% cơ quan, đơn vị huyện và các xã, thị trấn đều kết nối internet để 
khai thác, tra cứu thông tin phục vụ công việc… Từ đó đã tạo tiền đề cho 
việc áp dụng phương pháp mới vào công tác quản lý hành chính nhà 
nước ở địa phương. 

“5 biết”, “3 thể hiện” 

Ông Võ Việt Thường, Phó trưởng Bộ phận “một cửa” UBND huyện Phú 
Giáo, cho biết thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện về tăng cường giải 
pháp CCHC, tại bộ phận “một cửa” luôn quán triệt mỗi cán bộ làm công 



tác tiếp nhận hồ sơ của người dân đều phải thấm nhuần tinh thần “5 
biết” và “3 thể hiện”; làm việc phải hết sức tận tình, công tâm, có trách 
nhiệm với nhân dân. Những hồ sơ nào có thể giải quyết cho người dân 
trong ngày thì xin ý kiến chỉ đạo, hẹn người dân giải quyết trong ngày, 
nhất là những người dân ở các xã vùng xa như Tân Long, An Long, An 
Thái... Song song đó, để đánh giá chất lượng phục vụ của đội ngũ cán 
bộ làm công tác tiếp nhận hồ sơ, bộ phận cũng tổ chức khảo sát về mức 
độ hài lòng của người dân. Qua đó, trên 95% người dân hài lòng về sự 
phục vụ. Bộ phận cũng hết sức chú ý đến những ý kiến chưa hài lòng 
của người dân để làm bài học, tìm ra nguyên nhân và hướng giải quyết. 
“Qua ý kiến tổng hợp tại các cuộc tiếp xúc cử tri, một ý kiến cử tri phản 
ánh về việc phục vụ của bộ phận “một cửa”, dù chưa biết nguyên nhân 
từ đâu, nhưng chúng tôi cũng đã có thư xin lỗi người dân và liên hệ để 
cùng người dân tháo gỡ vướng mắc. Tinh thần làm việc của chúng tôi là 
nếu dân bức xúc, điều đầu tiên cán bộ phải nói lời xin lỗi, sau đó hướng 
dẫn và cùng với người dân phối hợp giải quyết”, ông Thường nói. 

Ông Tô Văn Đạt cho biết để công tác CCHC của huyện thời gian tới tiếp 
tục phát huy hiệu quả, UBND huyện sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, đơn 
giản hóa TTHC; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và DN, cũng như thực hiện 
hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” hiện đại, gắn với mô 
hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân” và “Công sở 
thân thiện vì dân phục vụ”, giảm bớt thủ tục phiền hà cho nhân dân. 
Đồng thời, huyện thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức 
công vụ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, DN và cải 
thiện môi trường kinh doanh; bồi dưỡng năng lực, trình độ của đội ngũ 
CBCC làm công tác CCHC… nhằm nâng cao hiệu quả của CCHC từ 
huyện đến xã, thị trấn... 

Thị trấn Phước Vĩnh là địa phương đầu tiên của huyện Phú Giáo thực 
hiện thí điểm việc CCHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. 
Đến nay, sau 7 năm thực hiện, đã tạo được những bước đột phá mới 
trong công tác CCHC của địa phương. Năm 2017, thị trấn Phước Vĩnh 
đứng thứ 37/91 xã, phường, thị trấn của tỉnh về Chỉ số CCHC, với chỉ số 
hài lòng của người dân đạt trên 96%. Ông Huỳnh Huy Long, Chủ tịch 
UBND thị trấn Phước Vĩnh, cho biết: “Qua công tác CCHC đã tháo bỏ 
sức ì trong bộ máy hành chính, đội ngũ cán bộ, tạo động lực thúc đẩy 
cán bộ làm việc có tinh thần trách nhiệm hơn, tạo niềm tin của nhân dân 
vào bộ máy cơ quan công quyền. Đây cũng là cơ sở để chúng tôi đánh 
giá chất lượng đội ngũ cán bộ của địa phương”. 

Theo baobinhduong.vn 

 
 


