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1. Bộ LĐ-TB&XH cắt giảm 60 điều kiện kinh doanh 
Đến nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) có 60 
điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa, đạt tỷ lệ 56,07%. 
Các lĩnh vực được cắt giảm chủ yếu là giáo dục nghề nghiệp, an 
toàn lao động và phòng, chống tệ nạn xã hội... 

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, ngày 8/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký 
ban hành Nghị định số 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các nghị định 
liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ LĐ-TB&XH.  

Như vậy, cùng với Nghị định số 49/2018/NĐ- CP của Chính phủ quy 
định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đến nay đã có 60 
điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa, đạt tỷ lệ 56,07%. 

Trong đó, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tỷ lệ 43%, an toàn lao động 
33% và phòng, chống tệ nạn xã hội 22%...Đồng thời, Bộ LĐ-TB&XH 
cũng đã bãi bỏ, đơn giản hóa 78 thủ tục hành chính.  

Hiện Bộ LĐ-TB&XH đang tiếp tục nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ 
để ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp 
luật, để đảm bảo đến 31/12/2018 sẽ cắt giảm, đơn giản hóa khoảng 65% 
điều kiện kinh doanh và 61% thủ tục hành chính, theo Quyết định số 
889/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH. 

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn 

 

2. Ngày 30-10 là hạn cuối hoàn thành cắt giảm các 
thủ tục, điều kiện kinh doanh 
Ngày 17-10, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã kiểm tra các 
bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh 
và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Tư pháp về việc chậm ban 
hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cải cách hoạt 
động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và 
đơn giản hóa, cắt giảm các điều kiện kinh doanh; việc chuẩn bị các 
nội dung báo cáo Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu tới 
đây. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác Mai 
Tiến Dũng đánh giá cao những nỗ lực của các bộ trong việc cải cách 
hành chính. Điển hình là Bộ Y tế đã trình Chính phủ phương án thay đổi 
rất tích cực trong kiểm tra an toàn thực phẩm; hoàn thiện xong dự thảo 



nghị định sửa cùng lúc 14 nghị định, bãi bỏ 1 quyết định và 9 thông tư; 
theo đó, sẽ cắt giảm 1.363 trong tổng số 1.871 điều kiện và 169/234 thủ 
tục hành chính.  

Bộ Công Thương tiên phong cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh, cùng 
với đó là các cải cách về thuế, hải quan; chuyển từ tiền kiểm sang hậu 
kiểm, áp dụng quản lý rủi ro... trong kiểm tra chuyên ngành. 

Bộ Tư pháp đề xuất đơn giản, cắt giảm 49/94 điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc các lĩnh vực bổ trợ tư pháp là: Luật sư, tư vấn pháp luật, 
công chứng, thừa phát lại, đấu giá tài sản, quản tài viên, trọng tài 
thương mại, giám định tư pháp, đạt tỷ lệ 52%. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng 
Mai Tiến Dũng, hiện vẫn còn nhiều việc các bộ hứa nhưng chưa thực 
hiện hoặc cải cách chưa thực chất. 

Liên quan kiến nghị của một số doanh nghiệp về việc Cục Bảo vệ thực 
vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) ban hành văn bản từ ngày 
1-11 tới, các lô vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bị nhiễm cỏ dại 
Cirsium Arvense sẽ bị xử lý theo hình thức tái xuất, có nguy cơ ảnh 
hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất các sản 
phẩm từ nguyên liệu bột mì, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị bộ chủ 
quản xem xét, đồng thời tiếp tục đánh giá tác động toàn diện để có giải 
pháp phù hợp. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ, ngày 30-10 là hạn cuối để hoàn thành việc cắt giảm, 
đơn giản hóa các thủ tục, điều kiện kinh doanh. Nếu bộ nào làm không 
tốt, tại kỳ họp Quốc hội tới, chắc chắn các đại biểu sẽ quan tâm và chất 
vấn các bộ trưởng. 

Theo hanoimoi.com.vn 

 

3. Pháp lý hóa việc cắt giảm 62,6% điều kiện kinh 
doanh và 51,3% hàng hóa kiểm tra chuyên ngành 
lĩnh vực TN&MT 
Với Nghị định 136/NĐ-CP mà Chính phủ vừa ban hành, Bộ TN&MT 
đã “cán đích” mục tiêu cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh 
trong lĩnh vực TN&MT. Trước đó, Bộ cũng đã ban hành Thông tư số 
03/2018/TT-BTNMT để bãi bỏ danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm 
tra chuyên ngành về TN&MT. Để làm rõ hơn về việc này, PV Báo 
TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ 



Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường – đơn vị chủ trì soạn thảo 
hai văn bản quy phạm pháp luật. 

Ông Phan Tuấn Hùng cho biết: Bộ TN&MT đã tích cực, quyết liệt thực 
hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đến nay có thể nói 
chúng tôi đã cán đích và chính thức hoàn thành đồng thời hai chỉ tiêu 
được Chính phủ giao về cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và cắt 
giảm danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành. Việc cắt giảm này đã 
chính thức được pháp lý hóa bằng các văn bản quy phạm pháp luật đã 
có hiệu lực thi hành, chứ không chỉ dừng lại công bố các phương án cắt 
giảm. 

 

Ông Phan Tuấn Hùng phát biểu tại Hội nghị giao ban ngành TN&MT khu 
vực phía Nam 

Về cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, Bộ TN&MT đã trình Chính phủ 
ban hành Nghị định số 136/2018/NĐ-CP  ngày 05/10/2018 về sửa đổi 
một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Theo đó, Chính phủ đã cắt 
giảm được 62,6% điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực TN&MT. 

Về cắt giảm danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, Bộ trưởng Bộ 
TN&MT đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT ngày 
14/8/2018sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên 
quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 



nước. Theo Thông tư này, Bộ TN&MT đã cắt giảm được 51,3% danh 
mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực TN&MT. 

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Bộ TN&MT đã trình Chính phủ và 
theo thẩm quyền đã sửa đổi một số lượng lớn các văn bản quy phạm 
pháp luật có liên quan (14 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: 11 
nghị định của Chính phủ và 03 thông tư của Bộ trưởng TN&MT) để 
chính thức pháp lý hóa các phương án cắt giảm điều kiện đầu tư kinh 
doanh và cắt giảm danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành đã công 
bố trước đó. Điều này đã khẳng định các cam kết tạo môi trường đầu tư 
kinh doanh thuận lợi trong lĩnh vực TN&MT là thực chất và đi vào cuộc 
sống. 

* PV: Thưa ông, việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh và cắt giảm 
danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành  trong lĩnh vực TN&MT đã 
đạt được những kết quả như thế nào, xin ông nói cụ thể? 

Ông Phan Tuấn Hùng:  Như tôi đã đề cập, Nghị định số 136/2018/NĐ-
CP  sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu 
tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường này đã sửa đổi 
11 Nghị định có liên quan thuộc 06/09 lĩnh vực tài nguyên và môi trường, 
gồm: đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy 
văn và đo đạc bản đồ. 

Trong Nghị định này, Chính phủ đã bãi bỏ, sửa đổi 102/163 điều kiện 
đầu tư kinh doanh (chiếm 62,6% tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh 
lĩnh vực TN&MT), trong đó, bãi bỏ 77 điều kiện; sửa đổi 25 điều kiện. 
Song song với bãi bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh, Nghị định này 
cũng bãi bỏ và đơn giản hóa 09  thủ tục hành chính có liên quan, trong 
đó: lĩnh vực đất đai cắt giảm 17 điều kiện (bãi bỏ 08 điều kiện, sửa đổi 
09 điều kiện); lĩnh vực môi trườngcắt giảm 48 điều kiện (bãi bỏ 43 điều 
kiện; sửa đổi 05 điều kiện), bãi bỏ 08 thủ tục hành chính; lĩnh vực 
khoáng sản cắt giảm 07  điều kiện (bãi bỏ 05 điều kiện; sửa đổi 02 điều 
kiện; lĩnh vực tài nguyên nướccắt giảm 28 điều kiện (bãi bỏ 21 điều kiện; 
sửa đổi 07 điều kiện), bãi bỏ 01 thủ tục hành chính; lĩnh vực khí tượng 
thủy văn sửa đổi, đơn giản hóa 01 điều kiện và lĩnh vực đo đạc và bản 
đồ sửa đổi, đơn giản hóa 01 điều kiện. 

Một điểm đáng chú ý là ngày ký ban hành cũng là ngày Nghị định này 
chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, hơn 62% điều kiện đầu tư kinh 
doanh lĩnh vực TN&MT chính thức được cắt giảm kể từ ngày 5/10/2018 
và doanh nghiệp, người dân không phải thực hiện các quy định, thủ tục 
không cần thiết trong lĩnh vực TN&MT. 



Về cắt giảm danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, ngày 14 
/8/2018, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-
BTNMT sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan 
đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ. Thông tư này đã sửa đổi, bãi bỏ một số các quy định liên quan 
đến kiểm tra chuyên ngành của 03 Thông tư thuộc lĩnh vực môi trường 
(liên quan đến nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất), biến đổi 
khí hậu (liên quan đến xuất, nhập khẩu các chất HCFC) và thực hiện cơ 
chế một cửa quốc gia. 

Với việc ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT, Bộ TN&MT đã 
chính thức bãi bỏ 51,3% danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành 
thuộc lĩnh vực TN&MT, đồng thời bãi bỏ và đơn giản hóa 10/10 thủ tục 
hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Thông tư này sẽ chính 
thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018. 

Bên cạnh cắt giảm danh mục hàng hóa, thủ tục hành chính kiểm tra 
chuyên ngành, để tạo điều kiện thuận lợi về mặt thủ tục cho việc nhập 
khẩu, thông quan các hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành 
TN&MT, Bộ TN&MT cũng đã kịp thời ban hành 06 quy chuẩn kỹ thuật 
đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. 

        *PV: Ông có đánh giá như thế nào về kết quả mà Bộ TàTN&MT đạt 
được so với yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm 
điều kiện đầu tư kinh doanh và cắt giảm hàng hóa kiểm tra chuyên 
ngành? 

Ông Phan Tuấn Hùng: Theo Nghị quyết số 01-NQ/CP ngày 01/01/2018 
của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, các bộ, 
ngành (trong đó có Bộ Tài nguyên và Môi trường) được yêu cầu cắt 
giảm tối thiểu 50% điều kiện đầu tư kinh doanh và 50% danh mục hàng 
hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. 

Đến nay có thể khẳng định, Bộ TN&MT đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về 
cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và danh mục hàng hóa kiểm tra 
chuyên ngành so với yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Cá 
nhân tôi cũng cho rằng Bộ là một trong các bộ đầu tiên cán đích và hoàn 
thành đồng thời cả hai chỉ tiêu mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
giao. 

Việc Nghị định số 136/2018/NĐ-CP được ban hành, Bộ Tài TN&MT đã 
chính thức hoàn thành vượt chỉ tiêu cắt giảm điều kiện kinh doanh theo 
chỉ đạo của Chính phủ (12,6%). Về cắt giảm danh mục hàng hóa kiểm 



tra chuyên ngành, Bộ đã hoàn thành nhiệm vụ với 38/74 hàng hóa kiểm 
tra chuyên ngành được cắt giảm (51,3%). 

Ngoài ra, còn có gần 20 thủ tục hành chính liên quan trong lĩnh vực 
TN&MT cũng được bãi bỏ và đơn giản hóa cùng với việc cắt giảm điều 
kiện đầu tư kinh doanh và hàng hóa kiểm tra chuyên ngành. Khi các điều 
kiện đầu tư kinh doanh và đối tượng được kiểm tra chuyên ngành không 
còn thì các thủ tục hành chính đi theo cũng được bãi bỏ cho phù hợp 
thực tế - đây được xem là một ngoại ứng tích cực. 

* PV: Vậy thưa ông, đối tượng nào sẽ được hưởng lợi từ các kết quả cắt 
giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành của ngành 
TN&MT, thưa ông? 

Ông Phan Tuấn Hùng:  Doanh nghiệp chắc chắn được hưởng lợi nhiều 
nhất từ các quy định cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và cắt giảm 
hàng hóa kiểm tra chuyên ngànhtrong lĩnh vực TN&MT. 

Kể từ nay trở đi, các doanh nghiệp không phải thực hiện các quy định, 
yêu cầu và thủ tục hành chính không cần thiết, không rõ ràng, trùng lặp 
hoặc không có mục tiêu quản lý...trong lĩnh vực TN&MT. Điều này giúp 
cho các doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí tuân thủ, bao gồm: thời 
gian, hồ sơ, kinh phí.... để thực hiện các điều kiện đầu tư kinh doanh và 
thủ tục hành chính có liên quan. 

Không chỉ doanh nghiệp mới là đối tượng được hưởng lợi duy nhất mà 
cơ quan quản lý nhà nước theo đó cũng được hưởng các lợi ích tương 
tự, đó là tiết kiệm được thời gian, nguồn lực để thực hiện những quy 
định, yêu cầu không cần thiết. Nhưng quan trọng hơn là việc cắt giảm 
điều kiện đầu tư kinh doanh, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và các thủ 
tục hành chính có liên quancòn giúp cho hoạt động quản lý nhà nước về 
TN&MT đi theo hướng minh bạch hơn, hiệu quả hơn,góp phần từng 
bước chuyển dần phương thức quản lý nhà nước của ngành TN&MT từ 
tiền kiểm sang hậu kiểm. 

* Xin trân trọng cảm ơn ông!  

Theo baotainguyenmoitruong.vn 

 

 

 

 



4. Sau quyết định chưa từng có: Bộ Công thương 
không dừng lại 
Sau khi cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh – con số được cho là 
chưa từng có trong lịch sử ngành Công thương - Bộ này sẽ tiếp tục 
cắt giảm 202 thủ tục điều kiện kinh doanh trên tổng số 539 điều 
kiện kinh doanh còn lại trong giai đoạn 2019-2020. 

Bộ Công Thương khẳng định bãi bỏ thực chất điều kiện kinh doanh 

Bộ Công Thương quyết định cắt bỏ 675 điều kiện kinh doanh 

Còn nhớ, vào tháng 20/9/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn 
Anh đã ký ban hành Quyết định số 3610a/QĐ-BCT ban hành phương án 
cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017–2018.  

Theo Quyết định này, 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh được cắt 
giảm. Con số này được Bộ Công Thương đưa ra sau hơn hai tuần các 
đơn vị tiến hành rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc lĩnh vực Bộ quản lý.  

675 là con số được cho là lớn chưa từng có trong lịch sử ngành Công 
Thương được các đơn vị thuộc Bộ đề nghị cắt giảm, cao hơn dự kiến 
ban đầu 63 điều kiện và chiếm tới 55,5% tổng các điều kiện đầu tư kinh 



doanh. Như vậy, sau khi cắt giảm, số điều kiện còn lại chỉ còn 541 thay 
vì con số dự kiến ban đầu là 752 điều kiện. 

Tại thời điểm đó, giới chuyên gia cũng như dư luận cả nước đánh giá 
việc cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh là cuộc cải cách chưa 
từng có trong lịch sử ngành Công Thương nhiều năm nay. Thậm chí, với 
quyết định này, nhiều ý kiến còn cho rằng: Người đứng đầu ngành đang 
tự lấy đá ghè chân mình. 

TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế 
Trung ương (CIEM), người đề xuất cắt bỏ hơn 2.000 điều kiện kinh 
doanh đã thẳng thắn nhận xét: “Phải có sự hy sinh, quyết tâm lắm, Bộ 
Công Thương mới làm được như vậy. Bởi, muốn cải cách như thế này, 
chúng ta phải chấp nhận hy sinh lợi ích, bước lên một bước cao hơn, 
thúc đẩy cho phát triển chung”. Và với quyết định tiên phong này của Bộ 
Công Thương, Thủ tướng Chính phủ cũng đã nhiều lần khen ngợi và 
cho rằng quyết định lịch sử này của Bộ Công Thương đã tạo ra bước đột 
phá cho một cuộc cải cách rộng khắp, để nhiều bộ ngành học tập, làm 
theo.  

Tại buổi Họp báo thường kỳ của Bộ Công thương vào chiều ngày 17/10, 
ông Lê Anh Sơn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương), cho biết, 
Bộ Công thương đã cắt giảm được 677 điều kiện đầu tư kinh doanh. Và 
ngày 11/10 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ban 
hành Quyết định số 3720/QĐ-BCT ban hành Phương án cắt giảm, đơn 
giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Công Thương giai đoạn 2019–2020.  

Theo đó, Bộ sẽ tiếp tục cắt giảm 202 thủ tục điều kiện kinh doanh trên 
tổng số 539 điều kiện kinh doanh còn lại, tương đương 36,1%.  Các lĩnh 
vực tập trung như an toàn thực phẩm, kinh doanh thuốc lá, kinh doanh 
rượu, hóa chất... 

Như vậy, với việc cắt giảm, đơn giản hóa lần 1 tại Nghị định 
08/2018/NĐ-CP là 55,5% và cộng với dự kiến cắt giảm lần này thì tỷ lệ 
cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh của Bộ Công Thương sẽ 
tương ứng hơn 72% điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà 
nước của Bộ và tương ứng với khoảng 14% số điều kiện kinh doanh của 
cả nước cần cắt giảm. 

“202 điều kiện mới được đề nghị cắt giảm quy định ở những ngành nghề 
khác nhau. Bộ Công Thương sẽ xây dựng nghị định cắt giảm các điều 
kiện đầu tư kinh doanh này, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Khi 
Nghị định này được ký ban hành sẽ có những đánh giá cụ thể hơn. Tuy 



nhiên, trước mắt, quyết định cắt giảm này đang được đánh giá rất cao. 
Hy vọng việc đầu tư kinh doanh của tổ chức, cá nhân sẽ thuận lợi hơn", 
ông Sơn nói. 

Chia sẻ về việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Trần Tuấn Anh nhận định, đây là quá trình không đơn 
giản, nhưng lãnh đạo bộ quyết tâm thực hiện, hướng tới mục tiêu phục 
vụ doanh nghiệp và người dân. 

“Đã có những cuộc sinh hoạt chính trị rộng khắp trong toàn ngành để tạo 
thay đổi trong nhận thức của từng cán bộ, công chức. Việc rà soát, cắt 
giảm thủ tục được tiến hành công khai, minh bạch, qua nhiều lần, nhiều 
tầng, nấc chứ không chạy theo thành tích, cắt giảm phải có cơ sở và 
không được buông lỏng, vẫn phải đáp ứng được yêu cầu quản lý Nhà 
nước”. 

Theo đánh giá của Tổ công tác của Thủ tướng trong báo cáo tổng hợp 
ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh và tình hình 
ban hành các văn bản liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và điều kiện 
kinh doanh vừa được công bố mới đây, hiện có 4 bộ đã chính thức cắt 
giảm được 900 điều kiện kinh doanh trên tổng số 5.905 điều kiện. Trong 
đó, Bộ Công thương xếp vị trí đầu tiên với 675 điều kiện trong tổng số 
1.216 điều kiện được cắt giảm, đạt 55,5%. Tiếp theo Bộ Xây dựng đã 
cắt 183 điều kiện trên tổng số 215 điều kiện kinh doanh. 

Thực tế đã cho thấy, công tác cải cách hành chính nói nói chung, cải 
cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính nói riêng luôn 
được lãnh đạo Bộ Công Thương, đứng đầu là Bộ trưởng hết sức quan 
tâm, chỉ đạo quyết liệt nhằm nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, gắn 
công tác xây dựng thể chế với công tác xây dựng, ban hành chính sách, 
pháp luật; bảo đảm các quy định, thủ tục hành chính được thực thi thống 
nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước. Việc làm thiết thực này cũng thể 
hiện tư duy, tầm nhìn và tinh thần nói đi đôi với làm của người đứng đầu 
đang nỗ lực cao nhất góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo, vì người 
dân phục vụ. 

Theo vietnamnet.vn 

 

 

 

 



5. Thủ tướng khen ngợi Bảo hiểm xã hội Việt Nam đi 
đầu cải cách thủ tục hành chính 
Ngày 18/10, kiểm tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc thực hiện 
nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ 
công tác của Thủ tướng Chính phủ chuyển lời khen ngợi của Thủ 
tướng, cho biết cơ quan này là một trong những đơn vị sớm nhất, 
đi đầu quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công 
nghệ thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia bảo hiểm xã hội 
kết nối chia sẻ.  

 
Người dân làm thủ tục thụ hưởng chế độ tại Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm 

Giàng, tỉnh Hải Dương. Ảnh: TTXVN 

Tiên phong trong cải cách 

Ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đã cập nhật sổ, thẻ, quản lý thu, giám 
sát chi trả với 63 tỉnh, thành và trên 709 huyện, thành thị, với 82 triệu thẻ 
bảo hiểm y tế và hơn 4,2 triệu hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hưu trí. 
Trung tâm điều hành cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH là điểm rất mới, 
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói và đưa ra con số thời gian thực hiện thủ 
tục BHXH đã giảm từ 335 giờ xuống còn 45 giờ, từ 115 bộ thủ tục hành 
chính nay còn 28 bộ thủ tục. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất, Bộ trưởng 
Mai Tiến Dũng nhận định, đó là tạo ra sự minh bạch, rõ ràng trong quản 
lý điều hành, mang tính chất phục vụ người đóng bảo hiểm, kiểm soát 



các cơ sở khám chữa bệnh tránh tình trạng lợi dụng, tạo bước quản trị 
tốt.  

Bộ trưởng đánh giá cao tư tưởng cải cách, biện pháp cải cách, hiệu quả 
cải cách của BHXH Việt Nam bằng các chỉ số rõ ràng, tác động rõ rệt tới 
kinh tế - xã hội của đất nước. Cách chi trả cũng rất rõ, tiện lợi, kịp thời. 
Bộ trưởng cho biết, trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia, có cơ sở dữ liệu 
BHXH. BHXH Việt Nam xây dựng được cơ sở dữ liệu BHXH trong khi 
cơ sở dữ liệu về dân cư chưa có, đó là điều rất đáng ghi nhận.  

Bộ trưởng cũng ghi nhận các kết quả trong mở rộng đối tượng tham gia 
BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bao phủ rộng, thể hiện điểm 
ưu việt trong chính sách an sinh xã hội. Công tác thanh tra chuyên 
ngành, truy thu đối với các đơn vị nợ đọng được quan tâm, tỷ lệ nợ giảm 
chỉ còn 2,9%. Công tác thực hiện chính sách bảo hiểm y tế có nhiều 
chuyển biến rõ rệt, kịp thời phát hiện các vi phạm, giảm các khoản chi 
không cần thiết qua việc giám định tự động. Hệ thống đại lý BHXH, bảo 
hiểm y tế được mở rộng. 

Tổ trưởng Tổ công tác lưu ý BHXH Việt Nam bảo toàn cơ sở dữ liệu 
BHXH bởi đây là dữ liệu của quốc gia, tài sản của đất nước, quản lý chặt 
chẽ hệ thống bảo mật, các hàng rào kỹ thuật. Đồng thời, thực hiện tốt 
Nghị quyết 28-NQ/TW cải cách chính sách BHXH, sắp xếp tổ chức bộ 
máy, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, có lộ trình ứng dụng công 
nghệ thông tin, tiếp tục cải cách hành chính, có nhiều dịch vụ công trực 
tuyến với người dân.  

Bộ trưởng cũng nhắc BHXH Việt Nam chuẩn hóa số liệu, số hóa 82 triệu 
thẻ định danh của người dân; có giải pháp xử lý việc mất cân đối trong 
quỹ bảo hiểm y tế, giám định chi trả đúng người, đúng đối tượng; phát 
hiện sớm, xử lý kịp thời tình trạng gian lận, trục lợi quỹ BHXH, bảo hiểm 
y tế.  

Báo cáo với Tổ công tác, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần 
Đình Liệu cho biết, đến nay, cơ quan này cơ bản đạt được các mục tiêu 
đề ra cho năm 2020 về ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đánh giá 
của Ngân hàng Thế giới trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh 
của Việt Nam, bảo hiểm xã hội là lĩnh vực thăng hạng nhiều nhất, tới 81 
bậc, đạt vị trí 86/190 nền kinh tế trong năm 2018.  

Hiện, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm đang quản lý thông tin của hơn 
94 triệu người dân với 6 thông tin cơ bản, trong đó có 82 triệu hồ sơ 
(thẻ) tham gia bảo hiểm y tế. BHXH Việt Nam sẵn sàng chia sẻ dữ liệu 
này với các cơ quan khác vào cuối năm nay, tiến tới tích hợp, đồng bộ 



hóa với cơ sở dữ liệu dân cư của quốc gia, riêng với ngành thuế, hai 
bên đang trao đổi rất thường xuyên. Thời gian tới, bảo hiểm xã hội sẽ 
điện tử hóa thẻ BHXH, bảo hiểm y tế, thậm chí người dân chỉ cần dấu 
vân tay, không cần sử dụng thẻ, là có thể sử dụng các dịch vụ của bảo 
hiểm y tế. 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kiến nghị Chính phủ ban hành nghị 
định về chia sẻ, kết nối thông tin giữa các bộ, ngành; tiến tới sử dụng dữ 
liệu điện tử để thực hiện giao dịch điện tử ở mức độ 4; chỉ đạo các bộ, 
ngành, địa phương thực hiện việc chia sẻ thông tin, dữ liệu liên quan 
đến việc quản lý tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng tham gia BHXH, bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; đồng thời thống nhất các tiêu thức quản 
lý giữa các bộ, ngành. 

Ông Trần Đình Liệu cũng bày tỏ mong muốn cơ sở dữ liệu của Văn 
phòng Chính phủ kết nối được với dữ liệu BHXH; Chính phủ trình Quốc 
hội sửa đổi Luật BHXH, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm theo hướng: 
giảm thủ tục hành chính liên quan đến đóng, hưởng chế độ BHXH, bảo 
hiểm y tế; giao đầy đủ chức năng thanh tra đóng, hưởng chế độ BHXH, 
bảo hiểm y tế cho ngành bảo hiểm xã hội. 

“Ép” các bộ kết nối cơ sở dữ liệu 

Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung (Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh 
tế Trung ương) cho rằng nếu không ứng dụng công nghệ thông tin thì 
“ngập đầu trong đống tài liệu, công việc chậm, áp lực và rất nhiều sai 
sót, nên trong nội tại có áp lực phải thay đổi. Kinh nghiệm này phải áp 
dụng ở các nơi để rút bớt người”. 

Ông cũng băn khoăn khi một số nơi thực hiện tốt Chính phủ điện tử 
nhưng lại tắc khi kết nối lên Văn phòng Chính phủ, lên các bộ, buộc 
những thủ tục đó vẫn phải làm trên giấy tờ, vẫn phải mang “lên trung 
ương”. Ông đề nghị Văn phòng Chính phủ đã làm rất tốt thì “ép” các bộ 
để kết nối, vì còn rất nhiều thủ tục ở dưới địa phương thẩm quyền xử lý 
là ở trung ương. 

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, định biên 
cho ngành BHXH là 27 nghìn cán bộ, nhưng thực tế chỉ có 20,5 nghìn 
người. Vì vậy, cán bộ BHXH có một giai đoạn làm đến 9, 10 giờ đêm, 
làm cả thứ bảy, chủ nhật. Thời điểm năm 2009, có hơn 1.000 cán bộ bỏ 
việc... “Nếu không cải cách thì mình chết”, bà Nguyễn Thị Minh nói. 

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, hiện vấn đề thể chế trong việc xây dựng 
Chính phủ điện tử, Chính phủ số và nền kinh tế số còn thiếu rất nhiều. 
Vừa qua, Văn phòng Chính phủ tham mưu cho Thủ tướng giao nhiệm vụ 



cho Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan quản lý nhà nước xây 
dựng quy định vấn đề chia sẻ dữ liệu, kết nối chia sẻ, vấn đề bảo mật 
thông tin cá nhân, Bộ Nội vụ tham mưu giúp Thủ tướng ban hành quy 
định lưu giữ tài liệu điện tử. 

Nhiều chuyên gia cùng Văn phòng Chính phủ - cơ quan thường trực Ủy 
ban quốc gia Chính phủ điện tử -  nghiên cứu theo hướng xây dựng một 
khung tổng thể Chính phủ điện tử quốc gia, thiết kế những kiến trúc của 
ngành BHXH và các bộ, ngành khác. Các bộ, ngành phải có thiết kế chi 
tiết, đồng thời phải xây dựng được cơ sở dữ liệu quốc gia, đặc biệt là về 
dân cư.  

Muốn có thẻ căn cước điện tử thì phải có cơ sở dữ liệu. Theo cách làm 
này thì rất lâu chúng ta mới có thể hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư. Khi chưa có cơ sở dữ liệu này, có khi phải dùng cả số thẻ BHXH 
điện tử để thực hiện thanh toán điện tử, thương mại điện tử, Bộ trưởng 
cho biết. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông tin, hiện Văn phòng Chính phủ đã có 
đường truyền gửi nhận văn bản điện tử nhưng việc chia sẻ với các địa 
phương chưa làm được. “Có kết nối nhưng chưa chia sẻ và cũng chưa 
ai cho ai cái gì, mặc dù cái đó có thể không đến mức độ mật. Vì chúng ta 
chưa có quy định về thể chế, chưa có pháp lý chính xác. Hiện đang xúc 
tiến, đốc thúc sớm cơ quan quản lý nhà nước là Bộ Thông tin và Truyền 
thông phải hoàn thiện, không ai làm thay được, nhiệm vụ chính của Bộ 
hiện nay chưa làm được gì cả”, ông nói. 

Bộ trưởng cũng nêu tình trạng do không có khung tổng thể nên ngay 1 
tỉnh, rất nhiều sở, ngành, huyện đa phần không ứng dụng được với nhau 
được, không kết nối và chia sẻ được. Nền hạ tầng hiện cũng chưa thể 
yên tâm, chưa thể khẳng định được là hạ tầng công nghệ thông tin đã 
đảm bảo an toàn. 

Theo baotintuc.vn 

 

6. BHXH VIỆT NAM: Triển khai phần mềm lưu trữ hồ 
sơ điện tử phiên bản 1.0 
Ngày 16.10, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác 
lưu trữ năm 2018 và triển khai phần mềm lưu trữ hồ sơ điện tử 
phiên bản 1.0.  

Tại đây, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Hà 
cho biết, tính đến hết tháng 9.2018, tổng số hồ sơ hưởng BHXH đang 



lưu trữ là 4.636.753 hồ sơ. Hiện nay, việc lưu trữ hồ sơ hưởng BHXH 
toàn ngành chuyển đổi phương thức truyền thống sang lưu trữ hồ sơ 
điện tử số hóa, thuận tiện cho việc quản lý, khai thác hồ sơ, góp phần 
không nhỏ vào công tác cải cách thủ tục hành chính trong việc giải quyết 
chế độ cho người thụ hưởng BHXH. 

Ngày 24.8.2018, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định 1030 quyết 
định ban hành phần mềm lưu trữ hồ sơ điện tử phiên bản 1.0 triển khai 
trong toàn ngành 

Phần mềm sẽ cung cấp công cụ quản lý, tìm kiếm toàn bộ hồ sơ đã 
được số hóa trên giao diện; thao tác nhanh chóng, dễ dàng. Cho phép 
tìm kiếm hồ sơ theo trường dữ liệu, theo nội dung hồ sơ, xem file hình 
ảnh rõ nét. Tại các tỉnh, thành phố, đến nay đã hoàn thành và đang tổ 
chức thực hiện công tác chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại 36 BHXH tỉnh. 

Thời gian tới, BHXH Việt Nam tiếp tục tổ chức triển khai lưu trữ hồ sơ 
điện tử đối với hồ sơ hưởng BHXH, phấn đấu đến năm 2025 thực hiện 
100% số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ có thời hạn bảo quản từ 20 năm trở 
lên. 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh nêu rõ, công tác lưu 
trữ hồ sơ, chỉnh lý hồ sơ phải làm thường xuyên, liên tục, cần phải số 
hóa hồ sơ điện tử toàn bộ, giúp cho việc quản lý, tra cứu, lưu trữ thông 
tin khoa học, hiệu quả; phần mềm lưu trữ hồ sơ phải được thiết kế thống 
nhất, hiệu quả; dữ liệu lưu trữ toàn ngành phải được liên thông, thống 
nhất giữa các hoạt động nghiệp vụ liên quan. 

Cùng với đó, cần thường xuyên tổ chức, đào tạo, tập huấn cho cán bộ 
làm công tác lưu trữ nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn. H.A 

Nâng cao kiến thức pháp luật BHXH, BHYT cho cán bộ công đoàn 

Vừa qua tại LĐLĐ tỉnh Yên Bái, Tổng LĐLĐVN phối hợp với BHXH Việt 
Nam tổ chức hội nghị tập huấn về kiến thức pháp luật BHXH, BHYT cho 
cán bộ CĐ chuyên trách của 5 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Vĩnh 
Phúc và Phú Thọ. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN 
chủ trì hội nghị.  

Tại hội nghị, các chuyên gia của Tổng LĐLĐVN, BHXH Việt Nam đã giới 
thiệu, phân tích, chia sẻ thông tin về một số vấn đề cần quan tâm trong 
thực tế thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH đối với NLĐ và 
nêu lên vai trò của các cấp CĐ trong thực hiện các chế độ, chính sách 
liên quan về BHXH; Luật BHYT với một số vấn đề NLĐ quan tâm như 



mở rộng đối tượng tham gia BHYT, mở rộng phạm vi quyền lợi BHYT và 
mức hưởng BHYT...  

Sau hội nghị, các đại biểu sẽ tuyên truyền cho đoàn viên, CNVCLĐ về 
sự cần thiết phải tham gia đóng BHXH, BHYT và cùng với cơ quan 
BHXH cùng cấp tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách, chế 
độ BHXH, BHYT theo quy định. THANH XUÂN - VŨ QUỲNH 

Phát hiện gần 25.000 lao động chưa tham gia BHXH 

Ðến hết tháng 8.2018, BHXH Việt Nam đã thanh tra, kiểm tra tại 11.759 
đơn vị. Qua đó phát hiện 24.589 NLĐ thuộc đối tượng phải tham gia 
nhưng chưa tham gia, hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy 
đóng là 53,5 tỉ đồng; 30.631 NLĐ đóng thiếu mức quy định với số tiền 
phải truy đóng là 34,4 tỉ đồng.  

Hiện tình trạng trốn đóng, nợ đóng, đóng không đủ số lượng và mức 
đóng của các DN, nhất là các DN vừa và nhỏ vẫn còn phổ biến. Số DN 
phá sản, ngừng hoạt động có chiều hướng tăng, việc xử lý nợ đọng 
BHXH, BHYT kéo dài đối với các DN phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn vẫn 
chưa có quy định, hướng dẫn giải quyết của pháp luật. 

Theo đó trong những tháng cuối năm, các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam 
sẽ phối hợp với thanh tra ngành lao động, ngành y tế và các bộ, ngành 
liên quan đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp 
luật về BHXH, BHYT tại nhiều đơn vị, DN, nhất là các đơn vị nợ đọng 
BHXH, BHYT. 

Trong quá trình thanh tra góp phần chỉ ra những bất cập, hạn chế, đồng 
thời hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ của 
BHXH các tỉnh, thành phố; phối hợp cơ quan chức năng xử lý nghiêm 
các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; kịp thời giải quyết đơn thư 
khiếu nại của người dân về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, 
BHTN. G.T 

Theo laodong.vn 

 

 

 

 

 

 



7. Cắt giấy phép con: Chính phủ sẽ báo cáo Quốc 
hội 

 

Bộ 

Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội về việc cắt giảm giấy phép con. 

Tiếp tục kiểm tra 5 Bộ, Tổ công tác của Thủ tướng cho rằng việc cắt 
giảm các thủ tục, điều kiện kinh doanh được tiến hành rất quyết liệt 
nhưng "người dân vẫn nghi ngại chưa thực chất" và nội dung này sẽ 
được Chính phủ báo cáo Quốc hội. 

Trước ý kiến này, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết đã hoàn thiện xong dự thảo 
nghị định mới để sửa cùng lúc 14 nghị định, bãi bỏ 9 thông tư, cắt giảm 
1.363 điều kiện kinh doanh. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, ngày 17/10, Tổ công tác của 
Thủ tướng đã kiểm tra các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao 
động – Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Tư pháp 
về việc chậm ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy 
phạm pháp luật liên quan đến cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành 
với hàng hóa xuất nhập khẩu và đơn giản hóa, cắt giảm các điều kiện 
kinh doanh. 

Trước đó, ngày 16/10, Tổ công tác của Thủ tướng đã kiểm tra 4 Bộ: 
Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền 
thông. 



Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 
Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng cho biết trong thời 
gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, các Bộ đã tập trung 
cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện, thủ tục. Với tổng số 
6.191 điều kiện kinh doanh, Chính phủ đặt mục tiêu phải cắt giảm ít nhất 
50%, nhưng đến nay mới cắt được 1.517 điều kiện. Trong kiểm tra 
chuyên ngành có 9.926 dòng hàng, cần cắt giảm ít nhất 50%, nhưng đến 
nay mới cắt giảm được 1.700 dòng hàng. 

"Tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ 
rất quyết liệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn 
Thị Kim Ngân đều yêu cầu các cơ quan Chính phủ cải cách phải đi vào 
thực chất. Nhưng người dân vẫn nghi ngại chưa thực chất, thể hiện ở 
chỗ chậm tiến độ, so với thời hạn ngày 15/8 thì đến nay đã quá 2 tháng 
nhưng vẫn chưa hoàn thành việc cắt giảm", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng 
nêu rõ. 

Do đó, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, ngày 30/10 là hạn cuối 
cùng để hoàn thành việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục, điều kiện 
kinh doanh. 

Tổ công tác ghi nhận, nhìn chung các bộ đã thực hiện rất nghiêm chỉ 
đạo của Thủ tướng. Một số điển hình như Bộ Y tế đã trình Chính phủ 
ban hành Nghị định 15 thay thế Nghị định 38, tạo thay đổi rất lớn trong 
kiểm tra an toàn thực phẩm; Bộ Công Thương tiên phong cắt giảm 675 
điều kiện kinh doanh, ban hành các nghị định về kinh doanh gas, gạo 
được các doanh nghiệp đánh giá rất cao. Cùng với đó là các cải cách 
của thuế, hải quan; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, áp dụng quản lý 
rủi ro... trong kiểm tra chuyên ngành. Ngân hàng Thế giới đánh giá trong 
năm 2017, chúng ta đã tiết kiệm được 200 triệu USD cho doanh nghiệp 
khi làm thủ tục thông quan với 11 triệu hồ sơ xuất nhập khẩu, trung bình 
mỗi lô hàng tiết kiệm được 19 USD nhờ cắt giảm thủ tục. 

Tuy nhiên, vẫn có Bộ còn chưa quyết liệt, hoặc chưa quyết liệt, nên 
chưa đạt mục tiêu cắt giảm 50%. "Vấn đề là lãnh đạo Bộ có quan tâm 
không và quan trọng nữa là các cục, vụ có quyết tâm không? Có nơi làm 
rất tốt, nhưng có nơi làm chưa thực chất, vẫn cắt giảm cơ học, giảm điều 
kiện này thì đưa ra quy định trong thông tư khác hoặc tuy có từ tiền kiểm 
sang hậu kiểm nhưng tỉ lệ kiểm tra còn rất nhiều. Tỉ lệ thủ tục kết nối trên 
cơ chế một cửa vẫn thấp, chưa nói đến những trục trặc", Bộ trưởng Mai 
Tiến Dũng phát biểu. 



Bộ trưởng cho biết thêm, tuy tỉ lệ lô hàng xuất nhập khẩu phải kiểm tra 
chuyên ngành đã giảm từ 30% xuống còn 19,4% nhưng cũng vẫn chỉ 
phát hiện 0,06% các lô hàng có lỗi vi phạm, tức là kiểm tra nhiều, chi phí 
chính thức và không chính thức của doanh nghiệp lớn nhưng tỉ lệ vi 
phạm rất thấp. 

Cụ thể, Tổ công tác ghi nhận 7 Bộ đã vượt chỉ tiêu được Chính phủ giao 
trong đơn giản hóa, cắt giảm các dòng hàng phải kiểm tra. Đó là Bộ 
Công Thương đã cắt giảm 402/702 dòng hàng, Bộ TT&TT cắt giảm 
89/146 dòng hàng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cắt giảm 
33/33 dòng hàng, Bộ Khoa học và Công nghệ cắt giảm 22/24 dòng 
hàng, Bộ Giao thông vận tải cắt giảm 80/134 dòng hàng, Bộ Xây dựng 
cắt giảm 33/64 dòng hàng, Bộ Tài nguyên và Môi trường cắt giảm 38/74 
dòng hàng. 

Nội dung lớn thứ hai của buổi làm việc là cắt giảm các điều kiện kinh 
doanh, Tổ công tác cho biết cũng đã có 7 Bộ đạt và vượt chỉ tiều đề ra. 
Đó là Bộ Công Thương cắt 675/1.216 điều kiện, Bộ Xây dựng (183/215), 
Bộ Tài nguyên và Môi trường (101/163), Bộ Giáo dục và Đào tại 
(121/212), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (60/112), Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn (172/345), Bộ Văn hóa – Thể thao và Du 
lịch (63/122). 

Tuy nhiên, nhiều Bộ chưa đạt, như Bộ Thông tin và Truyền thông mới 
cắt giảm 26/385 điều kiện, Bộ GTVT (109/570), Bộ Tư pháp (7/94)... 

Trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, Tổ công tác yêu cầu 5 Bộ báo cáo 
rất chi tiết. Cụ thể, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã hoàn thành 
chỉ tiêu thì tiếp tục rà soát, tiếp tục cắt giảm. Tổ công tác cũng đề nghị 
các hiệp hội, doanh nghiệp phát biểu thẳng thắn, nêu rõ các vướng mắc, 
"nói thẳng, nói đúng, nói trúng để các cơ quan nhà nước nhận thông tin 
đầy đủ, chỉnh sửa chính sách cho phù hợp". "Ví dụ vấn đề các doanh 
nghiệp có còn phải sử dụng muối có bổ sung Iode hay không, để Tổ 
công tác có thêm thông tin, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng", Bộ trưởng 
nói. 

Sau thời điểm 30/10, sẽ có đánh giá chi tiết, cụ thể về kết quả, chất 
lượng cắt giảm các điều kiện, thủ tục, mặt được, mặt không được, công 
bố công khai cho doanh nghiệp biết. 

Cũng theo Bộ trưởng, tại kỳ họp Quốc hội sắp tới, Chính phủ sẽ báo cáo 
Quốc hội rất đầy đủ, thực chất về cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm 
điều kiện kinh doanh, nếu bộ nào làm không tốt "chắc chắn các đại biểu 
sẽ rất quan tâm và chất vấn các Bộ trưởng". 



Phát biểu tại buổi kiểm tra, lãnh đạo các Bộ cho biết sẽ tiếp tục đẩy 
mạnh rà soát để cắt giảm các điều kiện, thủ tục. 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết đã hoàn thiện xong dự 
thảo nghị định mới sửa cùng lúc 14 nghị định, bãi bỏ 1 quyết định và 9 
thông tư. Theo đó, sẽ cắt giảm 1.363 trong tổng số 1.871 điều kiện và 
cắt giảm 169/234 thủ tục hành chính. 

Hoan nghênh kết quả này, Tổ trưởng Tổ công tác Mai Tiến Dũng nhắc 
lại tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là kiên quyết cắt giảm các điều kiện, 
thủ tục không cần thiết nhưng phải bảo đảm quản lý nhà nước, bảo đảm 
an ninh quốc phòng, an toàn thực phẩm, sức khỏe con người, môi 
trường, "nhưng không vì lý do đó mà đưa ra các rào cản". 

Theo vtv.vn 

 

8. Lên lộ trình kiểm soát khí thải xe ô tô 
Cục Đăng kiểm Việt Nam đang đề xuất nâng mức tiêu chuẩn khí thải 
đối với ô tô. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Tài 
nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Hồng Hệ - 
Trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam 
(ĐKVN) - Bộ GTVT. 

PV: Thưa ông, việc kiểm soát khí thải ô tô hiện nay đang được áp 
dụng và triển khai như thế nào? 

Ông Ngô Hồng Hệ: Quyết định 249/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng chính 
phủ ban hành ngày 10/10/2005 quy định có 3 mức phát thải, hiện nay, 
cơ quan chức năng đang áp dụngmức thứ nhất (chỉ số ô-xit các bon CO: 
4,5%; chỉ số HC (nồng độ Hydrocarbon: 1.200 ppm). 

Tới đây, việc áp dụng này sẽ có những thay đổi. Cục ĐKVN đã xây dựng 
dự thảo và trình Bộ GTVT, trong đó, đã đề xuất lộ trình áp dụng mức tiêu 
chuẩn giới hạn cao hơn. Cụ thể, đối với ô tô tham gia giao thông, xe sử 
dụng nhiên liệu xăng, chỉ số ô-xit các bon CO từ 4,5% giảm xuống 3,5% 
(mức 2); chỉ số HC (nồng độ Hydrocarbon) từ 1.200 ppm xuống còn 800 
ppm.Còn xe sử dụng nhiên liệu dầu diesel, độ khói từ 72 % HSU xuống 
60 % HSU. 

PV: Tốc độ gia tăng phương tiện ngày càng nhanh và nhiều, nguy 
cơ phát sinh khí thải cũng gia tăng theo, Cục ĐKVN có đề xuất gì 
trong việc quản lý, giám sát khí thải trong thời gian tới? 



 

Cục Đăng kiểm Việt Nam đang đề xuất nâng mức tiêu chuẩn khí thải đối 
với ô tô. Ảnh: Hoàng Minh 

Ông Ngô Hồng Hệ: Theo lộ trình được tính toán, đề xuất, xe mới sản 
xuất nhập khẩu từ 2018, kiểm định lần đầu áp dụng ngay khi Quyết định 
có hiệu lực vì các xe này đã đạt mức EURO4 có chất lượng cao nên dễ 
dàng đạt được tiêu chuẩn trên. 

Xe sản xuất từ 1999 trở về trước, do xe cũ, được đưa vào sử dụng từ 
khi chưa có kiểm soát khí thải nên cho phép tiếp tục áp dụng mức khí 
thải hiện hành (mức 1). (Xe sản xuất từ 1999 trở về trước bao gồm xe 
tải, xe khách sẽ dần không được hoạt động do hết niên hạn sử dụng) 

Trong khi đó, xe sản xuất từ sau 1999 đến nay, sẽ áp dụng theo mức 
mức 2 như nêu trên với lộ trình: Các xe sản xuất từ năm 2009 đến hết 
năm 2017 áp dụng tiêu chuẩn mức 2 từ 1/1/2020. Xe sản xuất từ sau 
1999 đến 2008 áp dụng mức 2 vào ngày 1/1/2021. 

Đối với xe cũ nhập khẩu, yêu cầu đạt tiêu chuẩn khí thải ở mức 3, là 
mức cao hơn. 

PV: Rất nhiều người là chủ sở hữu của các loại xe ô tô băn khoăn, 
việc kiểm tra thí thải mới liệu có tốn thêm chi phí và thời gian mỗi 
lần đi đăng kiểm xe? Ông có thể chia sẻ về điều này? 

Ông Ngô Hồng Hệ: Theo Cục ĐKVN, việc kiểm tra khí thải theo tiêu 
chuẩn mới không phát sinh chi phí khi các xe vào kiểm định vì quy trình 



kiểm tra gắn với kiểm định an toàn kỹ thuật. Kết quả đạt được cấp Giấy 
Chứng nhận và tem kiểm định như hiện hành. 

Để nhận biết xe có mức phát thải thấp, Cục ĐKVN dự kiến, sẽ có dấu 
hiệu riêng trên tem kiểm định, điều này giúp các địa phương đặc biệt các 
thành phố có mật độ phương tiện lớn, ô nhiễm lớn sẽ hạn chế được các 
phương tiện này vào vùng lõi để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tất cả 
các xe, kể cả sản xuất trước 1999 nếu đạt mức 2 đều được cấp tem 
kiểm định bình thường. 

Theo đánh giá, dự thảo này có tính khả thi cao, không phát sinh thêm 
thủ tục, không tăng giá kiểm tra, tạo điều kiện cho người dẫn vẫn có thể 
sử dụng xe cũ, khuyến khích được chủ xe bảo dưỡng sửa chữa để đạt 
mức khí thải cao hơn,giúp các địa phương quản lý, phân vùng hoạt động 
cho phương tiện phát thải nhiều ô nhiễm và điều quan trọng đạt mục tiêu 
dần dần cải thiện môi trường. 

Về cơ bản, công tác kiểm soát khí thải xe cơ giới tham gia giao thông đã 
đi và nền nếp, có đầy đủ các tiêu chuẩn, quy trình kiểm tra, quy định về 
trang thiết bị, được nhân dân và doanh nghiệp đồng tình ủng hộ. Mức 
tiêu chuẩn đang áp dụng hiện nay ở nước ta còn thấp nếu so sánh với 
nhiều nước trong khu vực nên việc nâng mức tiêu chuẩn khí thải cho xe 
cơ giới đang lưu hành là phù hợp với tình hình phát triển của xã hội và 
thế giới, góp phần tích cức vào nhiệm vụ bảo vệ môi trường. 

PV: Trân trọng cảm ơn ông! 

Thời điểm tháng 8/2018, Cục ĐKVN đã phối hợp với Thanh tra Sở 
GTVT Hà Nội kiểm tra 50 xe khách tại 5 bến xe: Mỹ Đình, Yên Nghĩa, 
Nước Ngầm, Giáp Bát, Gia Lâm. Kết quả, có 4 xe (tỷ lệ 8 %) vi phạm 
về khí thải; 5 xe (tỷ lệ 10 %) vi phạm về điều kiện dụng cụ thoát hiểm và 
thiết bị chữa cháy. Các xe vi phạm được lập biên bản xử lý, đồng thời, 
đề nghị Giám đốc các bến xe, chủ xe tạm dừng phục vụ hành khách đối 
với các xe khách vi phạm, yêu cầu chủ xe sửa chữa khắc phục các lỗi 
vi phạm. 

Theo baotainguyenmoitruong.vn 

 

9. Chưa tái xuất lúa mì nhập khẩu nhiễm cỏ kế đồng 
Đó là chia sẻ của Cục trưởng Cục BVTV (Bộ NN-PTNT) Hoàng 
Trung với các doanh nghiệp nhập khẩu lúa mì của Việt Nam tại 
cuộc họp với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này sáng 



17/10 tại Hà Nội đề làm rõ những vấn đề cũng như tìm cách tháo 
gỡ.  

 

Quang cảnh hội nghị 

Theo ông Lê Sơn Hà - Trưởng phòng Kiểm dịch thực vật (Cục BVTV), 
sau khi phát hiện lô hàng lúa mì nhập khẩu từ Nga nhiễm cỏ kế đồng 
ngày 8/5/2018, loại sinh vật gây hại cực kỳ nguy hiểm thuốc nhóm 1 đối 
tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam và cả quốc tế, Cục BVTV liên tục 
làm việc, họp bàn, hướng dẫn các DN để cùng bàn phương hướng xử 
lý. 

Tuy nhiên, các lô hàng lúa mì NK được phát hiện nhiễm cỏ kế đồng 
không những không giảm mà có có chiều hướng gia tăng, tính đến ngày 
10/10/2018 đã có trên 1,6 triệu trên tổng số gần 5 triệu tấn lúa mì NK 
nhiễm loại cỏ nguy hại này. 

Thực hiện tinh thần Chính phủ kiến tạo cũng như chỉ đạo của Bộ NN-
PTNT, từ tháng 5 đến nay Cục BVTV vẫn chấp nhận để cho các lô hàng 
lúa mì của các DN trong nước thông quan thay vì có thể yêu cầu tái 
xuất. 



Tuy nhiên, theo phản ánh Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I (Hải Phòng) 
và Vùng II (TP.HCM), việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật để xử lí các lô 
hàng lúa mì NK có nhiễm cỏ kế đồng chỉ là giải pháp tình thế, bởi lực 
lượng cán bộ KDTV không thể đáp ứng được khối lượng công việc quá 
lớn, quá nhiều cùng một lúc như vậy. 

Theo ông Đặng Văn Hoàng - Chi cục trưởng Chi cục KDTV Vùng II, theo 
quy trình kiểm soát các lô hàng lúa mì NK có nhiễm cỏ kế đồng, Chi cục 
KDTV vùng II phải cắt cử cán bộ theo dõi, giám sát, hướng dẫn DN 
trong suốt quá trình vận chuyển lo hàng từ cảng, container đến khi về 
nhà máy. 

Trong khi đó, một tàu hàng lúa mì lên tới vài chục tấn với hàng chục 
điểm trả hàng khác nhau nên có thời điểm Chi cục KDTV vùng II phải 
“cầu cứu” Cục BVTV tiếp viện hàng chục cán bộ KDTV vào trợ giúp mới 
giải quyết được công việc thuận lợi cho DN. Do đó, ông Hoàng khẳng 
định, nếu sự việc không được giải quyết dứt điểm và kéo dài, chắc chắn 
cán bộ KDTV sẽ kiệt sức và không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được. 

Còn bà Trần Thị Nhinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục KDTV vùng I rất bức 
xúc trước thái độ làm việc thơ ơ, thiếu tinh thần trách nhiệm của lãnh 
đạo các DN kinh doanh, nhập khẩu lúa mì. Trong tổng số 106 DN có sản 
phẩm lúa mì nhập khẩu bị nhiễm cỏ kế đồng, sau khi được Cục BVTV 
tạo điều kiện cho thông quan ngay lập tức trở mặt coi như xong việc. 

Hơn nữa, theo bà Nhinh, hiện nay theo tinh thần cải cách hành chính 
của Chính phủ, khi tiến hành làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu tiến 
hành đo đếm thời gian, song việc kiểm soát loại sinh vật ngoại lại nguy 
hại như cỏ kế đồng phải được thực hiện vô cùng nghiêm túc và khắt 
khe, nên khi cơ quan KDTV tạo điều kiện cho DN lại gây khó khăn cho 
lực lượng hải quan. 

Ông Trần Đăng Tiến, TGĐ Cty CP SXKD Lương thực Phước An (Bình 
Dương) đề xuất, nên nghiên cứu trồng thử loại cỏ này tại Việt Nam để 
đánh giá khoa học xem mức độ ảnh hưởng của nó đến đâu bởi ông đưa 
ra dẫn chứng rằng trước đây thời bao cấp Việt Nam ăn bo bo, bột mì rất 
nhiều những đến nay vẫn chưa thấy xuất hiện loại cỏ này tại Việt Nam. 

Còn ông Vương Gia Tuệ, Giám đốc Cty TNHH Thiết Lập kiến nghị Cục 
BVTV có quy định về tỉ lệ % nhất định các lô lúa mì nhiễm cỏ kế đồng 
thay vì yêu cầu 100% không được nhiễm để chia sẻ với doanh nghiệp. 

Về nội dung này, các nhà khoa học, như GS Trần Thanh Vân, TS 
Nguyễn Văn Liêm, Viện trưởng Viện BVTV khẳng định, trên thế giới 
không có nước nào cho phép làm như vậy. Hơn nữa, đã là đối tượng 



KDTV nhóm I một mầm bệnh, một hạt cỏ, một con sâu cũng không được 
phép cho lọt vào. Do đó, đứng trên lợi ích quốc gia và sự phát triển bền 
vững của nền nông nghiệp nước nhà các nhà khoa học cũng yêu cầu 
phía các doanh nghiệp phải hết sức chia sẻ trên tinh thần xây dựng, bởi 
bản thân cơ quan quản lí nhà nước không ai tự dưng đi gây khó dễ cho 
chính doanh nghiệp nước mình làm gì. 

 

Cỏ kế đồng là sinh vật ngoại lai nguy hại 

Sau khi nghe các ý kiến nghị, góp ý từ phía các doanh nghiệp, hiệp hội, 
Cục trưởng Cục BVTV Hoàng Trung nhấn mạnh, việc Cục BVTV cử cán 
bộ hỗ trợ DN xử lý các lô hàng nhiễm cỏ kế đồng từ tháng 5 đến nay 
nên nếu bảo là gấp hoàn toàn không đúng. 

Hơn nữa, Cục BVTV hay Bộ NN-PTNT chưa ban hành bất cứ văn bản 
nào hay thông báo nào nói về việc tạm dừng hoặc cấm NK lúa mì mà tái 
xuất chỉ là một trong những biện pháp bình thường đã được quy định 
trong Luật của Việt Nam cũng như công ước quốc tế. Trước lúa mì rất 
nhiều mặt hàng khác Cục BVTV đã yêu cầu tái xuất hoặc tham mưu Bộ 
ban hành quyết định tạm dừng mà các đối tác không có ý kiến gì. 



Tuy nhiên, để chia sẻ với DN, đặc biệt tạo điều kiện cho DN có thêm thời 
gian đàm phán với đối tác, tìm kiếm đơn hàng và giải phóng xong đơn 
hàng với những hợp đồng đã ký, sau khi nghe những chia sẻ, kiến nghị 
rất chính đáng từ phía bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực, 
thực phẩm TP.HCM và đại diện Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Cục 
trưởng Cục BVTV Hoàng Trung đồng ý gia hạn thêm thời gian, tức là 
sau ngày 1/11/2018 sẽ tạm thời chưa tái xuất các lô hàng lúa mì nhiễm 
cỏ kế đồng. 

Cục trưởng Cục BVTV Hoàng Trung đề nghị các DN, hiệp hội, cơ 
quan quản lí phải cùng nhau tìm hướng xử lí mà cơ quan quản lí 
chấp nhận được. Trong trường hợp quá trình đàm phán giữa cơ 
quan chức năng của Việt Nam và cơ quan kiểm dịch thực vật của 
các nước không đem lại kết quả, các DN nhập khẩu lúa mì của Việt 
Nam lúc đó cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần và hết sức thông cảm là 
không còn cách nào khác ngoài việc tuân thủ đúng quy định pháp 
luật của Việt Nam và thông lệ quốc tế. 

Theo nongnghiep.vn 

 

10. Hiệu quả từ trung tâm phục vụ hành chính công 
Thời gian qua, Long An là một trong những địa phương đột phá mô 
hình trung tâm phục vụ hành chính công nhằm tập trung đầu mối 
giải quyết các thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp, người dân…  nhanh chóng khi giải quyết các thủ tục 
hành chính. 

Đây được xem là bước đột phá của tỉnh Long An trong cải cách thủ tục 
hành chính, đem lại sự hài lòng cho mọi người; đồng thời, góp phần xây 
dựng hình ảnh công chức niềm nở, thân thiện, phục vụ. 

Nhanh gọn, tiện lợi  

Lần đầu tiên bước vào Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long 
An, ông Nguyễn Tấn Hiếu (ngụ xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) rất hài 
lòng khi được cán bộ, công chức niềm nở hướng dẫn giải quyết các thủ 
tục giấy tờ nhanh gọn. Ông Tấn Hiếu bộc bạch: “Lâu nay, mỗi khi đi 
chứng giấy tờ ở cấp xã thì người dân cũng “ngại” những phiền hà về thủ 
tục, rồi phải chờ đợi cả buổi, thậm chí gần cả ngày mới xong. Thế 



nhưng, lần này tôi khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh 
thì mọi việc thay đổi theo chiều hướng tích cực. Cán bộ, công chức ở 
đây đa số trẻ tuổi, nhiệt tình, hướng dẫn thủ tục nhanh gọn, dễ hiểu… 
Hồ sơ nhận xong là nhắn tin qua điện thoại và khi hoàn thành cũng nhắn 
tin báo, không để người dân chờ đợi lâu. Nhờ đó, việc chuyển đổi tên 
doanh nghiệp lần này của tôi được thực hiện nhanh chóng, không tốn 
kém gì…”.  

 

Người dân được cán bộ, công chức ở Trung tâm Hành chính công Long 
An phục vụ niềm nở 

Anh Nguyễn Tuấn An (ngụ xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa) cũng khá bất 
ngờ khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để đăng ký thủ tục 
thành lập doanh nghiệp kinh doanh bông sợi. Anh Tuấn An tâm sự: 
“Trung tâm khá khang trang, rộng rãi, được bố trí theo từng lĩnh vực, 
từng sở ngành… rất tiện cho người dân và doanh nghiệp khi đăng ký 
thực hiện các giấy tờ liên quan. 

Nếu như trước đây, các doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục, giấy tờ phải 
đến nhiều nơi, qua nhiều cửa, mất thời gian và công sức, nay chỉ cần 
đến trung tâm này là được thực hiện tất cả các khâu với thời gian rút 
ngắn. Nhờ công khai, minh bạch nên ai nấy cũng thấy hài lòng, cảm 
nhận được sự trân trọng, tận tình của ngành chức năng dành cho người 
dân, doanh nghiệp…”. Còn ông Nguyễn Thanh Tuấn, ở xã An Ninh Tây 
(huyện Đức Hòa) cho hay, cảm giác khi vào trung tâm này giống như 
vào ngân hàng thương mại vậy, bởi mình là đối tượng được phục vụ 
chứ không phải đi “xin” giấy tờ. Bên cạnh đó, ở trung tâm còn bố trí 



nhiều dãy ghế ngồi, bàn viết hồ sơ… thoáng mát, rộng rãi, trông rất 
thích.  

Theo ông Võ Minh Thành, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh, kiêm Giám 
đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An, từ khi đưa vào 
hoạt động từ tháng 10-2016, trung tâm đã phát huy hiệu quả, tập trung 
đầu mối giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh 
vực. Việc tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn, đôn đốc, giải quyết thủ tục hành 
chính của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa liên thông; đồng thời, 
cung cấp các dịch vụ công theo quy định của nhà nước (trong phạm vi 
nhiệm vụ của trung tâm) khi cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Các thủ tục 
hành chính thực hiện tại trung tâm được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ, 
khách quan, công khai, minh bạch thông qua cơ chế giám sát. 

Đặc biệt, từ khi đi vào hoạt động, trung tâm đã xây dựng được cơ sở dữ 
liệu điện tử về thủ tục hành chính, phục vụ việc giải quyết thủ tục hành 
chính trên mạng bằng hồ sơ điện tử tiến đến dần thay thế hồ sơ giấy. 
Điều này giúp các tổ chức, cá nhân tiết kiệm chi phí khi thực hiện và việc 
giải quyết thủ tục hành chính được nhanh chóng, thuận lợi, nhất là thủ 
tục hành chính có liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp. Ngoài ra, còn 
tạo thuận lợi cho công tác lưu trữ, thống kê báo cáo và chia sẻ, khai thác 
cơ sở dữ liệu khi cần thiết, góp phần xây dựng chính quyền điện tử…  

Giải quyết liên thông “2 trong 1” 

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Long An đã tiếp nhận 27.485 hồ sơ của 18 sở ngành. Số lượng hồ sơ đã 
giải quyết là 25.207 hồ sơ (trong đó, giải quyết trước hạn là 15.290 hồ 
sơ, chiếm tỷ lệ 60,66%; đúng hạn là 9.829 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 38,99%; 
quá hạn chỉ 88 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,35%). Trong 9 tháng qua, các sở 
ngành ở Long An đã tích cực phối hợp với trung tâm trong việc tiếp 
nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính kịp thời. 
Nhờ đó, trong 4.463 lượt ý kiến đánh giá thì có tới 4.413 ý kiến hài lòng 
(chiếm tỷ lệ 98,88%)…  

Ông Võ Minh Thành cho biết: Mới đây, trung tâm đã thực hiện việc phối 
hợp giải quyết liên thông (quy trình 2 trong 1) đối với một số thủ tục hành 
chính thuộc lĩnh vực sở ngành tỉnh như: Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 
người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam và cấp giấy phép lao động 
cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; cấp giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư 
thuộc thẩm quyền của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và đăng ký thành lập 
doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu 



tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam; cấp giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ 
trương đầu tư của Sở KH-ĐT và đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với 
nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư 
thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam; thẩm định bản vẽ thi công, dự 
toán xây dựng công trình và cấp phép xây dựng; cấp phiếu lý lịch tư 
pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt 
Nam và cấp chứng chỉ hành nghề dược…  

Như vậy, với việc thực hiện giải quyết liên thông thì các cá nhân, tổ chức 
sẽ không còn thực hiện theo trình tự từng thủ tục hành chính như trước 
đây (đợi kết quả giải quyết thủ tục hành chính này xong rồi mới thực 
hiện thủ tục hành chính tiếp theo…). Thay vào đó, có thể thực hiện cùng 
lúc thủ tục hành chính với nhiều sở ngành; ngoài ra, người dân và doanh 
nghiệp còn được lựa chọn việc nhận kết quả một lần nhiều thủ tục hành 
chính trực tiếp tại trung tâm hoặc nhận tại nhà qua dịch vụ bưu chính. 
Cách làm này giúp giảm đáng kể về thời gian và chi phí cho người dân, 
doanh nghiệp… khi thực hiện các thủ tục hành chính.  

UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo các sở ngành phối hợp với trung tâm tiếp 
tục rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh đẩy mạnh hơn nữa việc đơn giản 
hóa, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực, 
nhất là lĩnh vực đầu tư, thành lập doanh nghiệp… 

Đồng chí Phạm Văn Rạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy Long An, cho rằng việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành 
chính công của tỉnh là vấn đề cấp thiết, thể hiện tư duy đổi mới, 
sự quyết tâm cải cách hành chính của tỉnh Long An nhằm đẩy 
mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông; khắc phục những 
bất cập trong phối hợp giải quyết thủ tục hành chính ở các sở, 
ngành của tỉnh trong thời gian qua. Kết quả đạt được là đáng 
khích lệ; do đó, tới đây trung tâm cần tiếp tục phát huy và làm tốt 
hơn nữa. Đội ngũ cán bộ không ngừng nâng cao trình độ chuyên 
môn, ngoại ngữ… nhằm phục vụ công việc tốt hơn. 

Theo sggp.org.vn 

 

 

 



11. Người dân hài lòng với cơ chế một cửa liên 
thông 

Ngay từ những năm 2001 - 2002, các mô hình “một cửa”, “một cửa 
- một dấu” được tỉnh Đồng Nai nghiên cứu thí điểm tại huyện 
Thống Nhất và sau đó rút kinh nghiệm, hình thành bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh. 

 

Hướng dẫn tải ứng dụng tra cứu thủ tục hành chính ở TTHCC Đồng Nai 

Với nhiệm vụ giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm 
quyền giải quyết của 18 cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh và 5 
cơ quan ngành dọc đặt tại địa phương, sau gần 1,5 năm ra mắt, Trung 
tâm Hành chính công (TTHCC) tỉnh Đồng Nai đã mang lại nhiều tiện ích 
phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần thiết thực vào công tác 
cải cách hành chính(CCHC).   

Tin học hóa tất cả giao dịch hành chính  

Ngay từ những năm 2001 - 2002, các mô hình “một cửa”, “một cửa - một 
dấu” được tỉnh Đồng Nai nghiên cứu thí điểm tại huyện Thống Nhất và 
sau đó rút kinh nghiệm, hình thành bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên 
địa bàn tỉnh. Đến năm 2007, cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” từng 
bước được hình thành, tạo nên sự thay đổi về chất trong cải cách các 
thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin 
(CNTT) trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ liên quan đến nhiều đơn vị.  



Năm 2013, mô hình “Một cửa liên thông hiện đại” lấy nền tảng CNTT 
phát triển, được triển khai thí điểm tại 2 huyện Trảng Bom, Nhơn Trạch 
và TP Biên Hòa. Tiếp đó, mô hình được triển khai đồng bộ, hình thành 
bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 20/20 sở, ngành; 11/11 UBND cấp 
huyện và 171/171 UBND cấp xã, cơ sở vật chất khang trang, ứng dụng 
CNTT với các tiện ích phục vụ người dân. 

Tiếp tục thực hiện chủ trương CCHC mạnh mẽ hơn nữa của Chính phủ, 
từ cuối năm 2016, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành bắt đầu nghiên cứu, 
học hỏi kinh nghiệm các tỉnh bạn, phân tích đặc điểm tình hình Đồng Nai 
để xây dựng, hoàn chỉnh Đề án thành lập TTHCC của tỉnh. Tháng 3-
2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có văn bản thống nhất đề án thành lập 
trung tâm. Sau khi có văn bản thống nhất đề án thành lập trung tâm của 
Bộ Nội vụ, ngày 17-4-2017, UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập 
TTHCC tỉnh và ngày 15-5-2017, trung tâm chính thức đi vào hoạt động.  

TTHCC là đơn vị hành chính trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, chịu sự 
chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, 
hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền. Ngoài việc tổ chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết của 1.476 thủ tục hành chính (trong đó, có 31 thủ tục hành chính 
ngành dọc như công an tỉnh, cảnh sát phòng cháy - chữa cháy, cục thuế 
tỉnh; 16 thủ tục hành chính của ngành điện, 7 thủ tục hành chính của 
ngành nước cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông hiện đại phục vụ doanh nghiệp, người dân) thì TTHCC còn có 
chức năng đề xuất các giải pháp hiện đại hóa nền hành chính và ứng 
dụng CNTT, áp dụng hệ thống phần mềm điện tử nhằm tin học hóa tất 
cả giao dịch hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Đặc biệt, UBND tỉnh Đồng Nai còn chủ trương thực hiện thí điểm tiếp 
nhận và trả kết quả giải quyết một số thủ tục hành chính như: đo vẽ, 
chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao dịch bảo đảm của các 
huyện và chuyển nhượng lĩnh vực đất đai của TP Biên Hòa tại trung 
tâm. Đây là một giải pháp, cách làm mới, đầu tiên trên cả nước và tiến 
tới các hồ sơ của UBND cấp huyện cũng có thể tiếp nhận, xử lý, trả kết 
quả tại TTHCC và ngược lại. 

Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT 

Mặc dù mới đưa vào hoạt động chưa đầy 2 năm, nhưng bước đầu 
TTHCC đã nhận được đánh giá tích cực từ phía người dân và doanh 
nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm 2018, trung tâm đã giải quyết 71.276 hồ 
sơ đúng hạn, đạt tỷ lệ đến 97,54%. Kết quả khảo sát ý kiến đánh giá qua 



hệ thống phần mềm thì có đến 99,83% hài lòng khi nộp hồ sơ và 99,91% 
hài lòng khi trả kết quả hồ sơ.  

Có được những con số trên, ngoài sự nỗ lực, làm việc hết sức trách 
nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức của TTHCC thì công tác ứng dụng 
CNTT trong hoạt động của TTHCC đóng một vai trò không nhỏ. Ngay từ 
đầu, trung tâm đã sử dụng phần mềm giải quyết thủ tục hành chính egov 
trong tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tích 
hợp các chức năng như: tra cứu kết quả, tình hình giải quyết thủ tục 
hành chính thông qua số biên nhận hồ sơ, mã vạch và mã QR Zalo qua 
website, Zalo, tổng đài dịch vụ công 1022; tích hợp tin nhắn SMS, ZMS 
(tin nhắn của Zalo) để thông báo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính; thông báo số tiền phí, lệ phí, thuế (nếu có) để người dân, 
doanh nghiệp biết, thực hiện nghĩa vụ tài chính; thực hiện biên lai điện 
tử; tích hợp phần mềm thu phí, lệ phí trên phần mềm...  

Trung tâm còn sử dụng Zalo để cung cấp các tiện ích cho người dân, 
doanh nghiệp như: tra cứu kết quả, tình hình giải quyết thủ tục hành 
chính (qua biên nhận hồ sơ, quét Mã QR) tại Official Account cổng hành 
chính công tỉnh Đồng Nai; cung cấp thông tin thủ tục hành chính, các 
chủ trương, chính sách mới có liên quan đến thủ tục hành chính của 
UBND tỉnh; cung cấp thông tin, giải đáp các thắc mắc; tiếp nhận các 
phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến thủ tục hành chính, 
các lĩnh vực người dân quan tâm nhiều hiện nay (xây dựng, an toàn vệ 
sinh thực phẩm, hàng giả…) tại Official Account tổng đài dịch vụ công 
1022 tỉnh Đồng Nai. 

Đánh giá về vai trò của việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của 
TTHCC tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh cho biết: 
Đồng Nai coi CNTT là giải pháp thiết yếu để nâng cao hiệu quả 
quản lý hành chính công nên ngay từ đầu tỉnh đã có định hướng 
phát triển TTHCC trên nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu, vận hành 
trực tuyến. Việc này giúp cải tiến phương thức phối hợp giữa các 
cơ quan, giảm thiểu chi phí vận hành cố định. Nhờ đó, đến nay đã 
quản lý việc tiếp nhận - xử lý hồ sơ về thủ tục hành chính toàn bộ 
qua phần mềm một cửa điện tử liên thông suốt 3 cấp tỉnh - huyện 
- xã. Và từ tháng 7-2017 đã kết nối hệ thống camera giám sát tập 
trung tại TTHCC và bộ phận một cửa các huyện, xã; qua đó có 
thể giám sát trách nhiệm của từng công chức. 

Theo sggp.org.vn 



 

12. Sở Công thương Hà Tĩnh: "Mở đường" cho đầu 
tư, kinh doanh 
Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của Sở Công 
thương Hà Tĩnh đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều thủ tục 
hành chính được rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. 

Lần đầu đến thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính 
công (TT HCC) tỉnh nhưng anh Quách Vĩnh Trường (xã Cẩm Lĩnh, Cẩm 
Xuyên) rất hài lòng về tác phong phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ 
của Sở Công thương. 

“Trước khi đến làm các thủ tục liên quan để xin mở cửa hàng xăng dầu 
tại xã Cẩm Lĩnh, tôi đã gọi điện đến sở và được cán bộ tư vấn, hướng 
dẫn các thủ tục cần thiết nên thời gian được rút ngắn rất nhiều. Chúng 
tôi còn có thể dễ dàng theo dõi được quy trình xử lý hồ sơ của mình 
đang ở giai đoạn nào" - anh Trường chia sẻ. 

Nhiều thủ tục hành chính của Sở Công thương Hà Tĩnh đã được rút ngắn 
thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, 

kinh doanh. 

Được biết, năm 2017, Sở đã chỉ đạo thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính; trong đó, đề nghị cắt giảm 15 thành phần hồ sơ, cắt 



giảm thời gian giải quyết 22 thủ tục hành chính, bãi bỏ hoặc đơn giản 
hóa cách thức thực hiện 10 thủ tục hành chính; ngoài ra, rà soát để thực 
hiện bãi bỏ phí, lệ phí theo quy định… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 
tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính. Đến nay, 100% 
thủ tục hành chính của ngành đều được đưa vào giải quyết tại TT HCC 
tỉnh 

Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công 
thương đều được thông báo tại TT HCC tỉnh. 

Ông Trương Văn Dương - Cán bộ phụ trách CCHC Sở Công thương 
cho biết: “Qua rà soát, Sở đã thống kê, lập danh mục và trình UBND tỉnh 
phê duyệt 99 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công thương cấp tỉnh 
thực hiện tại TT HCC tỉnh, 16 thủ tục thực hiện tại trung tâm hành chính 
công cấp huyện. Hiện, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đã áp 
dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trở lên. Năm 2017, Sở đưa vào 
áp dụng thêm 20 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, từ đó, nâng tổng số 
47 dịch vụ công trực tuyến ở mức 3, 4”. 

Với những nỗ lực trong quá trình CCHC, 9 tháng đầu năm 2018, Sở 
Công thương đã tiếp nhận 2.894 hồ sơ thủ tục hành chính tại TT HCC 
tỉnh. Trong đó, có 318 hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua mạng, chủ yếu 
thuộc các lĩnh vực như: xúc tiến thương mại, an toàn thực phẩm… Số 
hồ sơ đơn vị đã giải quyết trước và đúng hạn là 2.870 hồ sơ..., không có 
hồ sơ xử lý quá hạn. 



Đến nay, 100% TTHC của Sở Công thương Hà Tĩnh đã được đưa vào 
giải quyết tại Trung tâm HCC tỉnh. 

Phó Giám đốc TT HCC tỉnh Hoàng Tùng Phong, cho biết: “Sở Công 
thương là một trong những đơn vị đầu tiên hoàn thành việc tiếp nhận, 
thẩm định 100% thủ tục hành chính tại TT HCC tỉnh. Đặc biệt, Sở Công 
thương còn tích cực hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, từ đó, nâng cao hiệu quả và chất lượng 
giải quyết thủ tục hành chính tại TT HCC”. 

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng cho biết: “Thời gian tới, 
Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách, đơn giản hoá các thủ tục hành 
chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, nhất là triển khai 
thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4. Đồng thời, nâng cao hiệu 
quả của việc thực hiện rà soát, chuẩn hoá bộ thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết, quản lý của sở; tiếp tục cung cấp dịch vụ tiếp 
nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính đối với các thủ tục 
đủ điều kiện, đáp ứng nhu cầu của người dân”. 

Theo baohatinh.vn 

 

 

 



13. Khắc phục tồn tại về kỷ cương, kỷ luật hành 
chính 
Từ đầu năm 2018 đến nay, Hà Nội đã đạt được những kết quả khả 
quan về kinh tế - xã hội, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế đang đặt 
ra khiến tốc độ phát triển chưa như mong muốn. Đáng nói hơn, 
trong những hạn chế được chỉ rõ có ý thức trách nhiệm, kỷ cương 
hành chính của một bộ phận cán bộ chuyển biến chậm. Điều này 
đòi hỏi các cơ quan, đơn vị phải tiếp tục khắc phục. 

9 tháng năm 2018, Hà Nội tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ trên 
các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, điều đáng mừng là môi 
trường đầu tư, kinh doanh của thành phố được đánh giá cao, thể hiện 
những nỗ lực trong kêu gọi đầu tư, cải cách hành chính. Giám đốc Sở 
Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, thu hút đầu 
tư nước ngoài của thành phố ước đạt 6,265 tỷ USD, gấp 5,4 lần so với 
cùng kỳ năm trước, đứng đầu cả nước. 

Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn 
chế. Về khách quan, do còn vướng mắc trong cơ chế, chính sách nên 
tiến độ triển khai một số công trình trọng điểm và giải ngân xây dựng cơ 
bản chậm. Về chủ quan, một trong những hạn chế lớn đang đặt ra là 
một bộ phận cán bộ, công chức làm việc chưa hết trách nhiệm, có lúc, 
có nơi còn gây phiền hà với người dân và doanh nghiệp.  

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành 
phố Nguyễn Đức Chung nhận xét, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị và 
cán bộ, công chức, viên chức chưa thực hiện nghiêm kỷ cương theo yêu 
cầu của UBND thành phố. Việc thực hiện nhiệm vụ được thành phố giao 
còn chậm tiến độ, chất lượng chưa cao. Qua rà soát, có địa phương, 
đơn vị cũng thừa nhận việc thực hiện chủ đề công tác “Năm nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” chưa quyết liệt... 

Để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, Chủ tịch UBND thành phố đã liên tục 
có những chỉ đạo rất quyết liệt. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức 
Chung nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị, quận, huyện, thị xã thuộc thành 
phố phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Chỉ 
thị 06/CT-UBND (ngày 16-4-2018) về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương 
hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội và Chỉ thị 07/CT-
UBND (ngày 24-4-2018) về nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân 
đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo...  

Các cơ quan của thành phố phải khẩn trương rà soát toàn bộ sổ sách 
ghi chép việc tiếp dân, phân loại lại các đơn thư. Trường hợp xử lý đơn 



thư của người dân không đúng quy định, các cơ quan phải có văn bản 
xin lỗi. Về lâu dài, các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên tổ chức tập 
huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm 
vụ tiếp dân, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và giải quyết 
khiếu nại, tố cáo.  

Thành phố cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị đẩy mạnh quán triệt, 
đôn đốc đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực 
hiện tốt nhiệm vụ được giao, đúng quy trình, quy chế làm việc. Từ nay 
đến cuối năm, thành phố mà đầu mối là Sở Nội vụ sẽ tăng cường kiểm 
tra công vụ đột xuất không báo trước, đặc biệt là kiểm tra các vấn đề liên 
quan đến việc tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư, tiếp nhận, giải 
quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp... 

Triển khai những nhiệm vụ trên trước mắt là để thiết thực thực hiện chủ 
đề công tác năm đã được đề ra. Mặt khác, trước những đòi hỏi ngày 
càng cao về phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhân dân, giữ vững kỷ 
cương, việc siết chặt kỷ luật hành chính, công vụ là việc đã, đang và sẽ 
được Hà Nội chú trọng, tổ chức thực hiện kiên trì, với yêu cầu ngày càng 
cao... 

Theo hanoimoi.com.vn 

 

14. Khi chính quyền “chạm để kết nối dân” 
 “Khi mở fanpage, chúng tôi không ngờ nhận được sự quan tâm 
của truyền thông lẫn sự tương tác của người dân nhiều đến vậy”. 
Đó là lời thổ lộ của 1 thành viên Ban Giám đốc Sở Thông tin - 
Truyền thông (TT-TT) TPHCM khi nói về việc mở rộng kênh tiếp 
nhận thông qua mạng xã hội Facebook trên hệ thống 1022.  

TPHCM khá nổi tiếng với hệ thống 1022. Hệ thống này đang được vận 
hành ổn định và liên tục 24/7, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân 
thành phố, nâng cao trách nhiệm của bộ máy chính quyền trong việc tiếp 
nhận, xử lý và phản hồi các thông tin, phản ánh của cá nhân, tổ chức 
trên địa bàn. Và để tăng sự tương tác giữa chính quyền và người dân 
thuận lợi, nhanh chóng hơn, Sở TT-TT đã mở rộng thêm kênh tiếp nhận 
thông qua mạng xã hội Facebook bằng hình thức lập fanpage cho hệ 
thống 1022 (facebook.com/1022tphcm), cung cấp nhiều tiện ích cho 
người dân, đa dạng các phương thức tiếp nhận phản ánh và trả lời ngay 
những bức xúc của người dân. Đây có thể được xem như sự chuyển 



tiếp từ “chạm tay kết nối” qua “tương tác thực”, từ công nghệ mạng đến 
giải quyết mối quan hệ thật giữa chính quyền với người dân. 

Nói tương tác thực vì người dân có thể sử dụng tài khoản Facebook của 
cá nhân để kết nối với fanpage của hệ thống 1022. Fanpage của hệ 
thống cho phép người dân truy cập và cung cấp thông tin phản ánh sự 
cố hạ tầng kỹ thuật xảy ra trên địa bàn bằng hình ảnh, video... Tổng đài 
viên sẽ lọc những thông tin phản ánh chính xác, nhập vào hệ thống và 
xử lý theo quy trình đã được cấu hình sẵn, thống nhất như các kênh tiếp 
nhận khác, sau đó kết quả xử lý cũng được cập nhật công khai để người 
dân giám sát, theo dõi. Fanpage không chỉ đơn thuần tiếp nhận phản 
ánh thông tin sự cố hạ tầng kỹ thuật, mà còn là kênh mở rộng tiếp nhận 
thông tin lĩnh vực môi trường và trật tự đô thị, lòng lề đường… Đây cũng 
là kênh cung cấp thông tin về các tiện ích của dịch vụ công, thông tin 
thời tiết, cúp điện, cúp nước, kẹt xe, ùn tắc giao thông, an ninh trật tự... 
theo hướng “ngàn thông tin, một kết nối”. Trong thời kỳ cách mạng công 
nghiệp 4.0, tương tác thực đang là hướng đi mới, thể hiện sự cởi mở, 
ứng dụng công nghệ của hệ thống cơ quan nhà nước giải quyết các vấn 
đề của đời sống xã hội. Chỉ cần gọi điện hoặc tương tác với mạng xã 
hội, trí tuệ nhân tạo (AI) của hệ thống sẽ nhận biết ngay người gọi là ai, 
đang quan tâm đến vấn đề gì và sẵn sàng trả lời bằng giọng nói, giải 
quyết thỏa đáng nhu cầu người dân. 

Những năm qua, Hệ thống Một cửa điện tử TPHCM với các dịch vụ 
công trực tuyến rộng khắp đến các quận huyện cũng đã mang lại hiệu 
quả tích cực khi ứng dụng công nghệ “chạm để kết nối”. Nhiều thủ tục 
hành chính đã được giải quyết nhanh gọn cho người dân, doanh nghiệp 
khi chỉ cần ngồi trước máy tính có thể nộp hồ sơ trực tuyến, xin cấp 
phép kinh doanh, làm hồ sơ nhà đất, nộp thuế qua mạng… Người dân 
cũng có thể theo dõi tiến trình giải quyết hồ sơ của mình và đánh giá sự 
hài lòng đối với quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, trong 
thực tế, Hệ thống Đánh giá sự hài lòng của tổ chức và người dân về sự 
phục vụ của cơ quan nhà nước chỉ mới tương tác trực tiếp với người 
đang có giao dịch với cơ quan nhà nước; còn người khác thì muốn cũng 
không thể giám sát được. Cửa tương tác với hệ thống này cũng rất hẹp, 
thiếu những cửa nhận góp ý trực tiếp của người dân và không thể trả lời 
ngay những bức xúc, làm người dân có muốn đánh giá tốt nỗ lực của 
các cơ quan hành chính nhà nước thì cũng rất khó. Lãnh đạo Sở TT-TT 
cũng đã thừa nhận vẫn còn hạn chế giao tiếp trong Hệ thống Một cửa 
điện tử TPHCM, đòi hỏi cần nâng cấp, hoàn thiện hệ thống tương tác tốt 
hơn.  



Công nghệ hiện nay cho phép sử dụng tối ưu ứng dụng từ mạng xã hội, 
nhận diện khuôn mặt, trí tuệ nhân tạo cho việc quản lý các mặt của đời 
sống xã hội. Ở Việt Nam, các tương tác thực qua Facebook đã khá gần 
gũi, còn với Zalo trong hành chính công cũng cần ghi nhận. Tỉnh Bình 
Thuận đã áp dụng Zalo vào giải quyết thủ tục hành chính thông qua việc 
nhắn tin, trả kết quả hồ sơ giúp người dân, doanh nghiệp không phải di 
chuyển nhiều lần. Hay người dân Đà Nẵng đã có thể tra cứu giá đất, vi 
phạm an toàn giao thông, thông tin giấy phép lái xe và nhiều dịch vụ dân 
sinh thiết thực trên Zalo. Thay cho những thông tin dịch vụ hành chính 
tưởng chừng rắc rối, cần nhiều thao tác, hiện người dân Đà Nẵng đã có 
thể nhận được thông tin qua Zalo để biết lộ trình xe buýt, những chuyến 
xe buýt sắp đến trạm; xem thông tin các cơ sở đạt chuẩn an toàn thực 
phẩm; tra cứu điểm thi lớp 10… Đồng Nai, An Giang, Tiền Giang… cũng 
đã hoàn thành các khâu tích hợp dịch vụ và giới thiệu rộng rãi dịch vụ 
hành chính công trên Zalo đến người dân. Khoảng 20 tỉnh thành khác 
trong cả nước cũng đang trong quá trình xây dựng kết nối kỹ thuật với 
Zalo và dự kiến công bố rộng rãi trong thời gian tới và tất nhiên theo 
hướng tương tác thực. 

Người dân TPHCM quá quen với thiết bị di động, kết nối tương tác trong 
nhiều hoạt động. Thậm chí, các startup chuyên về AI, nhận diện giọng 
nói đã chứng minh được rằng chỉ cần gọi điện thoại thì hệ thống ứng 
dụng AI của startup này nhận biết ngay người gọi là ai, đang quan tâm 
đến vấn đề gì và sẵn sàng trả lời bằng giọng nói các thắc mắc cần thiết 
dựa trên dữ liệu đã tổng hợp… Thế thì không khó để các cấp chính 
quyền TPHCM ứng dụng ngay, phát triển các hệ thống tương tác thực 
trong hoạt động hành chính công. Đây là xu hướng tất yếu nhằm phát 
triển, ứng dụng công nghệ cho hình thành đô thị thông minh mà lãnh đạo 
TPHCM quyết tâm xây dựng. 
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