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1. Môi trường kinh doanh có nhiều cải thiện 
Các chuyên gia đánh giá, môi trường kinh doanh của Việt Nam đã 
có sự cải thiện sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của 
Chính phủ, nhưng vẫn chưa đạt trung bình ASEAN 4 như mục tiêu 
đề ra. 

Đây là nhận định được đưa ra tại hội thảo “Môi trường kinh doanh Việt 
Nam: Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết 19” do Viện Nghiên cứu Quản 
lý Kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức ngày 2/11. 

 

Toàn cảnh Hội thảo.Ảnh:VGP/Huy Thắng. 

Triển khai thực hiện từ năm 2014, Chính phủ có những chỉ đạo quyết liệt 
về cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt Nam 
thông qua việc ban hành các Nghị quyết 19/NQ-CP về tiếp tục thực hiện 
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế 
Trung ương (CIEM) cho biết, việc ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP 
thường niên kể từ năm 2014 đến nay là một minh chứng rõ ràng thể 
hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường đầu tư 



kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia. Qua đó, tạo 
điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, 5 năm thực hiện Nghị quyết 19, có nhiều chỉ số đặt ra vẫn 
chưa cải thiện được. Đây là thời điểm cần xem xét và đánh giá lại những 
kết quả đạt được và những gì chưa đạt được để có những cách thức đổi 
mới trong triển khai thực hiện Nghị quyết 19 trong năm 2019. 

Thông tin về mục tiêu của Nghị quyết 19 qua 5 năm thực hiện, bà 
Nguyễn Thị Minh Thảo, Trưởng ban Cải cách môi trường kinh doanh 
(CIEM) cho biết, năm 2014, Nghị quyết 19 xác định đến hết 2015 Việt 
Nam sẽ đạt ASEAN 6 trên 5 chỉ tiêu của môi trường kinh doanh theo 
Doing Business. Sang năm 2015, 2016, 2017 và 2018, Nghị quyết 19 
xác định mục tiêu đạt trung bình ASEAN 4 trên 10 chỉ tiêu của Doing 
Business. Riêng năm 2018, chúng ta đặt thêm mục tiêu nâng cao năng 
lực cạnh tranh ngành logistics và du lịch. 

Trong 5 năm qua, thứ hạng các yếu tố môi trường kinh doanh của Việt 
Nam đã có những thay đổi sau khi thực hiện Nghị quyết 19. Trong năm 
2018, tuy môi trường kinh doanh của Việt Nam giảm 1 bậc so với 2018 
nhưng 8/10 chỉ số của Việt Nam lại cải thiện về điểm tuyệt đối như khởi 
sự kinh doanh, tiếp cận điện năng… 

Bà Nguyễn Minh Thảo cũng cho biết, từ năm 2014, điểm số môi trường 
kinh doanh của Việt Nam liên tục được cải thiện. Cụ thể, năm 2014 
chúng ta xếp hạng thứ 78, năm 2015 là 90, năm 2016 là 82, năm 2017 là 
68 và 2018 là 69. Trong đó, hiệu quả logistics được cải thiện nhiều nhất 
trong thập niên vừa qua, từ xếp hạng 53 năm 2007 lên 39 năm 2018. 

“Tuy đã có sự cải thiện nhưng hầu hết chưa đạt trung bình ASEAN 4 
như mục tiêu đề ra". Về cải cách điều kiện kinh doanh, bà Thảo cho rằng 
thời gian qua đã có 15 nghị định được ban hành. Tuy vậy, vẫn còn nhiều 
điều kiện kinh doanh không phù hợp, không cần thiết, không đạt hiệu 
quả quản lý chưa được cắt giảm”, bà Nguyễn Minh Thảo. 

Bà Trần Thị Hồng Minh, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh 
(Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, chỉ số khởi sự kinh doanh của Việt 
Nam đã có bước tiến đáng kể tại Báo cáo Doing Business 2019. 
Cụ thể chỉ số này đạt 84,82/100 điểm, đứng thứ 104, như vậy tăng 2,6 
điểm và vươn lên 19 bậc so với năm 2017. Nổi bật, trong số 3 cải cách 
về môi trường kinh doanh của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới ghi 
nhận trong năm 2018 thì có 2 cải cách thuộc Chỉ số khởi sự kinh doanh, 
cụ thể là trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, gồm: cho phép đăng công 



bố thông tin đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử và giảm lệ phí 
đăng ký doanh nghiệp. 

Quy trình khởi sự kinh doanh ở Việt Nam hiện nay bao gồm 8 bước, 
được thực hiện trong 17 ngày; trong khi trung bình khu vực Đông Á và 
Thái Bình Dương, số bước là 6,8 bước, thực hiện trong 25,9 ngày. 
Bà Trần Thị Hồng Minh cho rằng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần rà soát 
nguyên nhân làm tăng thời gian xử lý hồ sơ đăng ký DN để thời gian 
thực hiện thủ tục này được ghi nhận là 3 ngày làm việc theo đúng quy 
định của Luật Doanh nghiệp thay vì 5 ngày như hiện nay. 
Bộ Tài chính cần bảo đảm chỉ đạo thực hiện đúng quy định về thời gian 
mua/tự in hóa đơn VAT theo quy định hiện hành.  

Nếu quy định hiện hành được thực hiện nghiêm túc, thời gian hoàn 
thành thủ tục sẽ được rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 4 ngày, giúp giảm 
6 ngày trong tổng thời gian thực hiện quy trình khởi sự kinh doanh.  
“Về lâu dài, cần có sự đầu tư nghiên cứu, đánh giá nghiêm túc về khả 
năng liên thông điện tử giữa thủ tục Đăng ký kinh doanh, đăng ký lao 
động, bảo hiểm xã hội để đơn giản hóa, hiện đại hóa quy trình khởi sự 
kinh doanh, việc liên thông điện tử này không chỉ giúp DN tiết kiệm thời 
gian gia nhập thị trường”, bà Trần Thị Hồng Minh nói. 
Bà Hoàng Thị Lan Anh, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban Ban cải cách 
và Hiện đại hóa (Tổng cục Thuế-Bộ Tài chính) cũng cho rằng cần tiếp 
tục rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật về chính 
sách và Luật Quản lý thuế, thực hiện thuế dựa trên rủi ro.  
“Cần sửa đổi chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ; đồng thời, mở 
rộng triển khai các dịch vụ thuế điện tử cho các đối tượng khác; triển 
khai thực hiện dịch vụ hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có xác thực”, 
bà Lan Anh nói. 

Có cùng quan điểm, ông Nguyễn Đình Cư, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư 
ký Hội Tư vấn thuế cho rằng, cần hoàn thiện chính sách, đảm bảo đồng 
bộ, rõ ràng, thống nhất, hạn chế các quy định không gắn với thực tế; 
phát triển các phần mềm kế toán cung cấp cho doanh nghiệp; đặc biệt là 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa…  

 Theo baochinhphu.vn 

 

2. Một tháng cắt giảm gần 1.900 giấy phép, hơn 
5.000 dòng hàng 



Đến nay, các Bộ đã trình Chính phủ cắt giảm, đơn giản hóa 
6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành và 3.004/6.191 
điều kiện kinh doanh, kết quả này tăng rất mạnh so với thời điểm 
cuối tháng 9. Chính phủ sẽ tiếp tục ban hành thêm 30 nghị định về 
cắt giảm, đơn giản điều kiện kinh doanh. 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của 
Thủ tướng.  

Tổ công tác của Thủ tướng vừa có báo cáo Chính phủ về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 10 tháng năm 2018 
và kết quả kiểm tra tháng 10 của Tổ công tác. 

Trong tháng 10, Tổ công tác đã tiến hành 02 cuộc kiểm tra đối với các 
Bộ trong việc chậm trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các 
văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh và các văn bản quy 
phạm pháp luật liên quan đến cải cách hoạt động kiểm tra chuyên 
ngành, điều kiện kinh doanh; kiểm tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong 
việc thực hiện nhiệm vụ giao. 

Chuyển biến rất tích cực 

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công 
tác, qua kiểm tra, việc thực hiện nhiệm vụ của các Bộ, ngành về cải cách 



hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm điều kiện kinh doanh đã 
có chuyển biến rất tích cực so với tháng trước. 

Về kiểm tra chuyên ngành, theo kế hoạch, các Bộ phải xây dựng, sửa 
đổi, bổ sung trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền 28 văn bản 
(06 nghị định, 01 quyết định và 21 Thông tư) để đơn giản, cắt giảm 
6.003/9.926 dòng hàng phải kiểm tra và 74 thủ tục. 

Đến nay, các Bộ đã trình ban hành và ban hành được 21văn bản, đã cắt 
giảm, đơn giản hóa 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra (tương đương 
68,2% tổng số điều kiện, vượt 36,5% so với yêu cầu chỉ đạo của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ và vượt 13% so với phương án dự kiến của 
các Bộ) và 30 thủ tục (đạt 50% so với yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ). 

Kết quả đạt được cụ thể của các Bộ: Lao động- Thương binh và Xã hội 
đã đơn giản hóa, cắt giảm 33/33 dòng hàng; Khoa học và Công nghệ 
(22/24); Công Thương (402/702); Thông tin và Truyền thông (89/146); 
Xây dựng (33/64); Giao thông vận tải (80/134 dòng hàng và đơn giản 07 
thủ tục); Tài nguyên và Môi trường (38/74); Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
(cắt giảm, đơn giản 51/171 dòng hàng và đơn giản hóa 9/10 thủ tục). 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đơn giản, cắt giảm 5.898 dòng 
hàng; Bộ Y tế đã bãi bỏ 01 mặt hàng với 05 dòng hàng thuộc lĩnh vực an 
toàn thực phẩm phải kiểm tra chuyên ngành; 810 dòng hàng của 04 mặt 
hàng còn lại đã áp dụng theo hình thức kiểm tra giảm (95% số lô hàng 
sẽ không phải kiểm tra chuyên ngành). 

Về cắt giảm, đơn giản các điều kiện kinh doanh, theo kế hoạch, các 
Bộ, cơ quan có ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải xây dựng, sửa 
đổi, bổ sung để trình cấp có thẩm quyền ban hành 70 văn bản (19 luật; 
51 nghị định) để đơn giản, cắt giảm 3.794/6.191 điều kiện. 

Đến nay, các Bộ đã trình ban hành được 22 văn bản (1 luật và 21 nghị 
định), đã cắt giảm, đơn giản được 3.004/6.191 điều kiện (đạt 97% so với 
chỉ tiêu giao, tăng 1.871 điều kiện - tăng 60,4% so tháng trước). 

Kết quả đạt được cụ thể của từng Bộ: Công Thương cắt giảm 675/1.216 
điều kiện, vượt 5,5%; Y tế đơn giản, cắt giảm 1.343/1.871 điều kiện, 
vượt 21,78%; Xây dựng cắt giảm 183/215 điều kiện, vượt 35,12%; Tài 
nguyên và Môi trường đơn giản, cắt giảm 101/163 điều kiện, vượt 12%; 
Giáo dục và Đào tạo đơn giản, cắt giảm 121/212 điều kiện, vượt 7.08%. 

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đơn giản, cắt giảm 60/112 điều 
kiện, vượt 3,57% và cắt giảm 75/85 thủ tục; Bộ Nông nghiệp và PTNT 



đơn giản, cắt giảm 172/345 điều kiện, đạt 50%; Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch đơn giản, cắt giảm 63/122 điều kiện, vượt 1,6%; Thông tin và 
Truyền thông đơn giản, cắt giảm 26/385 điều kiện, đạt 13%; Bộ Giao 
thông vận tải đơn giản, cắt giảm 243/570 điều kiện, đạt 42,6%; Bộ Tư 
pháp đơn giản, cắt giảm 07/94 điều kiện, đạt 7,45%; Ngân hàng Nhà 
nước đơn giản cắt giảm 27 điều kiện.  

Những kết quả trên cho thấy chuyển biến mạnh so với thời điểm cuối 
tháng 9, khi các Bộ mới chính thức cắt giảm, đơn giản hóa được 1.700 
dòng hàng, 30 thủ tục và 1.133 điều kiện kinh doanh. 

Còn một số tồn tại, cần tập trung 
cao độ để xử lý 

Tuy nhiên, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng 
cũng nêu rõ, qua rà soát cho thấy, 
hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt 
giảm điều kiện kinh doanh vẫn còn 
một số tồn tại. 

Cụ thể, chưa đẩy mạnh việc kết nối 
thông tin kết quả kiểm tra giữa các cơ 
quan, tổ chức kiểm tra chuyên ngành, 
do đó chưa áp dụng rộng rãi phương 
pháp quản lý rủi ro, công nhận kết quả 
kiểm tra trong việc phân tích đánh giá 
thông tin về doanh nghiệp, dẫn đến kiểm tra còn trùng lắp, cùng một mặt 
hàng, hãng sản xuất nhưng lần nào doanh nghiệp cũng bị kiểm tra với tỷ 
lệ phát hiện hàng hóa không đạt chất lượng rất thấp (chiếm khoảng 
0,06% trên tổng số lô hàng kiểm tra). 

Một số Bộ đã ban hành văn bản bãi bỏ danh mục hoặc chuyển thời điểm 
kiểm tra mặt hàng thuộc quản lý từ giai đoạn kiểm tra trước thông quan 
sang giai đoạn sau thông quan song vẫn quy định doanh nghiệp phải 
nộp chứng từ cho cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa. 

Số lượng thủ tục triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia còn thấp (đạt 
53/283 thủ tục so với yêu cầu của Thủ tướng). 

Việc xây dựng, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đơn 
giản, cắt giảm điều kiện kinh doanh còn chậm, không bảo đảm tiến độ 
theo yêu cầu chỉ  đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hiện còn 48 
văn bản (18 luật, 30 nghị định) về cắt giảm, đơn giản điều kiện kinh 
doanh chưa được ban hành. 

Trong 10 tháng năm 2018, Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 
17.411 nhiệm vụ cho các bộ, cơ 
quan, địa phương. Trong đó, có 
8.792 nhiệm vụ đã hoàn thành, 
8.354 nhiệm vụ đang thực hiện 
trong hạn, 265 nhiệm vụ chưa 
hoàn thành quá hạn (chiếm 
2,9%, giảm 0,1% so với tháng 
trước).  



Đối với việc sửa đổi, bổ sung các luật, đã được đưa vào chương trình 
xây dựng luật năm 2019; đối với các nghị định, hiện các Bộ đã hoàn 
thiện dự thảo, đang trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, trừ một số 
nghị định  mang tính đặc thù thuộc trách nhiệm của một số Bộ: Công an, 
Quốc phòng xin được trình vào quý I/2019.  

Cùng với đó, theo kế hoạch, hiện còn 07 văn bản liên quan đến cải cách 
hoạt động kiểm tra chuyên ngành chưa được ban hành. 

Tổ công tác đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ 
quan tập trung, gấp rút hoàn thành các dự thảo văn bản quy định chi tiết 
thi hành các luật, pháp lệnh còn nợ đọng trình Chính phủ ký ban hành 
hoặc ban hành theo thẩm quyền. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ soạn 
thảo, trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định 
chi tiết để bảo đảm có hiệu lực thi hành đồng thời với các luật, pháp lệnh 
có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, không để phát sinh nợ đọng mới. 

Trên cơ sở kết quả đã đạt được về  đơn giản, cắt giảm thủ tục, điều kiện 
kinh doanh, các bộ, ngành tính toán lợi ích kinh tế mang lại cho doanh 
nghiệp, xã hội và các tác động tích cực đến hiệu lực, hiệu quả nhà 
nước, gửi kết quả để Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo tại phiên 
họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2018. 

“Tập trung cao độ cho việc xây dựng, hoàn thiện trình ban hành và ban 
hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật để cải cách hoạt 
động kiểm tra chuyên ngành và đơn giản, cắt giảm điều kiện kinh doanh 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm tối đa chi phí cho người dân, doanh 
nghiệp và xã hội theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 
số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ”, Tổ công tác kiến nghị. 

 Theo baochinhphu.vn 

 

 

3. PGS.TS Trần Đình Thiên: Doanh nghiệp rất cần 
“cởi trói” thủ tục hành chính 
“Bây giờ, đổi mới thủ tục như hòn đá tảng vậy, để hòn đá lăn được 
thì khó nhất là lúc vừa mới đẩy. Còn khi hòn đá đã lăn rồi thì mọi 
chuyện sẽ dễ dàng hơn”. 

Đó là ý kiến của PGS.TS Trần Đình Thiên, Chuyên gia kinh tế, thành 
viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng trong Hội nghị Đầu tư 2018 với nội 
dung “Kinh tế 4.0 từ tiến hóa đến cách mạng” vừa diễn ra tại TPHCM. 



PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng, doanh nghiệp hiện nay đang phải 
“gánh” quá nhiều thủ tục hành chính rườm rà khiến khó phát triển nhanh 
chóng. Chính vì vậy, cần phải “cởi trói” thủ tục để các doanh nghiệp 
vươn lên. Chính phủ cũng đang cố gắng và nỗ lực đưa ra nhiều phương 
án cắt giảm thủ tục cho doanh nghiệp. 

 

PGS.TS Trần Đình Thiên, Chuyên gia kinh tế, thành viên Tổ tư vấn kinh 
tế của Thủ tướng 

Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng thông tin, Chính phủ đặt 
mục tiêu đến tháng 4/2017 phải cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh như 
cắt giảm thủ tục thuế, hải quan, xuất khẩu… nhưng cho đến nay thì mới 
chỉ cắt giảm được chưa đến 20%. 

Luật đất đai cũng là luật được sửa nhiều nhất trong thời gian qua, nhưng 
cho đến nay thì luật này cũng chưa “tháo gỡ” được nhiều vấn đề cho 
doanh nghiệp và xã hội. 

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên nhân dẫn đến chậm cải cách 
các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp là vì việc cải cách bị trì trệ 
trong thời gian quá lâu và đáng lẽ việc cải cách cần ráo riết, đồng loạt 
hơn ngay từ năm 1986. 

“Bây giờ, đổi mới thủ tục như hòn đá tảng vậy, để hòn đá lăn được thì 
khó nhất là lúc vừa mới đẩy. Còn khi hòn đá đã lăn rồi thì mọi chuyện sẽ 
dễ dàng hơn”, ông Thiên nói. 



Cũng theo PGS.TS Trần Đình Thiên, câu chuyện bỏ các thủ tục rườm 
rà, chưa hợp lý sẽ giúp doanh nghiệp phát triển nhưng sẽ ảnh hưởng 
đến một số người đang có quyền, có chức và lợi ích nhóm. 

“Bây giờ phải làm sao? Chúng ta cải cách thủ tục càng nhanh mà càng 
có nhiều tiền thì khác, nhưng đằng này là cải cách càng chậm thì càng 
có tiền. Lương thấp nhưng một số cán bộ vẫn ‘sống khỏe’. Nhiều người 
nghĩ, đang kiếm tiền nhiều thì cần gì phải cải cách nhanh”, PGS.TS Trần 
Đình Thiên chia sẻ. 

Vị phó giáo sư, tiến sĩ cũng cho rằng, bản chất của cải cách là đương 
đầu với những lợi ích cũ và doanh nghiệp cần phải gây áp lực lên 
chuyện này. Khu vực tư nhân đang là nền tảng trong việc phát triển kinh 
tế ở Việt Nam. 

Theo số liệu thống kê, khu vực tư nhân hiện nay tạo ra đến 90% việc 
làm mới cho người lao động và đóng góp khoảng 50% GDP cả nước. 
Khu vực này đang dần lớn mạnh và khẳng định vai trò ngày càng quan 
trọng của mình đối với nền kinh tế đất nước. 

 

Cải cách thủ tục hành chính cho doanh nghiệp cần có sự “đột phá” mạnh 
mẽ để thúc đẩy sự phát triển kinh tế nước nhà. 

PGS.TS Trần Đình Thiên nhận định, hiện nay, thế giới đang có những 
sự “đảo chiều” mạnh mẽ. Các cường quốc kinh tế như Mỹ - Trung Quốc 
đang tạo ra những “thế đứng” riêng của mình tại khu vực và trên thế 
giới. Đây là thời điểm rất hay để Việt Nam vươn lên. 



Chính phủ sẽ luôn cổ động và “cởi trói” những thủ tục phiền hà, không 
đáng có cho doanh nghiệp. Ngoài sự khích lệ của lãnh đạo Nhà nước thì 
người dân và doanh nghiệp cũng cần đồng lòng và nỗ lực để đưa nền 
kinh tế đi lên. 

Theo đại diện nhiều doanh nghiệp, việc thiếu vốn trong sản xuất, kinh 
doanh đã là khó khăn rất lớn của họ, nhưng vấn đề nan giải nhất lại 
chính là thủ tục hành chính. Nhiều thủ tục rườm rà, rắc rối đến “khó hiểu” 
đã khiến doanh nghiệp mất đi các cơ hội hợp tác, giảm uy tín trong kinh 
doanh và thiệt hại nặng nề về kinh tế. 

 Theo dantri.com.vn 

 

4. Hãy lấy xếp hạng thấp làm động lực cải cách 
Theo ông Thắng, “thủ tục hành chính sẽ quyết định giàu nghèo cho 
mỗi quốc gia”... 

Xếp hạng của Việt Nam về các chỉ số môi trường kinh doanh  

Doanh nhân Tạ Quyết Thắng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sơn 
Trường (Hải Phòng) vừa có tâm thư gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một 
số cơ quan trực thuộc Chính phủ… bày tỏ mong muốn cải cách thủ tục 
hành chính mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa. 



Theo ông Thắng, “thủ tục hành chính sẽ quyết định giàu nghèo cho mỗi 
quốc gia”. Ông cũng trích lời một doanh nhân Hong Kong cho rằng: “Ở 
Việt Nam, nếu thủ tục hành chính mà như Hong Kong thì sẽ giàu hơn 
Hong Kong và ngược lại ở Hong Kong mà thủ tục hành chính như Việt 
Nam thì sẽ nghèo hơn Việt Nam!”. 

Thay cho nhận xét cụ thể về câu chuyện thủ tục hành chính tại Việt 
Nam, doanh nhân Tạ Quyết Thắng chia sẻ 10 sự việc mà doanh nghiệp 
đã trải qua, liên quan đến quy trình, thủ tục từ cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, cấp phép khai thác mỏ… Theo 
lời ông Thắng, doanh nghiệp không chỉ mất chi phí, cơ hội do thời gian 
chờ đợi quá dài mà còn do sự thay đổi chính sách bất ngờ, khó đoán! 

Đi vào cụ thể từng sự việc của Công ty Sơn Trường, có thể vướng mắc 
cũng có phần xuất phát từ chính doanh nghiệp, song thực trạng thủ tục 
hành chính còn quá cồng kềnh, trở thành rào cản cho môi trường kinh 
doanh, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân không hề cá biệt. 

Đây cũng là một trong những lý do dẫn đến kết quả: Cả Diễn đàn Kinh tế 
thế giới về ASEAN (WEF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đều “đánh tụt” vị 
trí của Việt Nam trong bảng xếp hạng. Mới nhất, xếp hạng Môi trường 
kinh doanh năm 2018 của WB, Việt Nam lùi từ vị trí 68 về 69, trong đó 
chỉ số nộp thuế đứng thứ 131, tụt đến 45 bậc so với năm ngoái. 

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho biết, từng dành thời gian khảo sát 
tại nhiều doanh nghiệp và nhận được phản ánh: Chính phủ yêu cầu cắt 
giảm điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng nhiều 
bộ và địa phương “nỗ lực” tìm cách trì néo hay giữ những điều kiện kinh 
doanh mà Chính phủ yêu cầu bãi bỏ. “Họ đánh giá cao nỗ lực của Chính 
phủ nhưng vẫn là ở tầm cao. Còn xuống dưới địa phương thì rơi rớt 
nhiều”, bà Lan nhận xét. 

Năm 2017 là năm giảm chi phí cho doanh nghiệp, nhưng bà Phạm Chi 
Lan cho rằng “không được bao nhiêu”. Từ chi phí kinh doanh, chi phí 
vốn, chi phí đầu vào đến chi phí hạ tầng, chi phí thuế... còn rất cao. 
Riêng chi phí về thuế còn “đang bị đe dọa tăng tiếp với sửa đổi mấy luật 
thuế hiện nay”. 

Mặc dù ngành thuế giải thích một số cải cách trong lĩnh vực này chưa 
được WB cập nhật, do vậy bước lùi về chỉ số thuế theo công bố của WB 
chưa chính xác! Song dù như thế nào thì ngành Thuế vẫn phải nghiêm 
túc đánh giá lại, coi kết quả điều tra của WB là một áp lực để cải cách 
mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa, từ Trung ương đến địa 



phương. Có như vậy, doanh nghiệp, người dân mới bớt thời gian, chi 
phí cho việc nộp thuế. 

Các lĩnh vực khác liên quan đến môi trường kinh doanh cũng cần được 
nhìn nhận dưới tinh thần như vậy. Khi phải nhận về thứ hạng thấp, hay 
những đánh giá thiếu tích cực, người đứng đầu lĩnh vực cần coi đó là áp 
lực, thậm chí động lực để thay đổi trong định hướng, chỉ đạo, điều hành, 
triển khai, giám sát, xử lý… Thực tế cho thấy, một số xếp hạng trong 
nước như Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), hay năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh (PCI)… công bố hàng năm đều mang lại những giá trị tích 
cực khi được nhìn nhận theo góc độ đó. Nhiều địa phương, hay bộ, 
ngành sau khi bị “đội sổ” trong bảng xếp hạng đã tìm mọi cách cải thiện. 
Kết quả, không chỉ các bộ, ngành, địa phương này “lội ngược dòng” 
trong bảng xếp hạng, mà quan trọng hơn, đã mang lại thay đổi thực sự 
trong quản lý, điều hành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, từ 
đó thu hút đầu tư, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu 
quả kinh tế - xã hội. 

 Theo baogiaothong.vn 

 

5. Bộ Công an lấy ý kiến về dự thảo Nghị định thực 
hiện Luật An ninh mạng 
Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số 
điều của Luật An ninh mạng và đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ 
Công an cùng với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia để lấy 
ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng 
(02/11).  

Người dân có thể gửi ý kiến đóng góp cho Dự thảo này về Cục An ninh 
mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, địa chỉ 40A 
Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, email: luatanm@gmail.com. 

Luật An ninh mạng sẽ có hiệu lực từ 1/1/2019, gồm 7 chương, 43 điều 
quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ 
thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, phòng ngừa, xử lý hành 
vi xâm phạm an ninh mạng, triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và 
quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh 
mạng gồm 6 chương 30 điều.  



Điều 24 của dự thảo Nghị định quy định dữ liệu phải lưu trữ ở Việt Nam 
gồm 19 trường thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại Việt 
Nam như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nghề 
nghiệp, chức danh, nơi cư trú, địa chỉ liên hệ, địa chỉ thư điện tử, số điện 
thoại, số chứng minh nhân dân, mã số định danh cá nhân, số căn cước 
công dân, số hộ chiếu, số thẻ bảo hiểm xã hội, số thẻ tín dụng, tình trạng 
sức khỏe, hồ sơ y tế, sinh trắc học. 

Theo quy định, những dữ liệu này được lưu trữ theo thời gian hoạt động 
của doanh nghiệp, hoặc đến khi không còn cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, 
doanh nghiệp còn phải lưu trữ dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt 
Nam tạo ra hoặc dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ tại 
Việt Nam (như bạn bè, nhóm mà người sử dụng kết nối hoặc tương tác) 
trong thời gian tối thiểu là 36 tháng… 

Đối với quy định về lưu trữ dữ liệu và đặt chi nhánh hoặc phòng đại diện 
tại Việt Nam, Điều 25 dự thảo Nghị định nêu rõ, doanh nghiệp trong và 
ngoài nước có đầy đủ 4 nhóm điều kiện sau đây phải lưu trữ dữ liệu và 
đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam: 

- Nhóm doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng 
Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng có hoạt động kinh 
doanh tại Việt Nam như: Dịch vụ viễn thông; Dịch vụ lưu trữ, chia sẻ dữ 
liệu trên không gian mạng; Thương mại điện tử; Thanh toán trực tuyến; 
Mạng xã hội và truyền thông xã hội hoặc thư điện tử phải thực hiện theo 
quy định này. 

- Doanh nghiệp có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý các 
loại dữ liệu phải lưu trữ tại Việt Nam 

- Doanh nghiệp để cho người sử dụng dịch vụ thực hiện các hành vi bị 
cấm theo Luật An ninh mạng. 

- Doanh nghiệp vi phạm một số quy định về bảo đảm an ninh thông tin 
theo Luật An ninh mạng. 

Theo dự thảo Nghị định, Bộ trưởng Công an được quyền yêu cầu các 
doanh nghiệp trong diện điều chỉnh thực hiện quy định này. Doanh 
nghiệp không chấp hành, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý. 

 Theo baochinhphu.vn 

 

6. Phê duyệt CPTPP: "Khoảng cách với thế giới còn 
quá lớn, cạnh tranh sẽ rất khắc nghiệt" 



Dẫn thông tin về thứ hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam, 
Chủ tịch VCCI cho rằng: "Khoảng cách với thế giới còn quá lớn, 
cạnh tranh sẽ rất khắc nghiệt. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động 
hoặc giải thể đang tăng lên trong thời gian gần đây cho thấy rõ điều 
này. Con đường cải cách do vậy còn dài”. 

 

Đại biểu Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI. (Ảnh: Như Phúc). 

Phát biểu tại phiên thảo luận toàn thể tại hội trường Quốc hội khóa xem 
xét việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái 
Bình Dương – CPTPP sáng 5/11, TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, đây là cơ hội 
mở rộng thương mại, đầu tư với 3 thị trường mới đầy tiềm năng ở châu 
Mỹ và làm sâu sắc thêm mối liên hệ cộng hưởng với 7 thị trường còn lại. 

"Đây là cơ hội tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, cơ hội có thêm việc làm 
cho người lao động, cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao 
đời sống của nhân dân. Đây cũng là cơ hội để đa phương hóa các quan 
hệ kinh tế quốc tế, đưa nền kinh tế của nước ta thoát khỏi tình trạng phụ 
thuộc quá lớn vào một vài thị trường, bảo đảm sự phát triển tự chủ và 
bền vững", ông Lộc nói. 

Chủ tịch VCCI cũng cho rằng, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều bất 
ổn, xung đột và chiến tranh thương mại leo thang thì những cơ hội này 
càng quý giá. 



Tuy nhiên, ông Lộc cũng thừa nhận, tất cả mới chỉ là cơ hội và cũng bởi 
kỳ vọng rất nhiều vào các cơ hội từ Hiệp định này, nên chúng ta cũng 
không thể không lo lắng. 

"Lo lắng về nguy cơ các cơ hội này có thể không thể trở thành hiện thực. 
Bài học từ việc thực hiện 10 FTAs đang có cho thấy rất rõ điều này", ông 
nói. 

Theo ông Lộc, các FTAs từng hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội, nhưng 
phần lợi ích thực sự đạt được của chúng ta còn khiêm tốn. Riêng các lợi 
ích từ ưu đãi thuế quan, trung bình chúng ta mới chỉ tận dụng được 
chưa đầy 40% (và chủ yếu thuộc về các FDI). Hơn 60% còn lại, vì nhiều 
lí do khác nhau, đã tuột khỏi tay doanh nghiệp Việt. 

Ông Lộc cho rằng, việc ký kết và phê chuẩn CPTPP là một quyết định 
chính trị quan trọng thể hiện bản lĩnh và tầm nhìn xa trông rộng của 
Đảng và Nhà nước ta vì lợi ích của đất nước. Nhưng việc quan trọng 
hơn là phải xây dựng được các cơ chế bảo đảm nâng cao năng lực của 
cả chính quyền và doanh nghiệp để có thể hiện thực hóa thành công các 
cơ hội được mở ra. 

"CPTPP là một Hiệp định tiêu chuẩn cao nhất từ trước tới nay, thì 
Chương trình hành động thực thi Hiệp định này cũng phải đạt tới những 
chuẩn mực cao nhất. Nỗ lực xuyên suốt, quyết định thành bại của cuộc 
hội nhập đỉnh cao này, suy cho cùng chính là những nỗ lực đẩy nhanh 
cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh. Nếu so với yêu cầu đó, 
thì chúng ta còn phải cố gắng rất nhiều", ông nói. 

Đại biểu tỉnh Thái Bình cũng dẫn kết quả Bảng xếp hạng môi trường 
kinh doanh do Ngân hàng Thế giới vừa công bố tuần qua cho thấy, Việt 
Nam đứng thứ 69 trên thế giới và xếp hạng cuối cùng trong 11 nền kinh 
tế tham gia CPTPP. 

"Khoảng cách với thế giới còn quá lớn, cạnh tranh sẽ rất khắc nghiệt. Số 
doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc giải thể đang tăng lên trong thời 
gian gần đây cho thấy rõ điều này. Con đường cải cách do vậy còn dài", 
ông nhìn nhận. 

Ông Lộc nói thêm rằng: "Để vượt lên, cải cách cần phải được gia tốc, và 
những nỗ lực cải cách và hội nhập vẫn phải bắt đầu từ những điều giản 
dị: Khép lại khoảng cách giữa lời nói và việc làm ; kiên trì gỡ bỏ từng 
giấy phép con, từng thủ tục hành chính đang còn gây phiền hà cho 
người dân và doanh nghiệp... để không chỉ tiếp tục cởi trói mà còn tiếp 
sức cho công cuộc khởi nghiệp của toàn dân". 



 Theo dantri.com.vn 

 

7. CPTPP: Nhiều thách thức bên cạnh các ưu đãi 
“vàng” 
Bên cạnh các ưu đãi “vàng” thì thách thức rất lớn nằm ở nâng cao 
năng lực cạnh trong nước, nhưng muốn vậy phải có trình độ nguồn 
nhân lực đáp ứng quá trình phát triển. 

 

Bên cạnh các ưu đãi “vàng” thì thách thức rất lớn nằm ở nâng cao năng 
lực cạnh trong nước, nhưng muốn vậy phải có trình độ nguồn nhân lực 
đáp ứng quá trình phát triển. 

ĐBQH Lê Thu Hà (Lào Cai) bày tỏ quan điểm khi Việt Nam tham gia 
CPTPP tại phiên thảo luận tại hội trường sáng 5/11. Theo bà Hà, đây 
vừa là cơ hội những cũng là thách thức, vì cải cách thể chế và môi 
trường đầu tư kinh doanh mới là lâu dài. Thời gian qua chúng ta đã có 
những nỗ lực trong cổ phần hóa DNNN, cắt bỏ những giấy phép con, cắt 
giảm các điều kiện kinh doanh... Tuy nhiên, đây chỉ là những mới bước 
đầu, chúng ta cần thực hiện mạnh hơn để thuận lợi cho việc hội nhập 
sâu rộng. 

Phải khơi dậy sức sáng tạo, đổi mới 

Bên cạnh các ưu đãi “vàng” thì thách thức rất lớn khi gia nhập CPTPP 
nằm ở nâng cao năng lực cạnh trong nước, nhưng muốn vậy phải có 
trình độ nguồn nhân lực đáp ứng quá trình phát triển, vì tăng trưởng cần 



có chất xám sáng tạo chứ không còn là lao động giá rẻ như trước đây 
nữa.  

Bà Hà phân tích, trước cuộc cách mạng 4.0 đòi hỏi các ngành cần đổi 
mới công nghệ, nếu chỉ phụ thuộc vào các doanh nghiệp FDI chỉ gia 
công cho họ thì không khác nào “xây tường trên móng nhà người khác”. 
Do đó phải khởi dậy sức sáng tạo đổi mới và thu hút FDI cần có chọn lọc 
chứ không thu hút bằng mọi giá. Sử dụng công cụ biện pháp phòng vệ 
để bảo hộ sản xuất trong nước, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại 
điện tử, không phải chỉ của Chính phủ mà đội ngũ xung kích là doanh 
nghiệp cũng cần vào cuộc. 

Thống nhất và phù hợp với điều kiện quốc tế, ĐBQH Bùi Sĩ Lợi (Thanh 
Hóa) cho rằng, việc gia nhập sẽ tác động mạnh tới một số ngành lĩnh 
kinh tế như đồ da, đồ uống có cồn, thuốc lá, nhưng đây đều là những 
ngành thâm hụt nhiều lao động cho nên chúng ta phải đánh giá thách 
thức lớn hơn cơ hội. 

Trong vấn đề lao động và công đoàn thì xóa bỏ lao động trẻ em là phù 
hợp với ILO và hiệp định, tuy nhiên để thực thi nghiêm các cam kết cần 
dữ liệu như lao động trẻ em như: Lao động trẻ em hiện nay chủ yếu 
trong lĩnh vực nông thôn và các khu vực phi chính thức thì vẫn chiếm tỷ 
lệ lao động lớn, vì vậy cần xem xét điều chỉnh các hệ thống pháp luật 
cho phù hợp. 

Thị trường "khó tính" nên giá rẻ không phải là cơ hội 

ĐBQH Hoàng Văn Cường (Hà Nội) cho rằng, nền kinh tế có độ mở cao 
có nghĩa phụ thuộc vào thị trường bên ngoài, muốn ổn định phải giữ 
vững cam kết với các thị trường bên ngoài. Quan trọng cần làm rõ hành 
động thế nào mà lợi thế có được khi tham gia, và hạn chế tác động bất 
lợi đem lại sản xuất kinh doanh trong nước. Các ngành như dệt may, 
giầy da, đồ gỗ, thực phẩm chúng ta có lợi thế, có ưu đãi hơn, cắt giảm 
các dòng thuế chậm hơn và thời gian kéo dài hơn. 

Bên cạnh đó, cần có cơ chế chính sách để thu hút đầu tư, vì cuộc chiến 
thương mại Mỹ - Trung có nhiều ngành sẽ rời Trung Quốc, nếu chúng ta 
thu hút đầu tư tốt sẽ có nhiều nhà đầu tư vào ta đầu tư, còn nếu không 
tốt thì hàng hóa các nước sẽ tràn vào làm “chết” nền sản xuất trong 
nước, khi đó hậu quả sẽ nặng nề. Cho nên, chúng ta phải đẩy mạnh cải 
cách hành chính, thu hút nhà đầu tư, tạo lập một môi trường đầu tư 
công khai minh bạch để thu hút nhà đầu tư nước ngoài. 

Theo ĐB Trần Hoàng Ngân (TP HCM), Việt Nam có nhiều cơ hội khi 
tham gia CPTPP, đó là thị trường lớn, GDP chiếm 13,5 GDP toàn cầu; 



20% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu do đó xuất khẩu của ta sẽ tăng 
nhưng lưu ý là thị trường khó tính vì thu nhập bình quân đầu người trên 
30.000 USD; như Australia trên 55.000 USD; Canada 45.000 USD, nên 
giá rẻ không phải là cơ hội, lựa chọn thu hút, do có cần cách thể chế đầu 
tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thuận lợi để thu hút các nhà đầu 
tư. 

 Theo enternews.vn 

 

8. Nỗi trăn trở của Thủ tướng 
“Liệu có bao nhiêu đồng chí đã nghiên cứu kỹ 12 nhóm trụ cột, 98 
tiêu chí trong đánh giá năng lực cạnh tranh của WEF hay 10 nhóm 
chỉ tiêu trong đánh giá môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế 
giới?” 

 

Môi trường kinh doanh của Việt Nam có nhiều cải thiện nhưng vẫn chưa 
đạt yêu cầu của Chính phủ. - Ảnh minh họa 

Câu hỏi được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra với các thành viên 
Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra cuối tuần 
qua. 



Nhìn lại giai đoạn 5 năm (2014 - 2018) thực hiện Nghị quyết 19 của 
Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, các chuyên gia và 
cộng đồng doanh nghiệp đánh giá Nghị quyết 19 đã tạo khác biệt rõ ràng 
so với trước đó. 

TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế 
Trung ương cho rằng sự khác biệt này thể hiện ở 3 điểm chính. Thứ 
nhất là lần đầu tiên chúng ta áp dụng một phương pháp hoàn toàn mới, 
lấy đánh giá của WB để áp dụng cho cải cách môi trường kinh doanh 
của Việt Nam thay vì tự đánh giá, từ đó chúng ta đưa ra những mục tiêu 
lượng hóa được, theo dõi được. 

Khác biệt thứ hai, trong 5 năm qua, sự quan tâm của các bộ, ngành và 
địa phương về cải thiện môi trường kinh doanh đã được mở rộng và gia 
tăng. Ban đầu thì chỉ có Bộ Tài chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 
TP.HCM, song đến nay hầu như các bộ đều quan tâm, chủ động triển 
khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết 19.  

Thứ ba, Chính phủ, Thủ tướng trong nhiệm kỳ này đã rất quyết liệt nhắc 
nhở, tạo áp lực để các bộ, ngành, cơ quan thực hiện Nghị quyết, với 
những chỉ đạo cụ thể, mạnh mẽ, nhất quán, thường xuyên và liên tục. 
“Gần như không có cuộc họp định kỳ hàng tháng nào Thủ tướng Chính 
phủ không nhắc đến triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh 
doanh”, ông Cung cho biết. 

Nhờ đó, sau 5 năm, điểm số và thứ hạng xếp hạng của Việt Nam trong 
Doing Business của WB tăng liên tục, thứ hạng của Việt Nam tăng 
khoảng 30 bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu. Trong đó, 9/10 chỉ số đánh 
giá được cải thiện liên tục (trừ Chỉ số giải quyết phá sản doanh nghiệp), 
thu hẹp dần khoảng cách so với ASEAN-4 (Singapore, Thái Lan, 
Malaysia, Philippines). 

Đến nay, việc thực hiện Nghị quyết đã có kết quả rõ nét, khác biệt so với 
trước và có tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp, niềm tin của doanh nghiệp, của thị trường tăng lên, chất lượng 
môi trường kinh doanh cải thiện, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 
tốt hơn. 

Thế nhưng, theo Doing Business 2019 vừa được công bố, dù tổng điểm của 
Việt Nam đã tăng 66,77 điểm lên 68,36 điểm song so về thứ hạng, Việt Nam 
lại bị giảm một bậc, đứng vị trí 69 trong tổng số 190 nền kinh tế. 

Còn theo đánh giá trước đó của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Việt Nam 
được chấm điểm 58,1 trên 100 trong báo cáo năm nay, tăng nhẹ so với 



mức 57,9 điểm vào năm 2017, song lại tụt 3 bậc so với năm ngoái, đứng 
thứ 77 trong 140 nền kinh tế. 

Trên thực tế, chỉ số nào mà Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh thực sự vào 
cuộc, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, sát sao, bám sát Nghị quyết 
của Chính phủ, thì đạt kết quả và cải thiện rõ nét. 

Theo Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến 
Lộc, môi trường kinh doanh của Việt Nam đã có nhiều cải thiện, nhưng 
so với yêu cầu thì chúng ta còn  phải cố gắng rất nhiều. 

”Để vượt lên, cải cách cần phải được gia tốc, và những nỗ lực cải cách 
và hội nhập vẫn phải bắt đầu từ những điều giản dị: Tiếp tục khép lại 
khoảng cách giữa lời nói và việc làm; kiên trì gỡ bỏ từng giấy phép con, 
từng thủ tục hành chính đang còn gây phiền hà cho người dân và doanh 
nghiệp... để không chỉ tiếp tục cởi trói mà còn tiếp sức cho công cuộc 
khởi nghiệp của toàn dân”, ông Lộc kiến nghị. 

Phát biểu tại kỳ họp Quốc hội tuần qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
đã nhấn mạnh, hơn lúc nào hết, chúng ta cần quyết liệt hoàn thiện thể 
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chú trọng cải cách 
tư pháp, bảo vệ quyền tài sản, quyền công dân, cải thiện mạnh mẽ môi 
trường đầu tư kinh doanh… Thủ tướng nêu rõ, chúng ta cần rút kinh 
nghiệm sâu sắc và không để tái diễn vụ việc Con Cưng hay gần đây là 
vụ phạt tiền 90 triệu đồng đối với hành vi đổi 100 USD không đúng quy 
định... 

Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, Thủ tướng cũng chỉ 
rõ nhiều mặt tồn tại, bất cập cần tiếp tục khắc phục, mà trước hết là môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh đang bị tụt hạng trong 
bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. 

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ trao đổi, thảo luận về vấn 
đề này, “không nói chung chung mà đi vào từng vấn đề, nội hàm, giải 
pháp, bước đi cụ thể”. 

“Liệu có bao nhiêu đồng chí đã nghiên cứu kỹ 12 nhóm trụ cột, 98 tiêu 
chí trong đánh giá năng lực cạnh tranh của WEF hay 10 nhóm chỉ tiêu 
trong đánh giá môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới?”, Thủ 
tướng nói. “Các đồng chí phải đi vào từng việc cụ thể, trăn trở làm thế 
nào để nâng từng chỉ tiêu, tiêu chí mà ngành mình phụ trách”, Thủ 
tướng nhấn mạnh.  

Theo baochinhphu.vn 

 



9. ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh mong có Luật Hành 
chính công 
Sáng 5/11, các ĐBQH thảo luận việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác 
Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các 
văn kiện liên quan. 

 

ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội). 

Trước thực trạng và tình hình hiện nay khi Việt Nam tham gia CPTPP, 
ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) thấy còn một số băn khoăn. Đó là, 
trong số các nước tham gia CPTPP, có nhiều nước từ lâu đã ban hành 
luật Hành chính công, thủ tục hành chính đáp ứng cơ chế thị trường như 
Australia, New Zealand, Nhật Bản, Canada, Singapore… 

Thủ tục hành chính còn nhiều bất cập 

Vì vậy, nền hành chính của họ đã ứng ứng dụng CNTT vận hành chính 
phủ điện tử, nên tính minh bạch, rõ ràng, phục vụ người dân và doanh 
nghiệp cũng như chống tham nhũng được xếp thứ hạng cao trong khu 
vực và thế giới. Do đó, năng suất lao động và thu nhập bình quân đầu 
người của họ cao gấp nhiều lần so với Việt Nam. Trong khi đó, chúng ta 
đang đứng cuối bảng xếp hạng về vấn đề này so với các nước tham gia 
CPTPP. 



Nguyên nhân của thực trạng này, theo bà Khánh là do thể chế hành 
chính của Việt Nam còn nhiều bất cập. Thực trạng hệ thống pháp luật 
hiện nay chủ yếu là luật chuyên ngành, không tập trung và nguyên tắc 
chung về thủ tục hành chính, nên mặc dù Quốc hội, Chính phủ đã ban 
hành sửa đổi hàng vạn văn bản dưới luật, hàng trăm đề án, với kinh phí 
hàng nghìn tỷ đồng.  

Nhiều năm qua, cơ chế hành chính cũ còn nặng về giấy tờ và xin - cho 
vẫn còn tồn tại, thủ tục điện tử và thương mại điện tử còn nhiều khó 
khăn, quan niệm “hành là chính” vẫn còn tồn tại ở nhiều cấp, nhiều 
ngành, nhiều địa phương và nhiều cán bộ. Điều này đã khiến cho 
DNNVV khó tiếp cận với những chế độ ưu đãi đã được quy định trong 
luật. Nhiều người dân chưa tin tưởng bỏ tiền ra đầu tư xã hội hóa vào 
các lĩnh vực công như y tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hạ tầng cơ sở hạ 
tầng giao thông… 

Chính vì những bất cập này, mặc dù Việt Nam đã tham gia rất nhiều các 
Hiệp định thương mại cả song phương hay đa phương, nhưng nhiều 
năm qua người dân và doanh nghiệp Việt Nam chưa được hưởng lợi 
tương ứng với đối tác như mong muốn. 

“Chúng tôi đề nghị Thường vụ Quốc hội sớm cho phép tiếp tục hoàn 
thiện luật Hành chính công để trình để trình Quốc hội trong năm 2019, 
nhằm góp phần khắc phục thực trạng bất cập hiện nay trong quản lý, 
điều hành về hành chính, bảo đảm đồng bộ với luật Tài chính công, luật 
Đầu tư công đã được Quốc hội thông qua”, bà Khánh kiến nghị. 

Cần đánh giá đầy đủ các vấn đề liên quan 

Còn theo ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (Bên Tre), chúng ta cần đánh giá 
đầy đủ các vấn đề có liên quan đến hệ thống kinh tế và ngoại giao khác. 
Theo ông Những trong điều 2 của Nghị quyết dự thảo có đề cập đến áp 
dụng trực tiếp toàn bộ nội dung theo phụ lục số 2, đây là vấn đề được 
nhiều người quan tâm. 

Ông Nhưỡng phân tích, ở đây liên quan đến hướng dẫn và tổ chức thực 
hiện, vấn đề này Chính phủ phải có hướng dẫn rất cụ thể, tỉ mỉ cho cộng 
đồng doanh nghiệp và người dân thực hiện. Bên cạnh đó, còn liên quan 
đến giải quyết các xung đột và tranh chấp. Theo ông Nhưỡng điểm này 
khá phức tạp. 



 

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (Bên Tre), Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Khi nghiên cứu các vấn đề được đề cập trong phụ lục công khai, ông 
Nhưỡng nhận thấy có một số các quy định còn tương đối trừu tượng. 
Đặc biệt có một số vấn đề cần hết sức lưu ý khi viện dẫn đến các quy 
định khác. Đơn cử như công nhận tương đương, đây là khái niệm rất 
đặc biệt, hay thời gian hợp lý, thời gian phù hợp. 

“Nếu chúng ta không có rà soát để hướng dẫn và đặc biệt phải nghiên 
cứu các tập quán, án lệ quốc tế có liên quan đến các xung đột kiểu như 
thế này thì sau này sẽ rất phức tạp khi xử lý xung đột. Ở đây tôi đề nghị 
phải đề cao vai trò của Tòa án Nhân dân Tối cao hướng dẫn và bồi 
dưỡng cán bộ để chuẩn bị tinh thần cho việc tham gia giải quyết các 
xung đột”, ông Nhưỡng đề xuất. 

Ngoài ra, ông Nhưỡng kiến nghị cần đẩy mạnh vai trò của các tổ chức 
tư vấn, luật sư, kể cả tư vấn về phát luật cũng như kinh tế. Đồng thời 
nâng cao vai trò của các cơ quan ngoại giao, đặc biệt là thương vụ tại 
các nước. 

Theo enternews.vn 

 

10. Công nghệ Việt bị 'bó buộc', Grab thì không? 



Hiệp hội Vận tải ô tô VN có kiến nghị gửi Chính phủ "tố" Grab là DN 
kinh doanh vận tải bằng taxi chứ không đơn thuần cung cấp phần 
mềm. 

Tại dự thảo nghị định thay thế nghị định 86 về kinh doanh vận tải, Bộ 
GTVT đưa ra quy định: Hợp đồng vận tải điện tử chỉ áp dụng đối với xe 
ô tô có sức chứa từ 9 chỗ (bao gồm cả người lái xe) trở lên” và  kinh 
doanh vận tải bằng xe ô tô là việc thực hiện các công đoạn của hoạt 
động vận tải để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường bộ nhằm 
mục đích sinh lợi. Trong đó, có công đoạn trực tiếp điều hành phương 
tiện, lái xe để vận chuyển hành khách, hàng hóa; quyết định giá cước 
vận tải. 

Trong đơn "kêu cứu" lên Thủ tướng, ông Lim Yen Hock - Giám đốc công 
ty TNHH Grab cho rằng, những quy định này không chỉ đi ngược lại chủ 
trương và chỉ đạo của Chính phủ về việc ứng dụng khoa học công nghệ, 
cải cách thủ tục hành chính, mà còn phủ nhận hoàn toàn những lợi ích 
và kết quả tích cực mà đề án thí điểm xe hợp đồng ứng dụng hợp đồng 
điện tử mang lại cho người dân, DN và xã hội. 

Theo ông, dự thảo nghị định sửa đổi nghị định 86 vừa được Bộ GTVT 
trình Chính phủ có phần bảo hộ taxi truyền thống để đồng hóa, hạn chế 
sự cải tiến kinh doanh của loại hình khác, DN khác, bỏ qua những ích lợi 
và sự tiến bộ quan trọng đối với xã hội và nền kinh tế, sẽ thực sự là 
bước lùi. 

Điều này sẽ trở thành một tiền lệ xấu, cũng như là dấu hiệu tiêu cực về 
môi trường khởi nghiệp, môi trường đầu tư kinh doanh của VN. 

Ngay sau khi Grab có văn bản gửi Thủ tướng, Hiệp hội Vận tải ô tô VN 
cũng kiến nghị Chính phủ nói rõ về những bất cập trong hoạt động của 
Grab. 

Cụ thể, Grab đã lợi dụng quyết định 24 của Bộ GTVT cho phép thí điểm 
xe hợp đồng để vi phạm pháp luật. 

Theo Phó chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô VN Nguyễn Công 
Hùng, Grab không đơn thuần là đơn vị cung cấp nền tảng kết nối cho 
đơn vị kinh doanh vận tải theo đề án thí điểm. Thực tế, Grab đã lợi dụng 
đề án để điều hành trọn vẹn một quy trình kinh doanh vận tải taxi. 

Grab tuyển tài xế, điều hành xe, chỉ định tài xế đón khách, quyết định giá 
cước và tăng giảm giá, thu tiền trực tiếp của khách vào tài khoản Grab, 
thực hiện chương trình khuyến mại có cả đi xe giá 0 đồng. 



Ông Hùng khẳng định, việc Bộ GTVT thống nhất trong dự xe ô tô hoạt 
động như Uber, Grab là loại hình taxi công nghệ chứ không phải xe hợp 
đồng điện tử và Grab chính là đơn vị kinh doanh vận tải chứ không đơn 
thuần là DN cung cấp phần mềm hoàn toàn đúng với bản chất. 

Kết luận này đúng với quan điểm của Tòa án Công lý châu Âu và quan 
điểm quản lý Uber, Grab của các nước. 

 

Hiệp hội Vận tải ô tô VN cho rằng, Grab đang lợi dụng chương trình thí 
điểm để vi phạm phát luật 

Trong phiên toà mới đây, VKSND TP.HCM cũng nhận định đủ cơ sở xác 
định Grab là DN kinh doanh vận tải taxi. Đối chiếu các quy định của 
pháp luật, Grab đã vi phạm luật DN khi kê khai không trung thực, không 
chính xác nội dung hồ sơ đăng ký DN. 

Ông Hùng chia sẻ, việc coi Grab là DN kinh doanh vận tải taxi không hề 
ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, “đi 
ngược xu thế 4.0” hay xóa sổ Grab. Bởi, theo chủ trương của Chính 
phủ, việc ứng dụng công nghệ không chỉ áp dụng với loại hình xe hợp 
đồng hay xe taxi mà với tất cả các loại hình vận tải. 

Công nghệ Việt bị “bó buộc”, Grab thì không 

Theo ông Hùng, hiện nay các DN taxi trong nước đều đã áp dụng phần 
mềm công nghệ 4.0 do VN tự sản xuất với các tính năng rất tiên tiến và 
ưu việt. Nhưng do không được hưởng thuận lợi về điều kiện kinh doanh 
như Uber, Grab nên các phần mềm của DN taxi đã không phát huy 
được hiệu quả. 



Ông đưa ra dẫn chứng, hiện các hãng taxi Việt đang tuân thủ tới 17 điều 
kiện ràng buộc của pháp luật, trong khi taxi công nghệ chỉ có 1, 2 điều 
kiện. Trong đó có việc gia tăng phương tiện không bị kiểm soát, điều 
chỉnh giá cước tự do, xe chạy trên đường không phải tuân thủ biển báo 
cấm đối với xe kinh doanh… 

Đặc biệt taxi truyền thống phải trả 10% thuế VAT cho nhà nước thì Grab 
lại không. 

Chính vì chịu những điều kiện bất bình đẳng như vậy, nên Hiệp hội Vận 
tải ô tô VN đề nghị Chính phủ xem xét đúng loại hình kinh doanh như 
Uber, Grab để đưa ra chính sách quản lý cho đúng với thực tế, đảm bảo 
bình đẳng, an sinh xã hội. 

Theo vietnamnet.vn 

 

11. Cải cách môi trường kinh doanh chưa đủ, chưa 
nhanh 
5 năm (2014 - 2018) thực hiện cải cách theo Nghị quyết 19 (NQ19) 
của Chính phủ, nhiều chỉ số của Việt Nam trong Báo cáo Doing 
Business của Ngân hàng Thế giới (WB) đã có sự cải thiện.  

 

Khoảng cách trên bảng xếp hạng về môi trường kinh doanh của Việt 
Nam so với các nước ASEAN4 đã được thu hẹp.  



Tuy nhiên, tốc độ và cường độ về cải cách của từng bộ, ngành, địa 
phương dường như chưa đủ, chưa nhanh, chưa kịp so với các nước 
khác. 

Tạo ra nhiều sự khác biệt 

Nhìn lại giai đoạn 5 năm (2014 - 2018) thực hiện NQ19 của Chính phủ 
về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ông Nguyễn Đình Cung, Viện 
trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng: “NQ19 
đã tạo khác biệt rõ ràng, khác biệt trong việc cải cách môi trường kinh 
doanh so với trước đó”. 

Sự khác biệt này thể hiện ở 3 điểm chính. Thứ nhất là lần đầu tiên 
chúng ta áp dụng một phương pháp hoàn toàn mới, lấy đánh giá của 
WB để áp dụng cho cải cách môi trường kinh doanh của Việt Nam thay 
vì tự đánh giá, từ đó chúng ta đưa ra những mục tiêu lượng hóa được, 
theo dõi được. Khác biệt thứ hai, trong 5 năm qua, sự quan tâm của các 
bộ, ngành và địa phương về cải thiện môi trường kinh doanh đã được 
mở rộng và gia tăng. Ban đầu thì chỉ có Bộ Tài chính, Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam, TP.HCM, song đến nay hầu như các bộ đều quan tâm, chủ 
động triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh theo 
NQ19.  Thứ ba, Chính phủ trong nhiệm kỳ này đã rất quyết liệt nhắc 
nhở, tạo áp lực để các bộ, ngành cơ quan thực hiện NQ19. “Gần như 
không có cuộc họp định kỳ hàng tháng nào Thủ tướng Chính phủ không 
nhắc đến triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh”, ông 
Cung cho biết. 

Theo đó, sau 5 năm, điểm số và thứ hạng xếp hạng của Việt Nam trong 
Doing Business của WB tăng liên tục. Đến nay, 9/10 chỉ số đánh giá 
được cải thiện liên tục (trừ Chỉ số giải quyết phá sản doanh nghiệp), thu 
hẹp dần khoảng cách so với ASEAN4 (Singapore, Thái Lan, Malaysia, 
Philippines). 

Ngoài việc áp dụng các chỉ tiêu đánh giá của WB, NQ19 cũng triển khai 
một số giải pháp khác để cải thiện môi trường kinh doanh như: cắt giảm, 
đơn giản hóa điều kiện kinh doanh (ĐKKD) và thủ tục kiểm tra chuyên 
ngành. Hiện 15 nghị định liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa ĐKKD đã 
được ban hành. Nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành kéo dài hàng chục 
năm như: kiểm tra formaldehyde, dán nhãn năng lượng… đã được đơn 
giản hóa. Cùng với đó, việc chuyển đổi kiểm tra an toàn thực phẩm từ 
tiền kiểm sang hậu kiểm đã đơn giản hóa và cắt bỏ được tới 90% số thủ 
tục cho cộng đồng doanh nghiệp liên quan.  



Yêu cầu cải cách thực chất 

Tại Hội thảo “Môi trường kinh doanh Việt Nam: Nhìn lại 5 năm thực hiện 
Nghị quyết 19” diễn ra cuối tuần qua, nhiều ý kiến cho rằng, khoảng 
cách về môi trường kinh doanh của Việt Nam so với các nước ASEAN4 
đã được thu hẹp, nhưng vẫn chậm. Hiện, duy nhất có Chỉ số tiếp cận tín 
dụng Việt Nam cao hơn ASEAN4, còn các chỉ số khác đều thấp hơn. 

Cũng theo Doing Business 2019 vừa công bố, điều đáng buồn là xếp 
hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam giảm 1 bậc so với năm 2018, 
xếp vị trí 69/190 quốc gia đánh giá. Điều đáng nói, trong 10 chỉ số đánh 
giá thì có nhiều chỉ số dù tăng điểm, song vẫn giảm bậc như: Chỉ số cấp 
phép xây dựng; chỉ số tiếp cận tín dụng; chỉ số giao dịch thương mại qua 
biên giới… Trượt bậc dài nhất, tới 45 bậc là chỉ số Nộp thuế và bảo hiểm 
xã hội. Còn Chỉ số giải quyết phá sản doanh nghiệp vừa giảm cả điểm 
và thứ hạng, được xem là “điểm trừ lớn nhất của môi trường kinh 
doanh”. 

“Do vậy, nếu không muốn trượt xuống trên bảng xếp hạng, Việt Nam cần 
phải tiếp tục cải cách và cải cách đột phá hơn”, bà Nguyễn Minh Thảo, 
Trưởng ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh thuộc CIEM 
nói. 

Về việc thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa ĐKKD và thủ tục kiểm tra 
chuyên ngành, theo đánh giá của CIEM, cho dù có 15 nghị định đã được 
ban hành, song chất lượng cắt giảm cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá. 
Tuy nhiên, qua rà soát sơ bộ cho thấy, vẫn còn nhiều ĐKKD không phù 
hợp, không hiệu quả chưa được cắt giảm. Lo lắng hơn, rà soát sơ bộ 
cho thấy các dự thảo Nghị định sửa nhiều nghị định về ĐKKD không bổ 
sung ĐKKD mới, nhưng với các dự thảo nghị định sửa đổi riêng thì có 
bổ sung ĐKKD mới. 

Nhìn về dư địa cải cách môi trường kinh doanh, các ý kiến đều cho rằng, 
Việt Nam còn dư địa lớn cho cải cách nâng cao thứ bậc xếp hạng môi 
trường kinh doanh. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, các yêu cầu 
cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam sẽ phải mạnh mẽ, quyết 
liệt và thực chất hơn nữa. 

Theobaodauthau.vn 

 
12. Thước đo "phục vụ dân" phải tốt hơn 
Nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 
(PAPI) là mục tiêu chung của tất cả các tỉnh, thành phố, trong đó có 



Hà Nội, nhất là khi chưa có thứ hạng mong muốn trong năm 2017. 
Việc UBND TP Hà Nội đặt quyết tâm nâng cao Chỉ số PAPI trong 
bảng xếp hạng năm 2018 sẽ công bố vào tháng 4-2019, thực chất là 
nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân, từ đó 
nâng chỉ số tín nhiệm, sự hài lòng của người dân vào chính quyền.  

Bởi lẽ, PAPI không đơn giản chỉ là kết quả một cuộc điều tra xã hội học 
thông thường với các con số thống kê đơn thuần, mà có ý nghĩa quan 
trọng là “chỉ số đo lòng dân”. Chính sự hài lòng của người dân mới là 
mục tiêu phấn đấu quan trọng nhất của hệ thống chính quyền. 

Theo báo cáo PAPI năm 2017, đối với một số chỉ số nội dung, Hà Nội 
vẫn còn những hạn chế nhất định khi người dân phản hồi không tốt 
trong đánh giá về tham nhũng trong khu vực công ở địa phương, những 
cảm nhận chưa tốt về quan hệ lao động việc làm trong khu vực công, 
hay chất lượng dịch vụ bệnh viện công tuyến huyện... Những vấn đề 
tưởng như rất nhỏ ở cơ sở lại chính là “điểm trừ” trong mắt người dân. 
Điều này đã thôi thúc Hà Nội phải phấn đấu.  

Liên tiếp các Kế hoạch số 177/KH-UBND, rồi Kế hoạch số 69/KH-UBND 
về cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của thành phố được ban hành, với 6 
nhiệm vụ rất rõ ràng, cụ thể đối với các cấp, ngành, đơn vị. Hà Nội đặt 
mục tiêu Chỉ số PAPI năm 2018 "xếp nhóm trung bình" của các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương; và mục tiêu đến năm 2020 có 80% tổ 
chức, người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính. 

Dĩ nhiên, muốn người dân hài lòng thì phải cải cách từ những thứ gắn 
với dân nhiều nhất. Đó là những vấn đề liên quan đến đời sống hằng 
ngày, gắn với các dịch vụ công, thủ tục hành chính như: Điện, nước, 
giáo dục, hộ khẩu, đất đai, y tế, cấp phép xây dựng, thủ tục khai sinh - 
khai tử... Điều người dân cần là dễ dàng, thuận lợi tiếp cận các dịch vụ 
công thay vì vẫn còn bị hạch sách, nhũng nhiễu. Cải cách quy trình thủ 
tục sao cho mọi việc minh bạch; người dân được tiếp cận thông tin rõ 
ràng, biết phải làm gì, đi tới đâu, gặp ai, tiến hành những công đoạn 
nào...  

Bên cạnh đó, có cơ chế khuyến khích sự tham gia của người dân ở cấp 
cơ sở; bảo vệ người dân khi thực hiện việc tố cáo hành vi tham nhũng. 
So sánh các chỉ tiêu cấu thành chỉ số nội dung “Kiểm soát tham nhũng 
trong khu vực công” cho thấy, sự cải thiện rõ rệt qua từng năm. Điều này 
là minh chứng rõ ràng việc người dân đang ủng hộ và hài lòng với công 
cuộc phòng, chống tham nhũng. 



Chủ trương, chính sách đã rõ, nhưng để thu được kết quả như ý, khâu 
thực hiện giữ vai trò vô cùng quan trọng. Để đạt mục tiêu, từng cơ quan, 
đơn vị của thành phố cần có nhận thức, sự quan tâm đúng mức tới 
nhiệm vụ này, xây dựng kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI phù 
hợp với điều kiện địa phương.  

Xác định bắt đầu từ việc công khai, minh bạch, tăng cường quan tâm về 
việc giải trình, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân, 
từ đó đồng hành với người dân. Mỗi đơn vị cũng cần tạo lập văn hóa 
học hỏi kinh nghiệm, ý thức cạnh tranh lành mạnh, cùng hướng tới mục 
tiêu xây dựng chính quyền “kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân”. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải từng chỉ 
rõ: "Kết quả chấm điểm là những tín hiệu để tự chúng ta đánh giá mình, 
tự chấn chỉnh mình và phải khắc phục". Vì thế, việc cải cách phải thực 
chất. Trong đó thước đo duy nhất là mức độ "phục vụ dân" phải tốt hơn! 

 Theo hanoimoi.com.vn 

 

13. Chuyển biến công tác rà soát thủ tục hành chính 

 So với những năm trước, công tác rà soát thủ tục hành chính 
(TTHC) năm 2018 của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả 
này có được nhờ sự thay đổi cách nghĩ, cách làm của cán bộ, công 
chức phụ trách công tác rà soát TTHC. 

Những năm trước, chất lượng rà soát TTHC chưa cao, số lượng TTHC 
có đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa (ĐGH) còn ít. Đơn cử năm 2017 chỉ 
có 5/74 TTHC được đề xuất ĐGH, số lượng TTHC đề nghị giữ nguyên 
quy định còn 53/74 thủ tục được rà soát. Ngoài ra, các sở, ngành chưa 
có các đề xuất, kiến nghị ĐGH mang tính đột phá và chưa có sáng kiến 
cải cách TTHC. Một số đơn vị thực hiện đánh giá tác động quy định và 
tính toán chi phí tuân thủ TTHC chưa đáp ứng yêu cầu, còn rà soát 
chậm tiến độ… 



 

Thành viên đoàn kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính của 
tỉnh kiểm tra công tác rà soát TTHC tại Sở Tài nguyên và Môi trường 

Năm 2018, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị tiến 
hành rà soát 412 TTHC (352 TTHC cấp tỉnh, 33 TTHC cấp huyện, 27 
TTHC cấp xã). Đến nay, công tác rà soát TTHC đã hoàn thành. So với 
các năm trước, kết quả rà soát TTHC năm nay tích cực hơn. Cụ thể, qua 
rà soát các cơ quan, đơn vị đã phát hiện 52 TTHC hết hiệu lực thi hành; 
kiến nghị ĐGH 114/412 TTHC, chiếm 27,7% (tăng 21% so với năm 
2017); kiến nghị giữ nguyên 209/412 TTHC, chiếm 50,7% (giảm 20,9% 
so với năm 2017). Một số sở có số lượng TTHC kiến nghị ĐGH chiếm tỷ 
lệ cao như: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) 6/6 thủ tục, Sở 
Ngoại vụ 4/4 thủ tục; Sở Thông tin và Truyền thông 9/10 thủ tục; Sở Tư 
pháp 40/52 thủ tục… Qua tổng hợp của Văn phòng UBND tỉnh, trong 
tổng số 114 TTHC được kiến nghị ĐGH có 106 thủ tục có đề xuất kiến 
nghị đáp ứng được yêu cầu. 

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Trưởng Phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng 
UBND tỉnh nhận định: Năm nay, các phương án đề xuất, kiến nghị ĐGH 
của các cơ quan, đơn vị tập trung vào những nội dung thiết thực như: 
quy định bổ sung cách thức thực hiện TTHC, giảm thành phần hồ sơ 
hoặc bãi bỏ các yêu cầu về thành phần hồ sơ không cần thiết, rút ngắn 
thời gian thực hiện. Có được kết quả này là do thủ trưởng cơ quan, đơn 
vị đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác rà soát một cách sát 



sao; cán bộ làm công tác rà soát TTHC đã nâng cao hơn về trách nhiệm, 
năng lực và trình độ nghiệp vụ rà soát TTHC. 

Năm nay, Sở VHTT&DL rà soát 6 TTHC. Ngay sau nhận được kế hoạch 
của UBND tỉnh, lãnh đạo sở đã chỉ đạo ban hành kế hoạch rà soát TTHC 
năm 2018 của đơn vị. Ông Phạm Minh Đạo, Phó Giám đốc Sở 
VHTT&DL cho biết: Gắn với chỉ đạo, lãnh đạo sở thường xuyên quan 
tâm, đôn đốc Văn phòng và các phòng chuyên môn thực hiện rà soát 
TTHC đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra. Theo đó, tổ cán bộ đầu mối về 
kiểm soát TTHC của sở đã bắt tay ngay vào rà soát; đặt mình vào vai trò 
của tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC để tìm ra những quy định bất 
hợp lý, gây phiền hà, rắc rối đề xuất kiến nghị ĐGH. 

Để công tác rà soát TTHC trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt kết quả cao, Văn 
phòng UBND tỉnh đề nghị những năm tiếp theo, các cơ quan, đơn vị tiếp 
tục xây dựng kế hoạch rà soát cụ thể; phân công trách nhiệm rà soát rõ 
ràng, bố trí thời gian rà soát hợp lý và phân công trách nhiệm theo dõi, 
đôn đốc thực hiện rà soát nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng theo kế 
hoạch; bố trí cán bộ, công chức có đủ năng lực thực hiện rà soát. Đồng 
thời, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ thực hiện rà soát góp 
phần nâng cao chất lượng rà soát để TTHC được quy định rõ ràng, dễ 
hiểu, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng khi thực hiện. 

 Theo baolangson.vn 

 

 

14. Người dân Tây Ninh có thể làm thủ tục hành 
chính qua smartphone 
Tây Ninh chính thức công bố triển khai thành công dịch vụ làm thủ 
hành chính trực tuyến trên Zalo với tên gọi “Cổng hành chính công 
tỉnh Tây Ninh” cho phép người dân làm thủ tục ngay tại nhà qua 
điện thoại di động. 

Đây được xem là một bước đột phá trong công tác cải cách hành chính 
và Tây Ninh là tỉnh đầu tiên trên cả nước áp dụng mô hình này.  
Điều này cho thấy sự nỗ lực lớn từ phía chính quyền tỉnh trong việc giản 
lược hóa hồ sơ giấy tờ, giúp người dân làm thủ tục hành chính dễ dàng 
và khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngày một nhiều hơn. 



Đại diện chính quyền tỉnh Tây Ninh và đại diện Zalo ký kết hợp tác 

Theo mô hình này, khi người dân cần làm một số thủ tục hành chính, chỉ 
cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu, chụp lại và gửi qua Cổng hành 
chính công của tỉnh trên Zalo. Khi hồ sơ giải quyết xong, người dân sẽ 
nhận được thông báo và mang theo giấy tờ gốc đến cơ quan nhà nước 
để đối chứng, nhận kết quả và đóng lệ phí (nếu có). 

Đơn cử như trường hợp bố mẹ muốn đăng ký khai sinh cho con. Thay vì 
phải đi đến cơ quan chính quyền, chờ đợi đến lượt nộp hồ sơ, người 
dân chỉ cần truy cập vào “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh”, chọn 
mục đăng ký khai sinh, điền các thông tin cần thiết và đính kèm hình ảnh 
hồ sơ theo yêu cầu như Giấy chứng sinh, tờ khai theo mẫu, sau đó nhấn 
“Gửi hồ sơ” là hoàn tất. 



Người dân đang tìm hiểu các thao tác làm thủ tục hành chính trực tuyến

Ưu điểm của mô hình là người dân chỉ cần đến Trung tâm hành chính 
một lần duy nhất để cán bộ đối chiếu giấy tờ gốc và nhận kết quả hồ sơ 
về rất nhanh chóng. 

 Những loại thủ tục được thực hiện qua Zalo gồm: thủ tục đăng ký khai 
sinh, đăng ký khai tử, đăng ký lập hộ kinh doanh, thay đổi nội dung đăng 
ký thuế, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp… 

Tính đến tháng 10/2018, trên cả nước đã có hơn 30 tỉnh thành đã và 
đang kết nối kĩ thuật triển khai mô hình chính quyền thông minh trên 
Zalo, với mục tiêu cải cách hành chính, đơn giản hóa giao dịch giữa 
chính quyền và người dân, nhằm phục vụ người dân một cách tốt nhất. 

 Theo vietnamnet.vn 

 

 

 

 


