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1. Tuổi trẻ các cơ quan T.Ư với cải cách hành chính 
và văn hóa công sở 
15 đội tuyển đại diện cho những cơ sở Đoàn thanh niên trực thuộc 
Khối các cơ quan T.Ư sẽ góp mặt tại chung kết Hội thi "Thanh niên 
với cải cách hành chính và văn hóa công sở", sẽ chính thức diễn ra 
vào ngày 20-10 tới đây tại Hà Nội. 

 
Cán bộ phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tiếp nhận đơn từ 

của nhân dân. 

Tại buổi Gặp mặt báo chí thông tin về Hội thi, do Đoàn Khối các cơ quan 
T.Ư tổ chức chiều nay, 16-10, tại Hà Nội. Theo Ban Tổ chức, Hội thi đã 
được triển khai đến các cơ sở Đoàn thanh niên trong Khối từ tháng 9 
vừa qua. Sau hơn một tháng phát động, các đơn vị đã tích cực hưởng 
ứng, chuẩn bị tham gia Hội thi, tạo không khí sôi nổi, hào hứng, có sức 
lan tỏa trong đoàn viên, thanh niên. 

Chung kết Hội thi có sự góp mặt của 15 đơn vị trực thuộc Khối. Hội thi 
được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa với ba phần thi: Chào hỏi, 
Thuyết trình và Tiểu phẩm. Tại phần thi Thuyết trình, các đội sẽ đề xuất 
những ý tưởng cải cách hành chính, trả lời các câu hỏi liên quan của 
Ban Giám khảo. Trong khi đó, phần thi Tiểu phẩm sẽ là những vở kịch 
ngắn, đưa ra cách xử lý tình huống nơi công sở. 

Các thành viên Ban Giám khảo Hội thi là những chuyên gia, nhà khoa 
học uy tín, nhà quản lý nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực cải cách hành 
chính, xây dựng văn hóa công sở của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, T.Ư 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh... 

Anh Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Khối các cơ quan 
T.Ư, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi cho biết: Đây là cơ hội để đoàn viên, 
thanh niên các cơ quan trực thuộc Khối tự tin đưa ra những đề xuất, 
sáng kiến, ý tưởng cụ thể về cải cách hành chính như công tác tuyên 
truyền, cải cách thể chế, thủ tục hành chính. 

Qua đó, hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tập trung vào các giải pháp nâng 
cao chất lượng tham mưu, phục vụ tại các cơ quan Đảng, Nhà nước; 
xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả; nâng cao chất 
lượng quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, cách thức xử lý các tình 
huống xảy ra nơi công sở, thái độ phục vụ nhân dân và doanh nghiệp... 

Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức sẽ trao tặng các đội thi xuất sắc 
nhất hai giải A, ba giải B, năm giải C và nhiều giải Khuyến khích, giải 
phụ khác. 

Theo nhandan.com.vn 

 

2. Loay hoay thủ tục làm phiền dân 
Để xây dựng hệ thống hành chính nhà nước kiến tạo, liêm chính, 
hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, Chính phủ đã chỉ 
đạo tập trung cải cách, hoàn thiện thể chế, xây dựng bộ máy hành 
chính nhà nước liêm chính, trong sạch, hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, 
kỷ cương.  

Với định hướng đó, trong thời gian qua, việc cải cách thủ tục hành chính 
được đặc biệt quan tâm và thực tế đã có những chuyển động quyết liệt 
và mạnh mẽ. Đáng chú ý nhất là việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 
112/NQ-CP đồng ý bỏ các thủ tục về sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân 
dân (CMND) trong quản lý dân cư, để thống nhất việc quản lý bằng mã 
số định danh cá nhân. Có thể nói, đó là chủ trương rất quan trọng, có ý 
nghĩa quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, đổi mới quản lý dân cư theo 
phương pháp khoa học, hiện đại; quyết tâm thoát ra khỏi cách quản lý 
đã lạc hậu gây nhiều phiền hà, bất bình đẳng cho người dân và khiến 
cho bộ máy quản lý cồng kềnh. 

Vậy mà đến nay, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn sức ì, chưa 
thấm nhuần tinh thần cải cách thủ tục hành chính theo phương pháp 
khoa học, hiện đại. Đường dây nóng Báo SGGP thường xuyên nhận 
được những phản ánh của người dân về việc còn nhiều nơi tùy tiện đặt 
ra những quy định, thủ tục phiền hà không cần thiết. Thật tréo ngoe khi 
chưa có hộ khẩu thì không được cấp chủ quyền nhà, mà chưa có chủ 
quyền nhà thì không được cấp hộ khẩu. Để có được hộ khẩu, nhiều 



người đã phải lách luật bằng mọi cách, như nhờ người quen có hộ khẩu 
đứng tên hợp thức hóa giấy tờ nhà, rồi “tặng nhà” lại; “chạy chọt” để có 
hợp đồng lao động; thậm chí kết hôn với ai đó chỉ để được nhập hộ 
khẩu.  

Hiện nay, theo quy định của ngành hàng không, trẻ em có thể đi máy 
bay cùng người lớn bất kỳ, nhưng phải có giấy ủy quyền của cha mẹ 
hoặc giấy tờ chứng nhận mối quan hệ nhân thân giữa trẻ và người đi 
cùng. Việc thực hiện yêu cầu này không đơn giản, khi có phường nhất 
định không chịu ký xác nhận ủy quyền hay xác nhận mối quan hệ nhân 
thân, mà yêu cầu phải ra công chứng như là làm thủ tục cho và nhận 
con. Các lãnh đạo phường mệt mỏi vì phải ký chứng thực, còn người 
dân vất vả vì phải đi xin chứng thực. Điều rất vô lý là mặc dù công dân 
có CMND và hộ khẩu, nhưng nhiều cơ quan, đơn vị tuyển dụng vẫn đòi 
phải có chứng thực “có hộ khẩu thường trú tại địa phương”.  

Ngay trong ngành giáo dục, lẽ ra có cách quản lý học sinh khoa học và 
hiện đại, nhưng cũng có những thủ tục bất hợp lý, không cần thiết. Như 
chuyện nộp bổ sung hồ sơ nhập học đại học sau khi đã trúng tuyển và 
đã làm thủ tục nhập học, quy định rất cứng nhắc là chính sinh viên đó đi 
nộp thì mới hợp lệ, còn cha mẹ đi nộp thay thì không được, mặc dù hồ 
sơ đã chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu. Họ không nghĩ rằng có những 
trường hợp cha, mẹ muốn trực tiếp đi nộp hồ sơ vì hiểu con mình mới 
lớn, chưa quen với mấy chuyện thủ tục hành chính, hoặc biết nhược 
điểm của cậu con là hay làm rách, ướt hồ sơ khi mắc mưa... Có ban 
giám hiệu trường quy định khi học sinh nghỉ bệnh thì phụ huynh phải viết 
đơn và mang theo CMND, hộ khẩu đến trường xin cho con vắng. Quy 
định vậy để nhà trường xem có đúng là cha mẹ của học sinh đó không, 
mà không cần biết rằng khi con bệnh thì phụ huynh phải bỏ ngày làm 
việc, tất bật đưa con đi bệnh viện với đủ thứ lo toan. Thời công nghệ 
thông tin, lẽ ra mỗi phụ huynh được cấp mã truy cập vào trang web quản 
lý học sinh của trường, sẽ thật đơn giản khi xin phép trên mạng cho con 
vắng. 

Các công dân khi được thay CMND bằng căn cước công dân gặp phải 
phiền toái không đáng có: số căn cước công dân khác với số CMND, 
nên khi giao dịch nhà đất, ngân hàng… sẽ gặp rắc rối. Để khắc phục 
việc này, khi cấp căn cước công dân, cơ quan cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội cấp kèm theo 1 giấy xác nhận số CMND cũ. Điều 
này thật kỳ quặc và buồn cười, vì căn cước công dân lại phải kèm theo 
giấy xác nhận này mới sử dụng được khi giao dịch. Lẽ ra sẽ rất đơn giản 
nếu như ngay trên căn cước công dân có một dòng ghi số CMND cũ; và 
càng đơn giản hơn nếu như ứng dụng công nghệ thông tin để thống 
nhất quản lý bằng mã số định danh cá nhân.  

Vừa qua, chuyện buộc người thuê bao điện thoại di động phải đến nhà 
mạng chụp ảnh để quản lý cũng là một thủ tục bất hợp lý và không cần 



thiết, do đã có nộp CMND. Sau khi dư luận phản ứng, đầu tháng 10-
2018, Bộ Thông tin - Truyền thông đã đề xuất bỏ quy định này. Lẽ ra sẽ 
rất đơn giản nếu như có cơ sở dữ liệu căn cước công dân điện tử để kết 
nối, đối soát. 

Những quy định thủ tục bất hợp lý làm phiền dân như vậy cho thấy thực 
tế đang đặt ra yêu cầu cấp bách ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển 
sang quản lý bằng mã số định danh cá nhân. Có nhiều nguyên nhân dẫn 
đến việc quy định thủ tục bất hợp lý làm phiền dân: do muốn chứng tỏ 
mình có quyền lực; do cố tình làm khó để tiêu cực; do sợ trách nhiệm; và 
do không biết ứng dụng công nghệ thông tin. Từ 11 năm trước, năm 
2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 64/2007/NĐ-CP quy định về 
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 
Theo đó, người đứng đầu cơ quan nhà nước ở các cấp có trách nhiệm 
chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc, tăng 
cường sử dụng văn bản điện tử, từng bước thay thế văn bản giấy trong 
quản lý, điều hành và trao đổi thông tin. Không có lý do gì để mãi đến 
bây giờ còn có cơ quan, đơn vị chưa thay đổi cách thức quản lý khoa 
học, hiện đại. Cần phải dẹp bỏ ngay những tư tưởng đặt ra các quy định 
vô lý ngay từ trong khâu soạn thảo các quy định, thủ tục. 

Theo sggp.org.vn 

 

3. Tiếp tục thí điểm cấp thị thực điện tử cho người 
nước ngoài 
Chiều 16/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban 
hành Nghị quyết của Quốc hội về việc tiếp tục thí điểm cấp thị thực 
điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Phó Chủ tịch 
Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung làm việc. 

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý 
Vương cho biết, cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh 
Việt Nam là chính sách mới, thể hiện quyết tâm cải cách thủ tục hành 
chính triệt để của Chính phủ, phù hợp chủ trương ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 
2020. Sau gần hai năm tổ chức thực hiện, Chính phủ đã giao Bộ Công 
an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiến hành tổng kết việc 
thí điểm triển khai chính sách này. 

Sau thời gian thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước 
ngoài nhập cảnh Việt Nam, Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép tiếp 
tục thực hiện chính sách này. Bởi việc thực hiện thí điểm cấp thị thực 
điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam đã đạt được các yêu 
cầu mà Quốc hội đề ra, khẳng định việc Quốc hội ban hành Nghị quyết 
số 30/2016/QH14 là đúng đắn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của 



đất nước, phục vụ công cuộc hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện của 
Đảng và Nhà nước. 

 
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung làm việc (Ảnh: 

quochoi.vn) 

Đặc biệt, kết quả tổng kết cho thấy, về kinh tế - xã hội, chính sách cấp 
thị thực điện tử đã góp phần tiếp tục thu hút người nước ngoài vào Việt 
Nam du lịch, tìm cơ hội đầu tư, kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy sự 
phát triển của ngành du lịch; về đối ngoại, nhiều cơ quan đại diện ngoại 
giao tại Việt Nam đánh giá cao chính sách cấp thị thực điện tử của Việt 
Nam, góp phần tạo thuận lợi trong việc xây dựng các mối quan hệ ngoại 
giao của Việt Nam với các quốc gia trong giai đoạn hội nhập; an ninh 
quốc gia, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

Về góc độ đối ngoại, việc tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử 
thể hiện quan điểm nhất quán chính sách của Đảng và Nhà nước ta 
trong hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế, nhất là phát triển du lịch; cải 
cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành. 
Không chỉ vậy, về góc độ kinh tế - xã hội, nếu không tiếp tục thực hiện 
cấp thị thực điện tử sẽ gây lãng phí trong quản lý vì không tận dụng 
nguồn lực về công nghệ thông tin, đồng thời cũng gây ảnh hưởng đến 
các cơ quan, tổ chức đã đăng ký tài khoản để thực hiện thủ tục cấp thị 
thực điện tử. 

Dự thảo Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện 
tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam do Chính phủ trình gồm 
có 4 điều. Trong đó, giao Chính phủ tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm 



cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo 
Nghị quyết số 30/2016/QH14 trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 01 tháng 
02 năm 2019. 

Thẩm tra Tờ trình của Chính phủ, Ủy ban Quốc phòng- An ninh của 
Quốc hội cho rằng việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục 
thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh 
Việt Nam là cần thiết. 

Về thời gian thực hiện Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng- An 
ninh Võ Trọng Việt cho biết, hiện đang có hai loại ý kiến: Loại ý kiến thứ 
nhất tán thành với quy định về thời gian tiếp tục thực hiện thí điểm là “03 
năm”, vì cho rằng chính sách cấp thị thực điện tử vẫn đang ở giai đoạn 
thí điểm nên cần có đủ thời gian kiểm nghiệm trên thực tế để tổng kết, 
đánh giá một cách toàn diện mới đưa vào luật. Loại ý kiến thứ hai đề 
nghị cân nhắc quy định này, đề nghị chỉ kéo dài việc thí điểm thêm 01 
năm để sửa Luật. 

Thường trực Ủy ban Quốc phòng- An ninh đề nghị, cùng với việc tiếp tục 
thực hiện thí điểm, Chính phủ cần chỉ đạo Bộ Công an và các cơ quan 
hữu quan sớm tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật Nhập cảnh, xuất 
cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để có thể báo 
cáo Quốc hội xem xét, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp 
lệnh năm 2019, cho phép sửa đổi Luật theo thủ tục rút gọn tại Kỳ họp 
thứ tám của Quốc hội nhằm bổ sung nội dung về cấp thị thực điện tử, 
sớm kết thúc việc thí điểm. 

Qua thảo luận, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao 
kết quả thực hiện Nghị quyết 30/2016/QH14 ngày 22/11/2016 của Quốc 
hội “về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài 
nhập cảnh Việt Nam” và đồng tình với kiến nghị tiếp tục thí điểm cấp thị 
thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam của Chính phủ. 

Tuy nhiên, về thời gian thực hiện Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội cho rằng, kéo dài thêm 02 năm là hợp lý. Bởi, năm 2016 Chính phủ 
trình Quốc hội quyết định thực hiện thí điểm trong “02 năm” đã được tính 
toán kỹ để có thời gian nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Nhập cảnh, 
xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, nay 
Chính phủ đề nghị tiếp tục thí điểm thêm “03 năm”, dài hơn thời gian thí 
điểm theo Nghị quyết số 30/2016/QH14 là chưa thuyết phục. Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất không ra Nghị quyết riêng về nội 
dung này, mà đưa vào Nghị quyết chung của Quốc hội. 

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn 
mạnh, UBTVQH đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết số 30; 
những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết là tích cực, đã được 
Chính phủ tổng kết, đánh giá. 



UBTVQH thống nhất đề nghị, không ra Nghị quyết riêng, mà chỉ cho kéo 
dài thời gian thí điểm thực hiện Nghị quyết; thời gian kéo dài là 2 năm; 
nội dung thực hiện thí điểm vẫn theo Nghị quyết số 30 của Quốc hội. 
Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ Chính phủ khẩn trương chuẩn bị Luật 
Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt 
Nam để có thể báo cáo Quốc hội xem xét./. 

Theo dangcongsan.vn 

 

4. Còn nhiều "lỗ hổng" trong dự thảo Nghị định thay 
thế Nghị định 86 
Nhiều ý kiến phản hồi từ các doanh nghiệp và các chuyên gia cho 
rằng, dự thảo Nghị định vẫn không tiếp thu đầy đủ những ý kiến 
hợp lý hoặc tiếp thu nửa vời. 

 
Bản dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86 vẫn còn nhiều “lỗ hổng”, 

không thể xử lý được nạn “xe dù, bến cóc” và xe hoạt động trá hình. 
Ảnh: TTXVN 

Tại cuộc làm việc Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra các bộ, 
ngành trong việc chậm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên 
quan đến cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập 
khẩu và đơn giản hóa, cắt giảm các điều kiện kinh doanh ngày 16/10, 
nhiều ý kiến tranh luận về những bất hợp lý trong dự thảo Nghị định thay 
thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện 



kinh doanh vận tải bằng xe ô tô mà Bộ Giao thông vận tải vừa trình 
Chính phủ...  

*Còn nhiều “lỗ hổng”  

Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Nguyễn Công Hùng cho 
biết, mặc dù Bộ Giao thông vận tải đã có 3 năm soạn thảo, được rất 
nhiều doanh nghiệp, hiệp hội vận tải, nhà báo, chuyên gia về Giao thông 
vận tải đóng góp ý kiến, với 5 lần tiếp thu chỉnh sửa, nhưng bản dự thảo 
Nghị định lần thứ 6 vừa ban hành ngày 3/10 vẫn có nhiều “lỗ hổng”. Nếu 
được ký ban hành mà không chỉnh sửa sẽ không phù hợp, ảnh hưởng 
rất xấu tới môi trường kinh doanh và sự phát triển của ngành vận tải 
trong thời kỳ hội nhập.  

“Nhiều ý kiến phản hồi từ các doanh nghiệp và các chuyên gia cho rằng, 
dự thảo Nghị định vẫn không tiếp thu đầy đủ những ý kiến hợp lý hoặc 
tiếp thu nửa vời; thậm chí ngay cả các ý kiến cụ thể, rõ ràng và rất thuyết 
phục mà Tổ công tác của Thủ tướng đề nghị cũng chưa được xem xét 
một cách thấu đáo để đưa vào dự thảo. 

Do đó bản dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP hiện 
nay vẫn còn nhiều “lỗ hổng”, không thể xử lý được nạn “xe dù, bến cóc” 
và xe hoạt động trá hình nhằm lách luật trốn thuế, để lập lại trật tự văn 
minh trong lĩnh vực vận tải ở nước ta”, ông Nguyễn Công Hùng cho 
hay.  

Phân tích cụ thể, ông Nguyễn Công Hùng cho biết, Luật Giao thông 
đường bộ có 5 loại hình vận tải cần áp dụng công nghệ đối với cả 5 loại 
hình, không thể chỉ quy định việc áp dụng đối với 2 loại hình vận tải hợp 
đồng và du lịch như dự thảo hiện nay. Đây là điều không hợp lý, không 
công bằng, trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.  

Thực tế đã chứng minh do nước ta chưa áp dụng phần mềm quản lý 
vận tải tự động nên các lực lượng chức năng không thể kiểm tra, giám 
sát, xử lý được các vi phạm, đồng thời, các doanh nghiệp vận tải và 
người lái xe cũng không tự giác chấp hành pháp luật, thậm chí có tình 
trạng tiêu cực, “bảo kê” cho vi phạm, hoạt động nhập nhèm nhằm thu lời 
bất chính, gây mất an toàn giao thông. 

Rất nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra do phương tiện và người lái 
xe không chấp hành nghiêm pháp luật, như vụ xe chở khách hoạt động 
“chui”, gây tai nạn làm 13 người thiệt mạng tại Quảng Nam vào tháng 
7/2018 vừa qua.  

Mặt khác, theo ông Nguyễn Công Hùng, quản lý bằng công nghệ là điều 
kiện tiên quyết để gỡ bỏ rất nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh vận tải, 
đón đầu và bắt nhịp với Cách mạng công nghiệp 4.0, đồng thời bảo đảm 
phù hợp và đồng bộ với công tác quản lý của các ngành khác như thuế, 
thương mại điện tử... 



“Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Giao thông vận tải đã cử các đoàn cán 
bộ đi nghiên cứu, học tập ở các nước nhưng không hiểu sao lại không 
áp dụng? Điều này khiến dư luận nghi ngờ có sự thiếu khách quan, cố 
tình tạo kẽ hở trong xây dựng chính sách vì lợi ích nhóm”, ông Nguyễn 
Công Hùng đặt vấn đề.  

Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị Nghị định cần xác 
định cụ thể thời hạn áp dụng đối với 5 loại hình vận tải kết nối với thiết bị 
giám sát hành trình (GPS) và phần mềm công nghệ quản lý vận tải, phải 
chuyển dữ liệu về Tổng cục Đường bộ quản lý. Khi đã có công cụ quản 
lý bằng công nghệ thì sẽ gỡ bỏ hàng loạt các điều kiện quản lý thủ công 
theo đúng chỉ đạo cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh 
của Chính phủ.  

Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng, điểm b khoản 1 
Điều 21 quy định doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác tuyến cố định “thực 
hiện ký hợp đồng với bến xe khách để tổ chức khai thác tuyến” sẽ không 
còn vai trò giám sát của quản lý Nhà nước. Điểm này cố tình tạo điều 
kiện để bến xe độc quyền, gây khó khăn cho doanh nghiệp, quay trở lại 
tình trạng cách đây 15 năm “thủ kho to hơn thủ trưởng”. Bến xe cũng chỉ 
là doanh nghiệp, không có chức năng quản lý nhà nước ngành Giao 
thông vận tải.  

Điểm b khoản 2 Điều 23 quy định về thời hạn của phù hiệu tăng cường 
cuối tuần là “không quá ba ngày”. Như vậy doanh nghiệp sẽ phải đến Sở 
Giao thông vận tải 52 lần/năm để xin cấp phù hiệu tăng cường dịp cuối 
tuần.  

Điểm e khoản 3 Điều 24 quy định về thu hồi phù hiệu, biển hiệu 3 tháng 
của xe ô tô kinh doanh vận tải nếu “trong thời gian 7 ngày liên tục, đơn vị 
kinh doanh vận tải hoặc lái xe vi phạm quy định” cũng không phù hợp. 

Với quy định này, doanh nghiệp cứ vi phạm 6 ngày, đến ngày thứ 7 
không vi phạm nữa và sang ngày thứ 8 lại tiếp tục vi phạm... Như vậy, 
một doanh nghiệp có thể vi phạm 24 ngày/1 tháng mà không bị thu hồi 
phù hiệu, tiếp tục gây bất cập, khó khăn cho cơ quan nhà nước trong 
việc áp dụng chế tài xử lý vi phạm.  

Một thực tế nữa được vị lãnh đạo Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam chỉ ra, 
đó là hiện nay có một số ý kiến cố tình đánh tráo khái niệm, cho rằng xe 
ôtô chở khách hoạt động kiểu Uber, Grab không phải là taxi mà là xe 
hợp đồng điện tử. 

Thực tế Tòa án Công lý Châu Âu, ý kiến của Bộ Tư pháp cùng tất cả các 
chuyên gia và toàn xã hội đều khẳng định thực chất đó là xe taxi điện tử, 
vì cách gọi xe qua tổng đài điện thoại này qua phần mềm, cách đo 
quãng đường xe chạy và tính tiền bằng đồng hồ hay bằng phần mềm thì 
chỉ là hình thức của thủ tục, đều có giá trị tương đương chứ không phải 
là bản chất của loại hình vận tải.  



Ông đề nghị Thủ tướng và Chính phủ thống nhất phương án “kinh doanh 
vận tải hành khách bằng xe taxi là việc sử dụng xe ô tô có sức chứa 
dưới 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả người lái xe) để vận chuyến hành 
khách; có lịch trình và hành trình theo yêu cầu của hành khách; có sử 
dụng đồng hồ tính tiền để tính cước chuyến đi hoặc sử dụng phần mềm 
để đặt xe, hủy chuyến, tính cước chuyến đi và kết nối với hành khách 
thông qua môi trường mạng”; giao trách nhiệm cho Bộ Công an triển 
khai đưa biển kiểm soát xe kinh doanh có màu riêng để phân biệt, quản 
lý công bằng, minh bạch, không lẫn lộn với xe cá nhân.  

“Có ý kiến bao biện rằng nếu coi Uber, Grab là taxi sẽ kìm hãm sự phát 
triển của khoa học công nghệ là rất vô lý, vì việc quy định cả taxi truyền 
thống và taxi công nghệ đều là taxi là đúng bản chất, bảo đảm dễ quản 
lý và bình đẳng các nghĩa vụ, trách nhiệm. Còn anh nào ứng dụng công 
nghệ tiên tiến thì anh đó sẽ có lợi nhuận cao hơn”, ông Nguyễn Công 
Hùng nêu rõ.  

*Tránh tạo ra khoảng trống pháp lý  

Ông Tạ Long Hỷ, Chủ tịch Hiệp hội taxi Thành phố Hồ Chí Minh cho 
rằng, nếu cung cấp phần mềm, cho thuê phần mềm đơn thuần, không 
can thiệp vào quá trình vận tải thì chỉ là đơn vị cung cấp phần mềm. 
Nhưng, nếu tham gia vào việc định giá cước, thu tiền, phân phối lợi 
nhuận, thậm chí bỏ hàng chục tỷ đồng để khuyến mãi sản phẩm vận tải 
thì không thể nói là đơn vị cung cấp phần mềm mà là kinh doanh vận 
tải.  

Theo ông, các xe chở khách 9 chỗ ngồi trở xuống, kết nối qua phần 
mềm hoặc không kết nối qua phần mềm nhưng trong nội đô và tính chất, 
bản chất giống nhau thì coi là taxi. “Không nên tạo một sân chơi riêng, 
tạo chợ riêng cho một loại nào đó mà bản chất là taxi”, ông Tạ Long Hỷ 
nêu quan điểm.  

Chủ tịch Hiệp hội taxi Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị, để phân 
biệt giữa kinh doanh và không kinh doanh chở khách, tất cả các loại xe 
kinh doanh, trước hết là 9 chỗ trở xuống, nên có biển số khác hoặc có 
đặc điểm khác trên biển số.  

Đề nghị Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông lắng 
nghe ý kiến của các hiệp hội, tránh tạo ra khoảng trống pháp lý, tạo kẽ 
hở khi Bộ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng lưu ý “liên quan đến xử lý vi 
phạm, dự thảo đưa ra bảy ngày liên tục vi phạm thì thu hồi phù hiệu. Vậy 
thì vi phạm 6 ngày, ngày thứ 7 nghỉ, ngày thứ 8 vi phạm thì xử lý như thế 
nào. Quy định như thế là tạo kẽ hở”.  

Hay quy định về thời gian của phù hiệu tăng cường cuối tuần là “không 
quá 3 ngày”, doanh nghiệp sẽ phải đến Sở Giao thông vận tải 52 



lần/năm để xin cấp phù hiệu tăng cường dịp cuối tuần thì còn thời gian 
đâu làm việc.  

Cho rằng việc sửa Nghị định 86 rất phức tạp, Thứ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn 
thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành./. 

Theo bnews.vn 

5. DN đến sở 52 lần xin giấy phép con, thời gian đâu 
làm việc 
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng lưu ý các bộ ngành khi đưa ra quy định 
phải bám vào thị trường, đừng đặt ra thủ tục, giấy phép con. “Giấy 
phép mà không có bao lót đừng hòng người ta cho”. 

Sáng nay, Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với các bộ ngành về cắt 
giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh liên quan đến 
hàng hoá xuất nhập khẩu. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng dẫn chứng dự thảo sửa đổi 
nghị định 86 năm 2014 của Bộ GTVT về kinh doanh và điều kiện kinh 
doanh vận tải bằng xe ô tô còn nhiều bất cập. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng. Ảnh: Nhật Bắc 

Cụ thể như quy định xử lý vi phạm, 7 ngày liên tục vi phạm thì thu hồi 
phù hiệu: “Vậy thì lái xe vi phạm 6 ngày, ngày thứ 7 nghỉ, ngày thứ 8 vi 
phạm thì xử lý như thế nào. Quy định như thế là tạo kẽ hở”. 



Ông cũng lo ngại trước quy định DN phải đến Sở GTVT để được cấp 
phù hiệu tăng cường: “DN phải đến Sở 52 lần 1 năm thì còn thời gian 
đâu làm việc nữa”. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng lưu ý dự thảo này đưa ra rất nhiều thủ tục khó 
và phức tạp hơn quy định cũ và đề nghị các cơ quan soạn thảo lưu ý 
phải nghe 2 tai, hiệp hội nói có lý thì phải tiếp thu ngay. 

Phó chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Nguyễn Công Hùng cũng đề 
nghị bỏ quy định cấp phù hiệu tăng cường. “Quy định thời gian của phù 
hiệu tăng cường cuối tuần 'không quá 3 ngày', như vậy DN sẽ phải đến 
Sở GTVT 52 lần/năm”, ông nhấn mạnh. 

Không nên tạo chợ riêng cho loại nào 

Nhiều quy định khác trong dự thảo của Bộ GTVT cũng được ông Hùng 
chỉ ra bất cập. Điển hình như việc luật Giao thông đường bộ có 5 loại 
hình vận tải nhưng quy định dự thảo chỉ áp dụng công nghệ đối với 2 
loại hình. 

Phó chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Nguyễn Công Hùng 

“Do nước ta chưa áp dụng phần mềm quản lý vận tải tự động nên các 
lực lượng chức năng không thể kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, các 
DN vận tải và lái xe cũng không tự giác chấp hành pháp luật, thậm chí 
có tình trạng tiêu cực, 'bảo kê' cho vi phạm, hoạt động nhập nhèm nhằm 
thu lợi bất chính, gây mất an toàn giao thông”, ông nêu. 

Theo ông Hùng, quản lý bằng công nghệ là điều kiện tiên quyết để gỡ bỏ 
rất nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh vận tải, đón đầu và bắt nhịp với 
cách mạng công nghệ 4.0. 



“Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ GTVT đã cử các đoàn cán bộ đi 
nghiên cứu ở các nước nhưng không hiểu sao lại không áp dụng. Điều 
này khiến dư luận nghi ngờ có sự thiếu khách quan, cố tình tạo kẽ hở 
trong xây dựng chính sách vì lợi ích nhóm”, ông Hùng băn khoăn. 

Ông đề nghị cần xác định cụ thể thời gian áp dụng đối với 5 loại hình 
vận tải kết nối với thiết bị giám sát hành trình (GPS) và phần mềm công 
nghệ quản lý vận tải, phải chuyển dữ liệu về Tổng cục Đường bộ quản 
lý. 

Ông Hùng cũng cho rằng, hiện nay có một số ý kiến cố tình đánh tráo 
khái niệm về taxi, cho rằng xe ô tô chở khách hoạt động kiểu Uber, Grab 
không phải là taxi mà là xe hợp đồng điện tử. 

"Tòa án Công lý Châu Âu, ý kiến của Bộ Tư pháp cùng tất cả các 
chuyên gia và toàn xã hội đều khẳng định thực chất đó là xe taxi điện tử. 
Vì cách gọi qua tổng đài điện thoại hay qua phần mềm, cách đo quãng 
đường xe chạy và tính tiền bằng đồng hồ hay bằng phần mềm chỉ là 
hình thức của thủ tục, điều có giá trị tương đương chứ không phải là bản 
chất của loại hình vận tải”, ông Hùng dẫn chứng. 

Ông Tạ Long Hỷ, Chủ tịch Hiệp hội taxi TP.HCM 

Ông Tạ Long Hỷ, Chủ tịch Hiệp hội taxi TP.HCM cho rằng, nếu là DN 
cung cấp phần mền đơn thuần thì mới gọi là đơn vị phầm mền, còn đã 
đứng ra thu tiền, tính giá, thậm chí bỏ ra hàng chục tỷ để khuyến mãi, 
chi phối lợi nhuận thì không thể nói là phần mềm được. 

Về định danh taxi, Chủ tịch Hiệp hội Taxi TP.HCM cũng đồng tình với 
quy định tất cả các loại xe chở khách 9 chỗ trở xuống có kết nối phần 



mềm hay không nhưng chở khách trong nội đô, nội thị và tính chất, bản 
chất giống nhau thì coi là taxi. 

“Bộ GTVT có thể quy định từng loại taxi có đặc điểm khác nhau nhưng 
không nên tạo một chợ riêng cho loại nào đó nhưng thực chất vẫn là 
taxi”, ông lưu ý. 

Để phân biệt xe kinh doanh hay không thì tất cả các loại xe kinh doanh 
từ 9 chỗ trở xuống phải có biển số khác hoặc đặc điểm khác trên biển 
số.  

“Cái có thể làm ngay là nếu kinh doanh thì tem kiểm định phải màu khác 
và lớn gấp 2 lần xe gia đình bình thường để kiểm tra”, ông Hỷ đề nghị. 

Giấy phép mà không bao lót đừng hòng người ta cho 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chốt lại, những gì không tuân thủ thị trường thì 
yêu cầu phải bỏ. Ví dụ phù hiệu tăng cường để áp dụng ngày lễ, tết là 
không cần thiết. Thực tế nếu có khách thì đương nhiên DN vẫn chạy, 
còn có phù hiệu tăng cường mà không có khách thì họ cũng không chạy. 

“Phải bám vào thị trường, đừng đặt ra các thủ tục, giấy phép con để DN 
phải đến Sở GTVT mới có giấy phép. Giấy phép mà không có bao lót 
đừng hòng người ta cho, không hẹn trước đừng hòng gặp”, Bộ trưởng 
Mai Tiến đề nghị bỏ quy định này và lưu ý Bộ GTVT làm sao tháo gỡ cho 
DN chứ không phải trói chặt hơn. 

Theo vietnamnet.vn 

 

6. Báo động “đỏ” tình trạng mua bán hóa đơn trái phép 
Chưa bao giờ tình trạng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) lại 
báo động khẩn cấp như bây giờ. Khi các sự việc bị phanh phui con 
số lên đến hàng trăm tỷ đồng. 

Trong thời gian ngắn vừa qua, Công an các tỉnh như Bắc Giang, Thanh 
Hóa, Hải Phòng..v..v.. đã triệt phá được những đường dây mua bán hóa 
đơn GTGT trái phép thu lời bất chính lên đến hàng trăm tỷ đồng. 

Điển hình, ngày 19/9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh 
Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa làm rõ đường dây mua bán hóa đơn 
GTGT trái phép lên tới gần 100 tỷ đồng, do Nguyễn Thị Ngọc (SN 1989, 
ở xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) cầm đầu. 

Đối tượng Ngọc khai nhận: “Nhận thấy nhu cầu mua hóa đơn để hợp 
thức hóa đầu vào của các doanh nghiệp cao nên đối tượng đã thông qua 
Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trường Thanh để lấy hóa đơn, 
bán bất hợp pháp”.Ngọc cũng thừa nhận biết đây là hành vi vi phạm 
nhưng vẫn “nhắm mắt làm liều”. Nguyễn Thị Ngọc đã ghi trên 100 hóa 
đơn khống cho khoảng 60 doanh nghiệp với tổng giá trị gần 100 tỷ đồng. 



Ngày 3/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hoá đã tống đạt quyết 
định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư 
trú đối với đối tượng Nguyễn Thị Huyền (SN 1983, trú tại số nhà 44, LK 
8 Khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch, TP Thanh Hóa) về hành 
vi mua bán hóa đơn GTGT. Quá trình thực hiện việc mua bán hóa đơn 
Huyền thu phí từ 12-15% giá trị hàng hóa trong hóa đơn. Khi có kế 
hoạch kiểm tra của cơ quan quản lý thuế thì Huyền chuyển trụ sở công 
ty hoặc xin tạm dừng hoạt động để tránh sự kiểm tra phát hiện sai phạm. 
Với thủ đoạn như vậy, toàn bộ số hoá đơn Huyền bán ra có tổng giá trị 
gần 300 tỷ đồng gây thất thoát gần 30 tỷ đồng tiền thuế. 

 
Đối tượng Nguyễn Thị Huyền tại cơ quan điều tra. 

Khám xét nơi ở của Huyền, Công an TP.Thanh Hoá đã thu giữ 12 con 
dấu của các công ty và hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa 
đơn GTGT của Huyền. Quá trình điều tra, Công an TP. Thanh Hóa đã 
xác minh và thu giữ hơn 60 hóa đơn GTGT do doanh nghiệp Trang Phát 
Đạt của Huyền viết bán cho các đơn vị mà không có giao dịch hàng hóa 
thực tế. 



Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an TP. Hải Phòng cho 
biết vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT trong 
một chuyên án được đơn vị xác lập trước đó trên địa bàn thành phố. 
Đường dây này đã hoạt động thời gian dài, thu lời bất chính số tiền lên 
đến hàng nghìn tỷ đồng. 

Sau 6 tháng liên tục, kiên trì theo dõi, thu thập các tài liệu, chứng cứ. 
Ngày 2/10, Ban chuyên án nhận được nguồn tin Thanh và Oanh sẽ viết 
hoá đơn khống để bán cho khách hàng. Ngay lập tức các mũi trinh sát 
được phân công xiết chặt vòng vây. Đến 11h30’ cùng ngày tại nhà riêng 
của Bùi Thị Ngọc Oanh, Phòng CSKT với sự phối hợp của các phòng 
nghiệp vụ Công an thành phố đã bắt quả tang Thanh và Oanh đang bán 
3 hóa đơn GTGT khống với số tiền 22.400.000 đồng cho Trần Thị 
Phương Linh SN 1989, trú ở số 6/8, Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng. 

 
Đối tượng Lê Quốc Thanh tại cơ quan điều tra. 

Qua khám xét, cơ quan điều tra thu giữ tại đây nhiều bộ dấu tròn Công 
ty; con dấu chức danh Giám đốc; hàng chục quyển hoá đơn GTGT đã 
ghi và chưa ghi nội dung; trên 10 giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp của các Công ty “ma” do Thanh và Oanh thành lập để thực hiện 



việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT cùng nhiều tang vật liên quan 
khác. 

Qua ba sự vụ trên ta thấy tình trạng buôn bán hóa đơn thực sự đã đạt 
đến mức báo động “đỏ” bởi khả năng “siêu lợi nhuận” của việc kinh 
doanh này. Hầu hết các đối tượng đều nhận thức rõ hành vi vi phạm 
pháp luật của mình khi gây thiệt hại cho nhà nước và các doanh nghiệp 
nhưng vẫn lao vào như “thiêu thân”. 

Nền kinh tế nước nhà đang trải qua thời kỳ suy thoái nhất, cả đất nước 
đều “oằn” mình lên để cùng khắc phục thời kỳ khủng hoảng này nhưng 
bên cạnh đó các Công ty “ma” này lại mọc lên như nấm sau mưa gây 
thất thoát cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng. 

Hầu hết các vụ án khi bị triệt phá thì các đối tượng đã thực hiện trót lọt 
số tiền lên đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng. Việc làm này 
không chỉ làm thất thoát thuế của nhà nước mà còn làm ảnh hưởng đến 
rất nhiều các doanh nghiệp hoạt động chân chính. 

Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho các cơ quan quản lý nhà nước khi 
cấp phép kinh doanh cần thẩm định chặt chẽ và giám sát hoạt động của 
doanh nghiệp để tránh tình trạng lập công ty ảo vào mục đích xấu. 

Đã đến lúc không chỉ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền vào cuộc 
sát sao để giám sát tình trạng buôn bán hóa đơn mà bản thân các doanh 
nghiệp cũng nâng cao ý thức kinh doanh, không tiếp tay cho loại tội 
phạm này làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế chung. 

Theo enternews.vn 

 

7. Đổi mới cơ chế để sàng lọc các dự án phát triển 
khu kinh tế 
Kể từ Luật Đầu tư năm 2005, qua các văn bản pháp luật về đầu tư, 
về khu công nghiệp, khu chế xuất từng thời kỳ, cơ chế phân cấp, 
ủy quyền trong quản lý khu công nghiệp ngày càng được hoàn 
thiện. 

Được ví như thỏi nam châm để thu hút đầu tư, các khu công nghiệp, khu 
chế xuất đã phát triển mạnh mẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều 
địa phương trên cả nước. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, mô hình 
này đã bộc lộ những hạn chế, đặc biệt là một số địa phương chưa chú 
trọng phát triển những ngành, nghề có công nghiệp tiên tiến, thân thiện 
môi trường, gắn với tiềm năng, lợi thế phát triển của địa phương mà đưa 
ra danh mục quá nhiều ngành, nghề để “dễ” kêu gọi đầu tư. 

Phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với ông Trần Duy Đông, Vụ 
trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung 
liên quan đến sự phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất trong thời 



gian tới.  
 
Phóng viên: Xin ông đánh giá những thành công trong thay đổi cơ chế 
chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư nói chung và 
thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất nói riêng?  
 
Ông Trần Duy Đông: Thực tiễn xây dựng, phát triển và thu hút đầu tư 
vào các khu công nghiệp thời gian qua cho thấy những kết quả đạt 
được, những đóng góp ngày càng tích cực của các khu công nghiệp 
trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước gắn liền với những bước sửa 
đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, chính sách đối với khu công nghiệp.  

 
Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy 

Đông. Ảnh: MPI.GOV.VN 

Trong suốt thời gian qua, kể từ Luật Đầu tư năm 2005, qua các văn bản 
pháp luật về đầu tư, về khu công nghiệp, khu chế xuất từng thời kỳ, cơ 
chế phân cấp, ủy quyền trong quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất 
ngày càng được mở rộng và hoàn thiện.  

Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất được phân cấp, ủy 
quyền thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước về đất đai, lao động, thương mại, môi trường, xây 
dựng để tạo điều kiện thuận lợi thực hiện cơ chế hành chính “một cửa 
tại chỗ” tại các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, giảm thủ tục 
hành chính khi nhà đầu tư thực hiện đầu tư sản xuất kinh doanh. 

Đây là một trong những yếu tố góp phần cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh trên cả nước; trong đó có khu công nghiệp, khu chế xuất.  



Bên cạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, chính sách ưu đãi đầu tư 
cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy thu hút đầu tư vào các khu 
công nghiệp, khu chế xuất. Ưu đãi đầu tư trong khu công nghiệp, khu 
chế xuất bao gồm ưu đãi về các loại thuế (thuế thu nhập doanh nghiệp, 
thuế nhập khẩu), tiền thuê đất, tiền sử dụng đất… có sự chuyển biến 
phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của từng thời kỳ.  

Trong giai đoạn trước đây, ưu đãi đối với khu công nghiệp, khu chế xuất 
cơ bản chủ yếu xác định theo địa bàn; trong đó các dự án đầu tư vào 
khu công nghiệp, khu chế xuất được áp dụng các chính sách ưu đãi đối 
với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn với mức ưu đãi khá 
hấp dẫn và vượt trội so với ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất.  

Tuy nhiên, thời gian gần đây, đặc biệt là sau khi Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 
được ban hành và có hiệu lực thì ưu đãi đối với khu công nghiệp, khu 
chế xuất đã được điều chỉnh theo hướng giảm bớt mức ưu đãi theo địa 
bàn, chỉ áp dụng ưu đãi chung theo địa giới hành chính (huyện, xã) cụ 
thể; đồng thời, tập trung chính sách ưu đãi đầu tư theo lĩnh vực, tính 
chất, quy mô dự án.  

Theo đó, những dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, quy mô lớn 
về vốn đầu tư, doanh thu, giải ngân nhanh, thâm dụng lao động sẽ được 
áp dụng mức ưu đãi cao theo quy định của pháp luật.  

Tôi cho rằng, một số chuyển biến căn bản trong pháp luật đối với khu 
công nghiệp, khu chế xuất đã bước đầu mang lại một số kết quả nhất 
định trong thay đổi cơ cấu đầu tư theo hướng gia tăng hàm lượng công 
nghệ, thu hút ngành công nghiệp hỗ trợ, những dự án có quy mô lớn của 
các đối tác đầu tư lớn vào các khu công nghiệp, khu chế xuất.  



 
Sản xuất sản phẩm cơ khí tại Công ty TNHH Cơ khí RK (vốn Nhật Bản) 

tại Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng. Ảnh: Danh Lam/TTXVN 

Phóng viên: Thưa ông, thực tế đã xảy ra việc một số địa phương thu hút 
đầu tư bằng mọi giá dẫn đến xảy ra ô nhiễm môi trường, dự án kém hiệu 
quả. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đánh giá gì về việc này?  

Ông Trần Duy Đông: Trước đây, có một giai đoạn các địa phương ban 
hành những chính sách ưu đãi đầu tư riêng, thậm chí là trái luật, “xé rào” 
nhằm “trải thảm đỏ”, lôi kéo các nhà đầu tư vào địa phương của mình. 
Hiện tượng này xảy ra chủ yếu trước năm 2005 khi Luật Đầu tư năm 
2005 chưa được ban hành.  

Tuy nhiên, thời điểm đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những 
chỉ đạo kịp thời; các địa phương đã rút kinh nghiệm, bãi bỏ những chính 
chính ưu đãi trái luật của địa phương mình. Hiện nay, có thể nói việc 
thực hiện các chính sách ưu đãi đã thống nhất theo quy định của Luật 
Đầu tư, các luật về thuế, đất đai…  

Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động thu hút đầu tư 
vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, tại một số địa phương hiện nay 
vẫn còn xảy ra một số bất cập cần khắc phục.  

Đó là khi phê duyệt các ngành, nghề thu hút đầu tư vào các khu công 
nghiệp trên địa bàn, một số địa phương chưa chú trọng đến việc tập 
trung vào phát triển những ngành, nghề có công nghiệp tiên tiến, thân 
thiện môi trường, gắn với tiềm năng, lợi thế phát triển của địa phương 
mà đưa ra danh mục quá nhiều ngành, nghề, mang tính “tổng hợp”, đa 
dạng để “dễ” kêu gọi đầu tư. 



Đây là vấn đề cần phải khắc phục trong thời gian tới để không còn xảy 
ra việc các dự án không đảm bảo về môi trường, công nghệ lạc hậu vẫn 
được thu hút đầu tư, hoạt động ở một số khu công nghiệp, khu chế 
xuất.  
 
Đối với các dự án kém hiệu quả, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã phối 
hợp với các địa phương thường xuyên, rốt ráo việc rà soát, phát hiện và 
xử lý, báo cáo Ban Chỉ đạo về phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế và 
Thủ tướng Chính phủ. 

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, vẫn có những dự án hạ tầng khu 
công nghiệp và dự án thứ cấp trong khu công nghiệp thuê đất từ lâu 
nhưng chậm triển khai vì nhiều lý do khác nhau. 

Do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định xử lý các dự án chậm triển 
khai, kém hiệu quả tiếp tục là giải pháp quan trọng, thường xuyên thực 
hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tránh lãng 
phí nguồn lực đất đai, hạ tầng.  

Ngoài ra, trong thời gian tới, cần tiếp tục rà soát quy hoạch các khu công 
nghiệp để đảm bảo quy mô, vị trí được quy hoạch phù hợp với quy 
hoạch sử dụng đất và khai thác được tiềm năng, lợi thế của địa phương, 
vùng; kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch hoặc giảm diện tích đối với 
những khu công nghiệp được quy hoạch từ lâu nhưng không triển khai, 
khó khăn trong giải phóng mặt bằng, không thu hút được nhà đầu tư 
phát triển kết cấu hạ tầng.  

Bộ cũng chỉ xem xét, điều chỉnh, bổ sung khu công nghiệp khi đáp ứng 
đủ các điều kiện về quy hoạch, tỷ lệ lấp đầy, kết nối hạ tầng… theo quy 
định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp, 
khu kinh tế.  

Phóng viên: Thưa ông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có tham mưu gì về mặt 
chính sách để nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư vào các khu 
công nghiệp, khu chế xuất?  

Ông Trần Duy Đông: Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 
82/2018/NĐ-CP thay thế cho các Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định về 
khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định 164/2013/NĐ-
CP sửa đổi Nghị định 29/2008/NĐ-CP và Nghị định 114/2015/NĐ-CP 
sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định 29/2008/NĐ-CP.  

Nghị định mới đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động của 
các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả 
hoạt động, thu hút đầu tư của các khu công nghiệp, khu chế xuất.  

Cụ thể như: bổ sung, hoàn thiện các quy định về trình tự, thủ tục quy 
hoạch, đầu tư, thành lập các khu công nghiệp mới và mở rộng, đảm bảo 
minh bạch, rõ ràng về thủ tục và phát triển khu công nghiệp phù hợp với 
khả năng thu hút đầu tư của địa phương…  



Trong giai đoạn tới, cũng cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về đầu tư, 
pháp luật về khu công nghiệp, khu chế xuất nhằm xác định rõ những 
trọng tâm trong thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài của cả 
nước, các địa phương và các khu công nghiệp, khu chế xuất, phù hợp 
với tiềm năng, lợi thế của địa phương, vùng; xác định những tiêu chí, 
điều kiện cụ thể, rõ ràng nhằm lựa chọn các dự án đầu tư phù hợp về 
công nghệ, môi trường, định hướng phát triển.  

Bên cạnh đó là sửa đổi, bổ sung trình tự, thủ tục đầu tư nhằm bảo đảm 
vừa rõ ràng, minh bạch nhưng vừa chặt chẽ trong khâu thẩm định, đánh 
giá dự án để lựa chọn được những dự án có chất lượng, hiệu quả, nâng 
cao được hiệu quả sử dụng đất, bảo vệ môi trường và đóng góp tích cực 
cho ngân sách nhà nước, thu hút và nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực.  

Ngoài ra, cần tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về khu công 
nghiệp, khu chế xuất ở Trung ương và địa phương để đủ bộ máy, năng 
lực đáp ứng yêu cầu phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất trong giai 
đoạn mới; chuyển dần từ cơ chế ủy quyền sang cơ chế phân cấp, giao 
nhiệm vụ trực tiếp cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để đảm 
bảo thẩm quyền quản lý nhà nước khu công nghiệp, khu chế xuất tại địa 
phương trên các lĩnh vực, theo nguyên tắc “một cửa, tại chỗ”.  

Để đảm bảo các quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất có tính pháp 
lý cao, ổn định, thống nhất nhằm thúc đẩy đóng góp của các khu công 
nghiệp, khu chế xuất trong phát triển kinh tế, trong giai đoạn tới cần 
nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xây dựng và ban hành Luật 
Khu công nghiệp, Khu chế xuất thay vì văn bản pháp quy về khu công 
nghiệp, khu chế xuất dưới hình thức Nghị định như hiện nay.  

Phóng viên: Xin cám ơn ông!  

Theo bnews.vn 

 

8. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành 
chính 
UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Công an 
tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố tập trung nâng cao chất lượng giải 
quyết thủ tục hành chính. 

Trong đó, tập trung tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 180/KH-
UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện 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 TTHC trên địa bàn tỉnh; triển 
khai việc thành lập Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp 



xã; bố trí cán bộ, công chức và các điều kiện cần thiết khác để đưa Bộ 
phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động từ 
tháng 01 năm 2019, đảm bảo thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp 
khi thực hiện TTHC. 

Cán bộ, công chức được cử ra làm việc tại Bộ phận Một cửa phải bảo đảm 
trình độ chuyên môn, thực hiện tốt việc hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, 
phê duyệt hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp; cần có sự tham gia của các 
đầu mối kiểm soát TTHC trong việc tổ chức, vận hành Bộ phận Một cửa, 
bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của các quy định của pháp luật về kiểm 
soát TTHC và theo dõi tình hình, kết quả giải quyết TTHC; tiến tới xây 
dựng và tổ chức triển khai thực hiện theo nguyên tắc có tính xuyên suốt, 
nhất quán đối với hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 
Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, đó là: 03 giảm (giảm thủ 
tục, giảm thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp và nhân dân); 4 tại 
chỗ đối với các TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ (tiếp nhận, thẩm 
định, phê duyệt, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 
Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện); 8 công khai (công khai tên 
TTHC; thành phần hồ sơ; trình tự thực hiện; thời hạn thực hiện; điều kiện; 
cơ sở pháp lý; phí, lệ phí; thông tin liên lạc), bảo đảm các TTHC được giải 
quyết thuận tiện, nhanh chóng. 

Chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương, hạn 
chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Thường 
xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC, khắc phục tình trạng thiếu 
công khai, minh bạch thông tin về TTHC, ngăn chặn tình trạng nhũng 
nhiễu, tiêu cực. Nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, 
tổ chức về quy định TTHC; khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết 
TTHC; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình 
trạng muộn, chậm giải quyết TTHC và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, 
viên chức có hành vi vi phạm quy định. Đẩy mạnh việc đánh giá mức độ 
hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC, hoạt 
động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, đặc biệt thông qua 
phương thức điện tử. 

Nghiêm túc thực hiện việc đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ 
TTHC tại các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC, tránh làm 
tăng gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp; công bố, công khai TTHC 
theo quy định. 

Khẩn trương xây dựng kế hoạch để triển khai dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu tại văn bản số 2085/UBND-
HCC ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh về việc nâng cao chỉ số Chính phủ 
điện tử của Việt Nam theo phương pháp đánh giá của Liên hợp quốc. 

Thường xuyên rà soát một số thủ tục, nhóm thủ tục hành chính để kịp 
thời phát hiện, xây dựng, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền phương án 
sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định về TTHC 



tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành còn vướng mắc, 
bất cập, không cần thiết, không phù hợp hoặc không đáp ứng được các 
nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC, nhằm cắt giảm chi phí về 
thời gian và tài chính của người dân và doanh nghiệp thuộc mọi thành 
phần kinh tế trong việc tuân thủ TTHC. 

Tập trung đổi mới, lề lối làm việc, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân, 
doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC. 

Theo yenbai.gov.vn 

 

9. Học sinh 200 trường THPT tham gia thi tìm hiểu 
dịch vụ công trực tuyến 
1,1 triệu học sinh Thủ đô sẽ được phổ biến về dịch vụ công trực 
tuyến trong lĩnh vực giáo dục, gồm nhiều thủ tục như cấp lại bản 
sao văn bằng, chỉnh sửa nội dung, xác minh văn bằng, thi THPT 
quốc gia… 

Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội cho biết, để đẩy mạnh tuyên truyền việc 
sử dụng các dịch vụ công trực tuyến với tổ chức, người dân, Sở đã chỉ 
đạo các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố tổ chức cuộc thi tìm 
hiểu kiến thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (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…). 

Dự kiến hết tháng 11, Sở này sẽ tuyên truyền đến hơn 1,1 triệu học sinh 
cấp THCS, THPT về sử dụng, tiện ích của các dịch vụ công trực tuyến 
để các em học sinh có thể hướng dẫn bố, mẹ, người thân trong gia đình 
sử dụng việc đăng ký, giải quyết các thủ tục hành chính được nhanh 
gọn, góp phần tạo môi trường làm việc, môi trường kinh doanh của Thủ 
đô ngày càng thông thoáng, hiệu quả. 

Đối với cấp THPT, theo kế hoạch, hơn 200 trường THPT cùng tổ chức 
cuộc thi cấp trường về tìm hiểu các dịch vụ công trực tuyến và chọn đội 
tham gia cuộc thi cấp cụm. 

Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội cũng cho biết, theo chỉ đạo của 
UBND Thành phố Hà Nội về đẩy mạnh tuyên truyền, sử dụng các dịch 
vụ công trực tuyến, từ 2017, Sở đã chính thức vận hành 15/49 dịch vụ 
công trực tuyến. Trong đó, ưu tiên các dịch vụ công liên quan đến học 
sinh, như cấp lại bản sao văn bằng, xác minh văn bằng chứng chỉ, các 
thủ tục hành chính về thi THPT quốc gia… 

Qua 1 năm vận hành, đã có hơn 800 hồ sơ của tổ chức, công dân được 
đăng ký và giải quyết trực tuyến trên môi trường mạng. Dự kiến đến 



tháng 12, cùng với 15 dịch vụ công mức độ 3, 4 đã hoàn thành từ 2017, 
sẽ có 49/49 (100%) thủ tục hành chính, thuộc thẩm quyền Sở Giáo dục - 
Đào tạo quyết định, đạt dịch vụ công mức độ 3, 4, trong đó có 15% dịch 
vụ công đạt mức độ 4. 

Theo thanhnien.vn 

 

10. Nữ cán bộ 'Một cửa' tận tụy, giàu sáng tạo 
Năng nổ, nhiệt tình, tận tụy với công việc được giao… đó là  ấn 
tượng của nhiều người dân khi tiếp xúc, làm việc với chị Nguyễn 
Thị Hoa - công chức Văn phòng - thống kê phường Sài Đồng, quận 
Long Biên.   

Không ngại khó, ngại khổ 

Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê có truyền thống hiếu học (xã Giai 
Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), trong một gia đình nền nếp và 
cũng có truyền thống hiếu học, ngay từ nhỏ, Nguyễn Thị Hoa đã sớm 
được rèn rũa, trang bị một nền tảng học vấn tốt. 

Tốt nghiệp hệ chính quy trường Đại học Luật Hà Nội năm 2011, Nguyễn 
Thị Hoa tiếp tục theo học lấy chứng chỉ hành nghề luật sư tại Học viện 
Tư pháp với ước mơ trở thành Luật sư, thành người có chuyên môn giỏi 
trong lĩnh vực khoa học pháp lý. Với bằng cấp và những kiến thức đã 
được trang bị, có thể nói, cánh cửa tương lai đã rộng mở để cô gái trẻ 
thỏa sức vẫy vùng. 

Tuy vậy, cơ duyên đưa đẩy đã dẫn Nguyễn Thị Hoa đến với con đường 
trở thành một “công bộc của dân”, mang những kiến thức được đào tạo 
chỉn chu, bài bản của mình trực tiếp phục vụ công dân. Ấy là năm 2014, 
theo lời khuyên của gia đình, Hoa chia tay một công ty Luật có tiếng để 
tham dự và trúng tuyển tại Hội đồng thi tuyển công chức của quận Long 
Biên. Chị được bố trí công tác tại UBND phường Sài Đồng với nhiệm vụ 
cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
(TTHC) tại bộ phận "Một cửa". 



Chị Nguyễn Thị Hoa hướng dẫn công dân giải quyết thủ tục hành chính 

Đây là nơi đón tiếp công dân đến giao dịch và phối hợp với các bộ phận 
chuyên môn để giải quyết các hồ sơ, TTHC. Công việc giải quyết TTHC 
vốn khô khan, lặp đi lặp lại theo một quy trình có phần nhàm chán; song 
khối lượng công việc thì luôn quá tải và nhiều áp lực, chẳng khác nào 
“làm dâu trăm họ”. 

“Mỗi ngày, có hàng trăm lượt công dân đến giải quyết các hồ sơ, TTHC, 
mỗi người có một tâm lý, tính cách khác nhau, ấy là chưa kể có có nhiều 
trường hợp người dân đã đi làm TTHC tại nhiều nơi, từng bị gây khó 
khăn, phiền hà, nên đến phường với tâm trạng bức xúc. Tất cả những 
điều này đòi hỏi người cán bộ “một cửa” phải có chuyên môn sâu để 
hướng dẫn chính xác, đơn giản, dễ hiểu cho người dân, đặc biệt phải có 
phẩm chất đạo đức, khả năng giao tiếp tốt, phải kiên trì, nhẫn lại để lắng 
nghe mục đích, nguyện vọng của người dân, tránh những ứng xử nóng 
nảy, bộc phát”- Nguyễn Thị Hoa chia sẻ. 

Bên cạnh đó, môi trường làm việc tại một cơ quan hành chính cấp 
phường cũng khác hoàn toàn so với môi trường làm việc đầy tính cạnh 
tranh, sáng tạo mà Hoa từng trải qua ở Công ty Luật trước đó khiến nữ 
cán bộ trẻ không khỏi có những lúc dao động. Tuy vậy, ý chí cầu tiến, 
tinh thần ham học hỏi, luôn nỗ lực vươn lên, đã không cho phép Nguyễn 
Thị Hoa nản lòng. Ngược lại, chị coi đây là những thử thách, là động lực 
để tiếp tục học hỏi, sáng tạo và vượt lên chính mình. “Tôi luôn nghĩ trong 
bất cứ công việc nào cũng có những thách thức đi liền với cơ hội, quan 
trọng là mình phải luôn nỗ lực, cố gắng, vượt lên chính mình”- Nguyễn 
Thị Hoa bộc bạch. 



Chị Hoa cũng tự nhủ, đã xác định làm công việc phục vụ công dân thì 
không được ngại khó, ngại khổ, phải vừa làm vừa học, không ngừng 
nâng cao trình độ, phục vụ tốt nhất cho nhân dân. Từ suy nghĩ ấy, 
Nguyễn Thị Hoa luôn làm việc với tất cả tinh thần trách nhiệm, sự chăm 
chỉ, cần cù, đồng thời luôn chịu khó nghiên cứu, học hỏi, trau dồi tư duy 
và phương pháp làm việc khoa học, năng động sáng tạo, giải quyết công 
việc khách quan, có lý, có tình. Chỉ sau một năm nhận công tác, Nguyễn 
Thị Hoa được lãnh đạo cơ quan tín nhiệm giao nhiệm vụ là tổ trưởng 
giúp đồng chí Trưởng bộ phận nắm bắt các hoạt động chung của Bộ 
phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC. 

Luôn tìm tòi, sáng tạo 

Ở cương vị mới, yêu cầu về công việc cao hơn, Nguyễn Thị Hoa càng 
phát huy tinh thần trách nhiệm, dồn hết tâm huyết với công việc và 
người dân. Chị đặt mình vào vị trí của người dân để hiểu họ mong muốn 
gì và hiểu thấu những vướng mắc, khó khăn của người dân khi phải vất 
vả đi lại giữa nhiều cơ quan hành chính để giải quyết công việc. Từ đó, 
những suy nghĩ như: phải làm sao cho những yêu cầu chính đáng của 
người dân được giải quyết nhanh nhất, qua đó vừa giảm chi phí cho cá 
nhân và tổ chức, làm sao để cải cách thủ tục hành chính được nhiều 
hơn nữa… luôn bám riết trong tâm trí Hoa. 

Chứng kiến cảnh người dân khi thực hiện 4 TTHC khai tử, hỗ trợ kinh 
phí hỏa táng, xóa thường trú và thanh toán chế độ tử tuất phải mất tới 
54 ngày làm việc liên tục, chưa kể thời gian đi lại và hỏi hướng dẫn mới 
có được kết quả cuối cùng, Hoa nghĩ "mình hoàn toàn có thể giúp cho 
mọi người có thể hoàn thiện các hồ sơ này tại UBND phường chứ đâu 
nhất thiết công dân phải vất vả thế!". 

Sau nhiều thời gian trăn trở, tìm tòi, năm 2017, Nguyễn Thị Hoa đã có 
sáng kiến xây dựng quy trình: Liên thông đăng ký khai tử, đăng ký xóa 
thường trú- chế độ tử tuất (trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất) - hỗ trợ chi 
phí hỏa táng cho người mất. Khi triển khai quy trình liên thông này, thay 
vì phải thực hiện nhiều lần giao dịch, chờ đợi 54 ngày làm việc và mất 
công đi lại giữa 3 cơ quan hành chính là: UBND phường, Công an và 
Bảo hiểm xã hội quận, công dân chỉ cần đến bộ phận Một cửa phường 2 
lần với tổng thời gian giải quyết 15 ngày, giảm 39 ngày là có kết quả, tiết 
kiệm được rất nhiều thời gian cũng như chi phí hành chính của các cơ 
quan nhà nước. Với tính ưu việt như trên, sáng kiến của Nguyễn Thị 
Hoa đã được hội đồng thi đua khen thưởng Quận Long Biên xét duyệt, 
công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp quận Long Biên năm 2016. Tiếp 
đó, đề tài được Hội đồng khoa học sáng kiến thành phố Hà Nội công 
nhận “Sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố năm 2017”. 



Chị Nguyễn Thị Hoa được khen thưởng tại hội nghị tổng kết phong 
trào Người tốt, việc tốt năm 2017 của quận Long Biên 

Chưa dừng lại ở đó, năm 2018, Nguyễn Thị Hoa tiếp tục có sáng kiến 
“Cẩm nang về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu tiên trên địa 
bàn thành phố Hà Nội” . Đây đồng thời cũng là Đề tài Luận văn Thạc sỹ 
Luật học tại trường Đại học Luật Hà Nội của Nguyễn Thị Hoa. 

Chia sẻ về quá trình thực hiện sáng kiến này, Nguyễn Thị Hoa cho biết, 
là một công chức trực tiếp làm công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, bằng kinh nghiệm thực 
tiễn gần 4 năm công tác và những nghiên cứu khoa học của bản thân 
trong quá trình hoàn thiện Luận văn thạc sỹ Luật học tại trường Đại học 
Luật Hà Nội, chị nhận thấy việc dẫn cho công dân khi đến bộ phận Một 
cửa xin Cấp GCNQSDĐ không phải chỉ đơn giản là nhìn vào quy trình 
để ghi ra các loại giấy tờ cần chuẩn bị, mà quan trọng hơn, cần tư vấn 
được cho công dân các nội dung cần thiết. 

Do đó, việc nắm bắt và có vốn kiến thức tổng thể để có thể khái quát 
được số lượng lớn văn pháp pháp luật điều chỉnh về lĩnh vực cấp 
GCNQSDĐ, vận dụng vào công tác Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
TTHC gặp nhiều khó khăn cho chính cán bộ chứ không phải chỉ công 
dân. Và hệ lụy sẽ là công dân phải đi lại nhiều lần do cán bộ hướng dẫn 
thiếu chi tiết, thậm chí sai sót, tuy nhiên, nếu được cán bộ hướng dẫn 



tận tình, khoa học thì còn hạn chế được những khiếu nại, tranh chấp về 
đất đai. 

“Tôi đã tiến hành khảo sát về mức độ nắm bắt các văn bản quy phạm 
pháp luật và sự cần thiết của việc sử dụng một tài liệu khoa học mang 
tính tổng quát để thuận lợi cho công tác tra cứu của cán bộ tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả tại bộ phận Một cửa cũng như công dân đến giao dịch 
về Cấp giấy chứng nhận lần đầu. Kết quả, tất cả các cán bộ làm công 
tác tiếp nhận hồ sơ (14/14 phường trên địa bàn quận Long Biên) đều 
cho rằng thực sự rất khó để nắm bắt hết được các quy định về cấp giấy 
chứng nhận lần đầu để tư vấn cho công dân, và việc được nhận một tài 
liệu khoa học có giá trị công khai như một Bộ TTHC để công dân tham 
khảo là điều hết sức cần thiết”- Nguyễn Thị Hoa cho biết. 

Nguyễn Thị Hoa chia sẻ thêm, không chỉ là Luật văn Thạc sỹ, chị khát 
khao mong muốn công trình nghiên cứu khoa học của mình sẽ được sử 
dụng rộng rãi trên địa bàn quận Long Biên nói riêng và thành phố Hà Nội 
nói chung với 2 mục đích chính giúp cán bộ làm công tác tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai dùng để tra cứu thông 
tin, nâng cao nghiệp vụ, tiết kiệm nhiều thời gian, công sức nghiên cứu 
tổng thể các văn bản liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận lần 
đầu thuộc thẩm quyền của UBND cấp quận (Có hơn 20 văn bản quy 
phạm pháp luật) đồng thời giúp công dân đến giao dịch tại Bộ phận Một 
cửa có thể dùng để tham khảo trực tiếp như 1 bộ TTHC được công khai. 

Trên thực tế, với tài liệu khoa học là “Cẩm nang về cấp GCNQSDĐ, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu tiên trên địa 
bàn thành phố Hà Nội”; UBND phường đã áp dụng thử tại bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trên thủ tục số 21 của lĩnh 
vực địa chính là “Công nhận quyền sử dụng đất, Cấp giấy chứng nhận 
cho hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư đang sử dụng đất” năm 
2017 đã giúp cho công dân đến giao dịch và cán bộ tiếp nhận hồ sơ tra 
cứu nhanh thông tin tư vấn chính xác, giúp giảm tải áp lực, thời gian cho 
công chức làm nhiệm vụ Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC 
tại Một cửa. Từ thực tiễn áp dụng thử có thể nói, đây là một nguồn tài 
liệu tham khảo đáng tin cậy không chỉ trong lĩnh vực khoa học pháp lý 
mà còn là kênh thông tin đối chiếu của những cán bộ trực tiếp làm công 
tác quản lý nhà nước về đất đai cũng như công dân khi tiến hành giao 
dịch. Đề tài này đã được Hội đồng khoa học sáng kiến thành phố Hà Nội 
công nhận “Sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố năm 2018” 

Sự tận tụy, trách nhiệm, tâm huyết, sáng tạo cùng kết quả xuất sắc trong 
công việc của Nguyễn Thị Hoa đã được các cấp chính quyền, đoàn thể 
ghi nhận,đánh giá cao, trao tặng chị nhiều danh hiệu cao quý như: Chiến 
sỹ thi đua cấp cơ sở, Nữ CNVCLĐ Giỏi việc nước- Đảm việc nhà quận 
Long Biên; Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu quận Long Biên; Người tốt việc 
tốt Thành phố Hà Nội (năm 2017) v.v…Nguyễn Thị Hoa cũng được nhận 



nhiều giấy khen, phần thưởng khác của UBND phường Sài Đồng, UBND 
quận Long Biên. Tuy nhiên, phần thưởng lớn nhất đối với Nguyễn Thị 
Hoa chính là sự tín nhiệm của lãnh đạo, lòng quý trọng của đồng nghiệp 
và lòng tin yêu, gần gũi, khó quên của công dân đối với nữ cán bộ “Một 
cửa” luôn tận tụy, hết mình vì công việc, vì nhân dân. 

Theo laodongthudo.vn 

 

11. Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ 
kiểm tra tại Hà Tĩnh 
Chiều ngày 16/10/2018, tại Hà Tĩnh, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn 
Thị Phương Hoa dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách 
hành chính (CCHC) của Chính phủ bắt đầu kiểm tra, khảo sát thực 
tế về công tác cải cách hành chính. 

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các 
đơn vị Tổng cục, Cục, Vụ trực thuộc Bộ TN&MT. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có 
đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo, đại diện 
lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Lãnh đạo Trung tâm 
hành chính công tỉnh Hà Tĩnh. 

Qua thực tế khảo sát hoạt động trực tiếp Trung tâm hành chính công Hà 
Tĩnh, Đoàn kiểm tra nhận xét Hà Tĩnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong 
việc triển khai công tác CCHC với những kết quả đã đạt được. Dù mới 
thành lập nhưng Trung tâm được bố trí khá chu đáo, thiết bị hiện đại, 
đồng bộ,  nhận giải quyết hồ sơ trên các lĩnh vực có kết quả cao.  

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe Báo cáo về công tác cải cách 
hành chính Trung tâm CCHCC Hà Tĩnh (đơn vị trực thuộc Văn phòng 
UBND tĩnh Hà Tĩnh) do đồng chí Hoàng Tùng Phong- Phó Giám đốc 
Trung tâm trình bày. 

Theo Báo cáo của Trung tâm hành chính công Hà Tĩnh: Trong khoảng 
thời gian đi vào hoạt động đến nay Trung tâm hành chính công Hà Tĩnh 
đã tiếp nhận hơn 71 nghìn bộ hồ sơ và đã giải quyết hơn 69 nghìn bộ. 
Trong đó, đúng hạn hơn 67 ngìn bộ (chiếm 99, 59%); quá hạn 280 bộ hồ 
sơ (chiếm 0,41 % do chậm cập nhật tiến độ xử lý); tổng hồ sơ đang xử lý 
1.085 hồ sơ; số hồ sơ chờ bổ sung 736 bộ. 

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh tiếp tục 
được triển khai một cách nghiêm túc, hiệu quả bằng việc ứng dụng công 
nghệ thông tin. Phần mềm ứng dụng tai Trung tâm Hành chính công tỉnh 
Hà Tĩnh là phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông được 
kết nối liên thông từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã, cho phép người 
dân đăng ký mở tài khoản để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3, 4; liên kết với bưu điện để kết nối với phần mềm VN.Post để quản 
lý bưu gửi đối với hồ sơ thủ tục hành chính. 



Trung tâm được bố trí khá chu đáo, thiết bị hiện đại, đồng bộ, nhận giải 
quyết hồ sơ trên các lĩnh có kết quả cao. 

Qua đó, kiểm soát việc công bố bộ TTHC trên cơ sở dữ liệu được công 
khai trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và trên các cổng, trang 
thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị. Quá trình xử, giải quyết TTHC 
cho người dân và tổ chức công khai trên Cổng dịch vụ, cổng trực tuyến 
của tỉnh mà tất cả người dân, tổ chức đều có thể kiểm tra, tiến độ giải 
quyết TTHC. Riêng đối với TTHC tỉnh thường xuyên theo dõi trên hệ 
thống để đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị có TTHC đến hạn và có biện 
pháp xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp để xẩy ra quá hạn. 

Bên cạnh đó, Đoàn Kiểm tra CCHC Chính phủ cũng nhận thấy ở Trung 
tâm CCHC tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn một số việc cần phải xem xét, có giải 
pháp như: Hiện nay công nghệ thông tin phát triển nhưng số lượng hồ 
sơ trực tuyến còn ít cần phải đánh giá, tìm hiểu nguyên nhân để có giải 
pháp; những vấn đề liên quan đến hồ sơ chậm xử lý liên quan đến cơ 
chế, chính sách cần phải có đề xuất, kiến nghị cụ thể để tháo gỡ; Việc 
niêm yết hồ sơ TTHC mới có danh mục chưa thể hiện rõ nội dung danh 
mục; Hồ sơ nộp qua mạng và hồ sơ nộp trực tiếp có tỷ lệ bao nhiêu; 
chính sách hỗ trợ cho cán bộ làm việc tại trung tâm… 

Theo kế hoạch, sáng ngày 17/10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Cải 
cách hành chính(CCHC) của Chính phủ do Thứ trưởng Bộ TN&MT 
Nguyễn Thị Phương Hoa dẫn đầu sẽ có buổi làm việc chính thức với 
lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. 

Theo baotainguyenmoitruong.vn 



 

12. Nan giải kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm 
Trung bình, mỗi ngày Hà Nội tiêu thụ lượng lớn nông sản, thực 
phẩm, nhưng sản xuất mới chỉ đáp ứng được 60% còn lại phải 
nhập từ các tỉnh, thành phố. Vì vậy, để cung cấp cho người tiêu 
dùng những mặt hàng bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ 
rõ ràng, Sở NN&PTNT đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở 
các chợ đầu mối, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản. 

Cán bộ Sở NN&PTNT Hà Nội kiểm tra an toàn thực phẩm ở cơ sở chế 
biến gà tại huyện Đông Anh. 

Tiêu hủy gần 256kg sản phẩm không rõ nguồn gốc 

Theo Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Hà Nội, 
trong 9 tháng năm 2018, Chi cục đã thanh tra, kiểm tra tại 121/175 cơ sở 
sản xuất nông, lâm, thủy sản. Theo đó, các đoàn thanh tra đã phát hiện 
và xử lý 11.456kg sản phẩm vi phạm về hàng hóa theo quy định bao 
gồm: 3.822kg sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ như: thịt đông lạnh, 
mộc nhĩ, chân gà; 271kg sản phẩm nông sản hết hạn sử dụng; 4.790kg 
sản phẩm không ghi đầy đủ nội dung bắt buộc… Đoàn kiểm tra đã tiêu 
hủy gần 256kg sản phẩm hàng hóa hết hạn sử dụng và không rõ nguồn 
gốc xuất xứ. Bên cạnh đó, các đoàn kiểm tra liên ngành của Sở 



NN&PTNT Hà Nội cũng kiểm tra đột xuất, lấy 192/231 mẫu để kiểm tra 
chất lượng an toàn thực phẩm. Hiện đã có 167 mẫu, trong đó 11 mẫu vi 
phạm chỉ tiêu an toàn thực phẩm (chiếm 6,59%). 

Lý giải về những vi phạm trong sản xuất, kinh doanh nông sản, thực 
phẩm, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy 
sản Hà Nội Trần Mạnh Giang cho biết, hiện nay sản xuất, sơ chế, chế 
biến, kênh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tiêu dùng vẫn chủ yếu theo 
phương thức truyền thống nên chủng loại sản phẩm chưa đa dạng, thiếu 
nhãn mác để nhận diện sản phẩm. Vì vậy, chất lượng sản phẩm nông 
nghiệp còn thấp và an toàn thực phẩm chưa được kiểm soát triệt để ở 
tất cả các khâu từ sản xuất đến chế biến. 

Bên cạnh đó, giá nông sản bấp bênh, chưa liên kết được với doanh 
nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm, nên đầu ra không ổn định, thiếu bền 
vững khiến cho người dân chưa quan tâm tới xây dựng thương hiệu truy 
xuất nguồn gốc xuất xứ. Hiện tại, chưa có quy định mức giới hạn an 
toàn thực phẩm trong một số sản phẩm nông sản, thực phẩm, đặc biệt là 
các quy định về mức giới hạn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên sản 
phẩm có nguồn gốc thực vật, nên khi kiểm tra vẫn phát hiện một số dư 
lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép.  

Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Thanh Oai Đỗ Thị Kim Dung cho biết, 
dù thành phố đã phân cấp trong quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, các 
địa phương đã bắt đầu đi vào nền nếp nhưng việc thanh, kiểm tra về an 
toàn thực phẩm ở các địa phương còn thụ động, chưa kiên quyết trong 
xử lý vi phạm, chủ yếu chỉ nhắc nhở, cảnh cáo đối với các vi phạm dẫn 
đến số cơ sở vi phạm còn ở mức cao, không bảo đảm tính răn đe và 
thực thi nghiêm pháp luật. Hơn nữa, các địa phương cũng chưa kiểm 
soát được an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm, 
đặc biệt là thực phẩm sản xuất từ khu vực kinh doanh nhỏ lẻ, thủ công. 

Khuyến khích sản xuất nông nghiệp theo chuỗi 

Để tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế 
những vi phạm trong quá trình thanh tra, kiểm tra chất lượng, Phó Giám 
đốc Sở NN& PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, các địa phương 
khuyến khích người dân, doanh nghiệp liên kết chuỗi cung ứng nông 
sản thực phẩm an toàn. Các sở, ngành tham mưu cho thành phố có 
chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông 
thôn, đặc biệt là sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản sạch và ứng dụng 
nông nghiệp công nghệ cao. Sở NN&PTNT Hà Nội tiếp tục phối hợp với 
chính quyền địa phương mở những lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý cho 
cán bộ làm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm ở xã, phường, thị trấn. 
Các địa phương nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp 
trong công tác quản lý an toàn thực phẩm và phối hợp tốt với các đoàn 
thể chính trị, xã hội, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp trong công tác 
tuyên truyền, vận động, giám sát để bảo đảm an toàn thực phẩm. 



Chính quyền địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, 
triệt để các trường hợp vi phạm để bảo đảm môi trường sản xuất, kinh 
doanh được công bằng. Bộ NN&PTNT chủ trì phối hợp với các bộ, 
ngành liên quan xây dựng và ban hành đầy đủ những quy chuẩn, tiêu 
chuẩn về cơ sở, sản phẩm nông, lâm, thủy sản bảo đảm an toàn thực 
phẩm để các tổ chức, cá nhân căn cứ tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn 
được công bố và tự chịu trách nhiệm pháp lý trước pháp luật, giảm thiểu 
tối đa chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh nông sản trên thị trường.  

Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương nghiên cứu trình Chính phủ ban hành 
đầy đủ cơ chế chính sách để hỗ trợ xây dựng chuỗi, các chính sách hỗ 
trợ vùng sản xuất, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia chuỗi nông sản, tạo 
ra sự liên kết giữa các địa phương với nhau nhằm tạo ra các sản phẩm 
hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, đặc sản vùng, miền, đủ sức cạnh 
tranh, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, 
các chính sách cần được tập trung đều ở các khâu sản xuất, sơ chế, 
chế biến và thương mại, tiêu thụ sản phẩm để động viên khuyến khích 
kịp thời cho các tác nhân tham gia phát triển chuỗi nhằm hạn chế vi 
phạm trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm, thủy sản. 
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