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1. ‘Chính phủ tạo sức ép, nhưng nhiều nơi chưa 
thực tâm cải cách’ 
Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh nhận định 2018 là một 

năm “hừng hực khí thế cải cách nhờ sức nóng từ chỉ đạo quyết liệt 

của Thủ tướng”, với những cải cách thể hiện một dụng ý chính 

sách tương đối rõ ràng, xuyên suốt, nhưng nhiều cơ quan vẫn 

chưa muốn cải cách một cách thực tâm. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ 

tháng 11/2018.  

 

Mở đầu báo cáo vừa được công bố sáng 15/1, Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhắc tới việc trong phiên chất vấn và trả 

lời chất vấn tại Quốc hội ngày 1/11/2018, khi được hỏi về định hướng 

chính sách để phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới, Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh 2 nội dung: Gỡ bỏ rào cản cho doanh 

nghiệp (DN) và thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. 

Nhóm soạn thảo báo cáo nhận định, đây có lẽ là đúc kết ngắn gọn nhất 

về xu hướng xây dựng thể chế kinh tế năm 2018. 

Dụng ý chính sách tương đối rõ ràng, xuyên suốt 

Báo cáo cho biết, trong năm 2018, các cơ quan Nhà nước ở Trung ương 

ban hành 948 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 16 luật và 18 



nghị quyết của Quốc hội, 1 pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

169 nghị định của Chính phủ, 51 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 

590 thông tư của các bộ và 47 văn bản khác, chưa bao gồm các nghị 

quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do thiếu thông tin thống kê. 

Theo VCCI, tinh thần gỡ bỏ rào cản, tạo thuận lợi tối đa cho DN, đặc biệt 

là các DN tư nhân được lan tỏa mạnh mẽ trong các cuộc thảo luận chính 

sách nói chung, cũng như trong các dự thảo văn bản được ban hành. 

Các phương án cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh đã được chuyển 

hoá thành gần 30 nghị định trong nhiều lĩnh vực. Các bộ, ngành cũng 

đẩy mạnh ban hành các thông tư bãi bỏ và cắt giảm công tác kiểm tra 

chuyên ngành. Công tác cải cách thủ tục hành chính cũng được đẩy 

mạnh khi nhiều văn bản giảm về thành phần hồ sơ, thời gian làm thủ tục 

hoặc đẩy mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. 

Đáng chú ý, một số ngành, lĩnh vực đã đưa ra nhiều sáng kiến lập pháp 

hoặc những quy định mới nhằm thu hút đầu tư tư nhân trong lĩnh vực 

của mình, điển hình trong số đó là nông nghiệp và giáo dục. 

Xu hướng chính sách “gỡ bỏ rào cản cho DN và thúc đẩy kinh tế tư nhân 

phát triển” được thể hiện rất rõ trong các quy định pháp luật năm 2018. 

Về gỡ bỏ rào cản cho DN, điển hình là loạt nghị định cắt bỏ điều kiện 

đầu tư kinh doanh; thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính; cắt giảm kiểm 

tra chuyên ngành. 

Về thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, đáng chú ý là các quy định ưu 

đãi, hỗ trợ trong nông nghiệp và các quy định về đầu tư tư nhân trong 

giáo dục. 

“Đây không chỉ là những vấn đề có nhiều quy định pháp luật có tác động 

lớn được ban hành hoặc sửa đổi trong thời gian qua, mà còn thể hiện 

một dụng ý chính sách tương đối rõ ràng, xuyên suốt”, VCCI nhận định. 

Báo cáo nhắc tới các ví dụ, điểm sáng thể hiện chuyển động tích cực 

trong tư duy của các bộ, ngành, rất nhiều điều kiện kinh doanh đã được 

bãi bỏ. 

‘Nhiều nơi cải cách vì sức ép chứ không thực tâm’ 

Tuy nhiên, về phía cộng đồng DN cũng đặt ra nhiều câu hỏi, liệu các cải 

cách trên có thực chất không, có tác động thực tế tới DN không? Theo 

ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế của VCCI, qua rà soát, có sự 

chưa nhất quán giữa các bộ, ngành trong cắt giảm các điều kiện kinh 

doanh. Nhiều bất cập vẫn tồn tại. 



 

Các đại biểu phát biểu tại Hội thảo. 

Về các thủ tục hành chính, báo cáo nhận định, tuy đã được thúc đẩy cải 

cách, nhưng vẫn còn chặng đường dài. Hoạt động kiểm tra chuyên 

ngành đã chuyển động nhưng vẫn còn nhiều điểm vướng. 

Về ưu đãi cho ngành nông nghiệp, báo cáo nhắc tới hàng loạt chính 

sách như ưu đãi với nông nghiệp công nghệ cao, ưu đãi nông nghiệp 

hữu cơ, ưu đãi DN đầu tư vào nông nghiệp hay ưu đãi liên kết sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thậm chí cả ưu đãi mua bảo hiểm 

nông nghiệp... Tuy nhiên, báo cáo cho rằng chính sách ưu đãi vẫn chưa 

giải quyết được vấn đề cốt lõi là quyền tài sản với đất đai, xử lý vi phạm 

về nhãn mác hàng hóa và thực thi hợp đồng. 

Còn pháp luật về đầu tư tư nhân trong giáo dục được đánh giá là cởi mở 

với nhiều điều kiện kinh doanh được bãi bỏ, nhưng chưa nhất quán 

trong gia nhập thị trường và trong quyền tự quyết của DN. 

“Bức tranh pháp luật kinh doanh năm 2018 không phải chỉ toàn các 

mảng sáng. Trong từng ngành, từng lĩnh vực vẫn có trường hợp các 

quan điểm, định hướng thể hiện trong tờ trình thì theo hướng tạo thuận 

lợi cho môi trường kinh doanh, nhưng quy định cụ thể được đề xuất thì 

dường như đi ngược lại. Các quy định thu hút đầu tư tư nhân chưa nhất 

quán hoặc mới chỉ nặng về ưu đãi, hỗ trợ mà chưa chú trọng vào những 

yếu tố nền tảng của thị trường như quyền hợp đồng, quyền tài sản, minh 

bạch thông tin”, báo cáo tóm tắt các vấn đề bất cập. 



Một điểm nổi bật trong dòng chảy pháp luật kinh doanh 2018 mà theo 

các đại biểu vừa đáng mừng, vừa đáng lo ngại, đó là động lực của cải 

cách. 

Theo ông Đậu Anh Tuấn, năm 2018 đánh dấu một giai đoạn cắt giảm 

điều kiện, thủ tục quyết liệt, 25 nghị định sửa đổi 80 nghị định về điều 

kiện kinh doanh là một bước tiến lớn, thực chất, mang tính bước ngoặt 

với một số ngành hàng. Thế nhưng hầu hết các bộ, ngành phải phải đợi 

đến tháng 10 mới trình Chính phủ, tức là dưới sức ép của Chính phủ. 

“Mức độ công khai tham vấn rất khác nhau, nhiều bộ rất cầu thị khi hỏi 

các DN, hiệp hội, nhưng nhiều bộ, ngành lại hoàn toàn không tiến hành, 

tức là họ làm vì sức ép chứ không thực tâm”, ông Đậu Anh Tuấn nhận 

xét. 

Cùng quan điểm, ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu 

quản lý kinh tế Trung ương nhận xét, trong năm qua, động lực cải cách 

là đến từ Chính phủ, hầu như chưa có bộ nào tự có sáng kiến cải cách. 

Kỳ vọng năm 2019 của DN 

Một vấn đề khác, theo báo cáo, là ứng xử chính sách trước các mô hình 

kinh doanh mới như xe ôm công nghệ, taxi công nghệ hay mô hình Airbn 

trong lĩnh vực lưu trú, khách sạn. 

Theo VCCI, trước sự xuất hiện và mở rộng nhanh chóng của các 

phương thức kinh doanh mới thông qua ứng dụng công nghệ, đặc biệt 

khi mô hình này gây ra các xung đột lợi ích nghiêm trọng, các cơ quan 

quản lý Nhà nước bị đặt trước đòi hỏi phải có cơ chế quản lý thích hợp 

đối với mô hình này. 

“Trên thực tế, dường như bản thân các cơ quan quản lý Nhà nước chưa 

xác định được đâu là cơ chế quản lý thích hợp. Hoặc là lúng túng trong 

việc lựa chọn, hoặc là giữ im lặng, chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào”, 

báo cáo nhận xét. 

Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, trong mấy năm trở lại đây, Chính 

phủ đã có những chỉ đạo sát sao để thúc đẩy, tạo môi trường kinh doanh 

thuận lợi. Năm 2018 cũng đánh dấu những bước chuyển động mạnh mẽ 

và ấn tượng về các chính sách nhằm cải thiện về môi trường kinh 

doanh. 

Ngay từ đầu năm Chính phủ đã đặt ra những mục tiêu rất cụ thể đối với 

các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, nhất là việc cải thiện môi trường 

kinh doanh và để thúc đẩy hoàn thành những mục tiêu đặt ra, Chính phủ 

đã có những hành động quyết liệt. 



Nhấn mạnh những kết quả rõ ràng, song ông Lộc cũng đặt ra những câu 

hỏi về mức độ thực chất của các hoạt động cải cách, về tư duy quản lý. 

“Thực tế, thời gian qua, cách hành xử của các nhà quản lý trong một số 

lĩnh vực vẫn còn lúng túng, chưa tìm ra hướng đi phù hợp và có nguy cơ 

trở thành rào cản cho sự phát triển kinh tế. Đây sẽ trở thành sự thách 

thức trong kỷ nguyên này”, ông Lộc nhận định. 

“Bên cạnh sự hoan nghênh những động thái tích cực từ cơ quan quản 

lý, cộng đồng DN đặt ra các kỳ vọng về các chính sách thúc đẩy phát 

triển kinh tế trong thời gian tới: Các rào cản về môi trường kinh doanh 

tiếp tục được tháo bỏ, các hoạt động cải cách về điều kiện kinh doanh, 

thủ tục hành chính tiếp tục được thúc đẩy một cách thực chất hơn. Nhất 

là khi ngay từ đầu năm, Chính phủ đã ban hành 2 nghị quyết có tính chất 

“xương sống” trong năm 2019 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, 

cải thiện môi trường kinh doanh trong năm được xem là “bản lề” này”, 

Chủ tịch VCCI phát biểu./. 

Theo baochinhphu.vn 

 

2. Giảm trên 65% chi phí trong việc cấp chứng chỉ 
hành nghề hoạt động xây dựng 
Việc tập trung giảm bớt lĩnh vực, ngành nghề cần phải cấp chứng 

chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực, đơn giản hóa nhiều điều kiện 

đầu tư kinh doanh đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, giúp giảm chi 

phí đến 65,31% cho doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng. 

Cụ thể, Bộ Xây dựng đã tiến hành rà soát, giảm bớt lĩnh vực ngành nghề 

cần phải cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực, tăng thời gian, 

hiệu lực, đơn giản hóa nhiều điều kiện đầu tư kinh doanh đồng thời đơn 

giản hóa hồ sơ và đa dạng cách thức thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ 

qua hình thức trực tuyến, qua đường Bưu Điện hoặc nộp trực tiếp. 

Những nỗ lực này đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt góp phần giảm đến 

65,31% chi phí so với trước khi sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa. 

Bộ Xây dựng cho biết đối với thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, bổ sung nội 

dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân chi phí thực 

hiện thủ tục hành chính đã cắt giảm khoảng 65,31% so với trước khi sửa 

đổi, bổ sung, đơn giản hóa. 

Đối với thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng 

lực hoạt động xây dựng cho tổ chức chi phí thực hiện thủ tục hành chính 

đã cắt giảm khoảng 55,64% so với trước. 



Đối với thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề của cá nhân nước ngoài 

chi phí thực hiện thủ tục hành chính cắt giảm được khoảng 11,39% so 

với trước khi sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa. 

Theo Bộ Xây dựng việc công khai năng lực của các tổ chức, cá nhân 

tham gia hoạt động xây dựng trên trang thông tin điện tử của Bộ và các 

sở Xây dựng địa phương đều được thực hiện nghiêm túc, công khai, 

minh bạch. 

Đây là những nỗ lực đáng ghi nhận nhằm góp phần cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cắt chi phí cho cá nhân, tổ chức doanh 

nghiệp tham gia hoạt động xây dựng. 

Theo baochinhphu.vn 

 

3. Mức độ cởi mở của các bộ, ngành khi cắt giảm 
điều kiện kinh doanh rất khác nhau 
Tính đến tháng 10/2018, tất cả các bộ, ngành đều hoàn thành chỉ 

tiêu cắt giảm ít nhất 50% điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực mình 

quản lý. 

 

Hội thảo “Điểm lại pháp luật kinh doanh năm 2018”. 

Sáng 15/1, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức 

hội thảo “Điểm lại pháp luật kinh doanh năm 2018”. 



Báo cáo Dòng chảy Pháp luật kinh doanh năm 2018 cho biết, qua rà 

soát, năm 2018, VCCI thấy có 16 Luật, 18 Nghị quyết của Quốc hội, 169 

Nghị định của Chính phủ, 51 quyết định của Thủ tướng, 590 Thông tư 

của các bộ và 47 văn bản khác đang tồn tại trong lĩnh vực kinh doanh, 

tác động rất lớn đến doanh nghiệp.  

Tính đến tháng 10/2018, tất cả các bộ, ngành đều hoàn thành chỉ tiêu 

cắt giảm ít nhất 50% điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực mình quản lý.  

Theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI, năm 2018, cải 

cách về điều kiện kinh doanh diễn ra mạnh mẽ và thực chất. Ở một số 

ngành, cải cách còn mang tính bước ngoặt.  

Tuy nhiên, theo đại diện VCCI, mức độ cởi mở của các bộ, ngành khi cắt 

giảm điều kiện kinh doanh rất khác nhau. Có bộ công khai tham vấn 

cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia, song có bộ lại âm thầm cắt 

giảm.  

Bên cạnh đó, vẫn tồn tại nhiều điều kiện kinh doanh bất hợp lý như: điều 

kiện kinh doanh đại lý tàu biển, điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, 

điều kiện kinh doanh rượu… chưa được cắt giảm, do nằm ở các luật, 

không thể sửa ngay được… can thiệp quá nhiều vào quyền kinh doanh 

của doanh nghiệp.  

Về cắt giảm thủ tục hành chính, VCCI đánh giá việc cắt giảm này chưa 

thực chất. nhiều văn bản mới ban hành có khá nhiều điểm liên quan đến 

quy định của thủ tục hành chính, khiến cho trình tự phực tạp, thiếu các 

mốc thời gian và thời hạn giải quyết thủ tục còn dài.  

Đáng chú ý, trong hoạt động kiểm tra chứng nhận sự phù hợp còn cho 

thấy sự độc quyền, thiếu minh bạch.  

“Có một số ít tổ chức được quyền chứng nhận sự phù hợp, hoặc các tổ 

chức do bộ chỉ định… dẫn đến tình trạng độc quyền. Điển hình như 

chứng nhận sự phù hợp trong lĩnh vực phân bón. Một số trường hợp 

khác vẫn do cơ quan nhà nước đứng ra kiểm tra như: kiểm dịch thực vật 

xuất nhập khẩu… gây khó khăn cho doanh nghiệp”, ông Tuấn nói.  

Theo kinh nghiệm quốc tế, cơ quan nhà nước chỉ nên ban hành tiêu 

chuẩn, quy chuẩn và giám sát, còn việc thực hiện nên do các tổ chức 

độc lập làm. Để đảm bảo chất lượng và tính minh bạch, các tổ chức này 

cần đáp ứng các tiêu chí rõ ràng, minh bạch.  

Theo ông Đậu Anh Tuấn, hoạt động rà soát các điều kiện kinh doanh 

nên được tiến hành thường xuyên và trong quá trình đó cần tham vấn 

rộng rãi các đối tượng chịu tác động, đặc biệt là doanh nghiệp. Phạm vi 



rà soát không chỉ giới hạn ở cấp nghị định mà nên mở rộng ra cả cấp 

luật và kiến nghị sửa luật.  

Đối với các hoạt động cải cách thủ tục hành chính, cần thực hiện đồng 

bộ, triệt để giữa các cơ quan nhà nước, từ trung ương đến địa phương; 

có cơ chế để kiểm soát hiệu quả các quy định về thủ tục hành chính 

trong các văn bản quy phạm phát luật…  

Chia sẻ ý kiến tại hội thảo, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý 

kinh tế Trung ương (CIEM) Phan Đức Hiếu cho rằng, những rà soát, sửa 

đổi thời gian qua, mới chỉ dừng lại ở việc gỡ bỏ rào cản kinh doanh. Đây 

là việc tất yếu phải làm, nhưng chưa có các động thái để thúc đẩy kinh 

doanh.  

Mặt khác, động lực cải cách vừa qua đều xuất phát từ Chính phủ. Phải 

làm gì nếu động lực này không còn. Bên cạnh đó, việc kiểm soát chất 

lượng kinh doanh cũng vẫn là thách thức.  

“Có những Nghị định dài 30 trang, nhưng chỉ có 2 điều về điều kiện kinh 

doanh, chúng ta mới chỉ đang cắt bỏ một phần rất nhỏ. Còn đó vô số 

phụ lục cần tiếp tục tháo gỡ”, ông Hiếu nói.  

Đại diện CIEM kiến nghị, cần thay đổi cách tiếp cận về cải thiện môi 

trường kinh doanh. Chính phủ nên bãi bỏ hàng loạt điều kiện kinh doanh 

như: các điều kiện phải được tập huấn bởi cơ quan nhà nước, dành cho 

các tổ chức có thể tập huấn chất lượng hơn; cấp chứng chỉ hành nghề 

tại cơ quan nhà nước; bãi bỏ điều kiện phải có 3 năm kinh nghiệm mới 

được làm quản lý… Đồng thời, cần đầu tư cả về nhân lực, tài chính cho 

quá trình chính sách để khi ban hành thực sự có chất lượng…/.  

Theo bnews.vn 

 

4. Kinh nghiệm triển khai VNACCS là “hình mẫu” về 
sự quyết tâm cải cách 

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của DN về việc thực hiện thủ tục 

hành chính XNK năm 2018 cho thấy, tuy đa số các bộ quản lý 

chuyên ngành đã thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên Cổng 

thông tin một cửa quốc gia (NSW), đã có những thuận lợi được ghi 

nhận nhưng phần lớn còn ở mức bán thủ công.  



 

 

Báo cáo khảo sát do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối 

hợp với Dự án USAID và Tổng cục Hải quan được công bố mới đây cho 

thấy, khi được hỏi về mức độ thuận lợi khi thực hiện TTHC của các bộ, 

ngành trên NSW phần lớn DN khảo sát cho biết việc thực hiện thủ tục ở 

mức bình thường. Những DN từng thực hiện thủ tục trên NSW nhận 

diện rõ những thuận lợi khi thực hiện thủ tục trên NSW như: Giảm thời 

gian tiếp nhận, xử lý và thủ tục nhanh gọn, đơn giản (61%), giảm thời 

gian chuẩn bị hồ sơ cho DN (51%), giao diện thân thiện, dễ hiểu (50%) 

và minh bạch trong thủ tục (42%). DN giảm được chi phí chuẩn bị hồ sơ 

(40%), giảm nhân lực khi thực hiện (35%) và tăng hiệu quả quản lý cho 

DN (32%).  

Ngoài ra DN cũng giảm được nhiều chứng từ, tiêt giảm chi phí, thời gian 

so với chứng từ giấy trước đây. 

Bên cạnh những thuận lợi, DN cũng phản ánh gặp khó khăn trong quá 

trình thực hiện thủ tục trên NSW. Trong đó khó khăn lớn nhất là hệ thống 

hay báo lỗi (40%), vẫn phải cung cấp hồ sơ giấy (25%), vẫn nhiều thông 

tin dư thừa, chồng chéo giữa các cơ quan (12%). 



Chẳng hạn có trường hợp DN phản ánh thời gian xét duyệt hồ sơ dài, 

yêu cầu cung cấp quá nhiều tài liệu nước ngoài, gây khó khăn cho DN. 

Ví dụ, thủ tục cấp giấy chứng nhận hợp quy chất lượng hàng hóa NK 

thời gian quá dài ngày. 

Cũng có trường hợp DN cho biết hồ sơ tải lên NSW, hệ thống báo thành 

công. Sau một thời gian, chuyên viên của bộ báo không thấy file dữ liệu 

trên hệ thống, đề nghị DN upload lại tài liệu. Sự cố này dẫn đến thời gian 

duyệt cấp giấy phép NK rất dài 4 tháng, thay vì theo quy định là 60 ngày! 

Những lợi ích của việc triển khai TTHC trên NSW là rất rõ ràng, tuy vậy, 

để khắc phục những vấn đề còn tồn tại hiện nay, ông Đậu Anh Tuấn-

Trưởng ban Pháp chế VCCI đưa ra các giải pháp cho rằng, cần ban 

hành quy định bắt buộc mọi TTHC XNK phải được thực hiện trên nên 

tảng ứng dụng CNTT. Nếu không thì những bất cập sẽ còn kéo dài, làm 

giảm hiệu quả của NSW nói riêng, TTHC điện tử nói chung. 

Kinh nghiệm từ việc triển khai hệ thống VNACCS của ngành Hải quan 

cho thấy, nếu quyết tâm thì nhất định sẽ làm được”-Báo cáo nhấn mạnh. 

Theo baohaiquan.vn 

 

5. Hải quan xử lý hơn 190.000 hồ sơ qua dịch vụ 
công trực tuyến 
Gần 2 năm kể từ khi vận hành chính thức (ngày 1/3/2017), đến nay 

(đầu tháng 1/2019) Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của 

ngành Hải quan (gọi tắt là Hệ thống HQ36a) đã tiếp nhận và xử lý 

tổng số 191.000 hồ sơ. 



 

5 cục hải quan có số lượng hồ sơ thực hiện DVCTT lớn nhất.  

Theo Tổng cục Hải quan, số lượng hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính 

(TTHC) nộp qua Hệ thống DVCTT đã tăng lên qua từng tháng cùng với 

việc mở rộng số lượng TTHC được cung cấp DVCTT. 

Nếu thời điểm mới triển khai, trung bình mỗi tháng chỉ khoảng trên 6.000 

hồ sơ, đến nay số lượng tăng gấp đôi lên 

khoảng 12.000 hồ sơ/tháng. 

Được biết, hầu hết các cục hải quan địa 

phương đều quan tâm chỉ đạo đơn vị triển 

khai, trong đó một số cục có số lượng hồ sơ 

rất lớn như Hải Phòng, Bình Dương, Đồng 

Nai… 

Cụ thể, đến nay Cục Hải quan Hải Phòng có 

47.000 hồ sơ; Cục Hải quan Bình Dương xử 

lý 27.000 hồ sơ; Cục Hải quan Đồng Nai 

14.000 hồ sơ; Cục Hải quan Long An 12.000 hồ sơ; Cục Hải quan Hà 

Nội hơn 11.000 hồ sơ… 

Các thủ tục liên quan đến hủy tờ khai hải quan; khai bổ sung hồ sơ hải 

quan; khai bổ sung hồ sơ thuế… là những lĩnh vực có nhiều hồ sơ được 

thực hiện nhiều nhất qua Hệ thống. 

Trong đó, thủ tục hủy tờ khai có 51.000 hồ sơ; khai bổ sung hồ sơ hải 

quan có 49.000 hồ sơ; khai bổ sung hồ sơ thuế có 48.000 hồ sơ; thủ tục 

 

Số lượng thực hiện 

DVCTT nêu trên chưa 

tính khoảng 12 triệu tờ 

khai hải quan được thực 

hiện thông qua Hệ thống 

VNACCS/VCIS trong 

năm 2018. 
 



với phương tiện chưa hàng theo phương thức quay vòng tạm nhập tái 

xuất 14.000 hồ sơ; các thủ tục khác 23.000 hồ sơ… 

Số lượng các thủ tục hành chính có nhiều hồ sơ thực hiện DVCTT nhất. 

 

Đặc biệt, ngoài việc cung cấp DVCTT cho các TTHC theo quy định của 

Bộ Tài chính, năm 2018, Hệ thống HQ36a  còn cung cấp bổ sung 18 thủ 

tục không thuộc danh mục TTHC. Tính từ thời điểm triển khai đến hết 

năm 2018 đã có gần 2.000 bộ hồ sơ thuộc diện này được xử lý qua Hệ 

thống HQ36a. Trong đó, thủ tục có số lượng hồ sơ nhiều nhất là “xác 

nhận thông tin hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với một số mặt hàng 

tôn màu nhập khẩu” với 831 hồ sơ. 

Theo Tổng cục Hải quan, việc triển khai Hệ thống DVCTT đã mang lại 

những lợi ích hết sức thiết thực, giảm thời gian thực hiện TTHC và thời 

gian chờ đợi phản hồi; giảm chi phí, giảm giấy tờ; giảm  tiếp xúc giữa 

DN với CBCC hải quan, nâng cao tính công khai, minh bạch... 

Theo baohaiquan.vn 

 

6. Chính phủ số sẽ được triển khai theo hướng nào? 
Tháng 9 năm trước, nhân dịp Hội nghị WEF ASEAN 2018, Thủ 

tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời phỏng vấn Báo The Straits 

Times (Singapore), trong đó nhấn mạnh Việt Nam đang hướng tới 

Chính phủ số và nền kinh tế số, xã hội số. 



Chính phủ số là gì? Theo định nghĩa của ngân hàng thế giới (World 

Bank) thì "Chính phủ số là việc các cơ quan Chính phủ sử dụng một 

cách có hệ thống CNTT-TT để thực hiện quan hệ với công dân, doanh 

nghiệp và các tổ chức xã hội. Nhờ đó giao dịch của các cơ quan Chính 

phủ với công dân và các tổ chức sẽ được cải thiện, nâng cao chất 

lượng. Lợi ích thu được sẽ là giảm thiểu tham nhũng, tăng cường tính 

công khai, sự tiện lợi, góp phần vào sự tăng trưởng và giảm chi phí". 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Diễn đàn Vietnam ICT Summit 2018 

  

Tham gia số gồm 3 chủ thể: người dân, Chính phủ và doanh nghiệp. 

Các mối quan hệ tương tác giữa 3 chủ thể gồm: 

- G2C: Quan hệ Chính phủ với người dân. 

- G2B: Quan hệ Chính phủ với doanh nghiệp. 

- G2G: Quan hệ các cơ quan Chính phủ với nhau. 

Thời gian tới, Chính phủ số sẽ được triển khai theo 3 hướng. Thứ nhất, 

Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung đẩy nhanh tiến độ 

xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho 

việc triển khai, xây dựng phát triển Chính phủ điện tử; hoàn thành các 

cơ sở dữ liệu quốc gia mang tính chất nền tảng; thiết lập các hệ thống 

ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và phục vụ quản lý điều 

hành của Chính phủ. Trong đó, có 6 cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia cần 

được ưu tiên triển khai gồm có: CSDL quốc gia về Dân cư (do Bộ Công 



an chủ trì); CSDL Đất đai quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường); CSDL 

quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, CSDL quốc gia Thống kê tổng hợp 

về Dân số (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); CSDL quốc gia về Tài chính; CSDL 

quốc gia về Bảo hiểm (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam). 

Thứ hai, trong công tác cái cách hành chính, Chính phủ, các bộ, cơ 

quan ngang bộ nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách 

hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thực chất thủ tục 

hành chính, điều kiện kinh doanh, coi đây là khâu đột phá; kiên quyết 

không để phát sinh các điều kiện kinh doanh, sản phẩm, hàng hóa phải 

kiểm tra chuyên ngành sau khi đã cắt giảm, đơn giản hóa; loại bỏ việc 

lồng ghép, bổ sung các điều kiện kinh doanh trong văn bản quy phạm 

pháp luật của bộ, ngành, địa phương hoặc quy định dưới dạng tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Mục tieu cao nhất của nội dung này nhằm 

kiến tạo môi trường thuận lợi như một hệ sinh thái cho phát triển kinh tế 

số, trước hết là môi trường pháp lý, cơ chế chính sách, thể hiện nhất 

quán quan điểm cởi mở, sẵn sàng thử nghiệm với các mô hình kinh 

doanh mới trên nền tảng ứng dụng công nghệ số của thời đại Cách 

mạng công nghiệp lần thứ 4; tạo sự lan toả trong ứng dụng công nghệ 

thông tin, công nghệ số, đẩy mạnh công cuộc tái cấu trúc nền kinh tế và 

chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn liền với chuyển đổi số. 

Thứ ba, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia, một cửa 

ASEAN; triển khai thực hiện cơ chế một cửa đối với tất cả các thủ tục 

hành chính có đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP; triển khai Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp 

bộ, cấp tỉnh và công tác đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính 

tại tất cả các bộ, ngành, địa phương. Rà soát, lựa chọn các thủ tục 

hành chính đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định pháp luật để đưa 

vào cung cấp dịch công trực tuyến mức độ 3, 4. 

Theo tapchicongthuong.vn 

 

7. Bứt phá kinh tế năm 2019 và quyết tâm từ Chính phủ 
Năm 2019 được Chính phủ xác định là năm quan trọng để bứt phá 

cho cả giai đoạn 2016-2020 với phương châm “Kỷ cương, liêm 

chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. 

Tại Nghị quyết số 162/NQ-CP Chính phủ xác định năm 2019 là năm bứt 

phá để phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và kỷ 

niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 



 

Kinh tế Việt Nam 2018 đã đạt kết quả toàn diện tạo đà cho bứt phá năm 2019. 

Áp lực hành chính từ các địa phương  

Trước đó, chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương 

mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu 

“năm 2019 phải hơn năm 2018 trên tất cả các phương diện". 

Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng động lực mới, khí thế 

mới, niềm tin mới, đồng thời đề nghị phải tạo được bứt phá trong năm 

2019. 

Với yêu cầu trên, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung tập trung vào 

cuộc thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế, tạo điều kiện phát triển 

kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, thống nhất nhận thức về phát 

triển kinh tế tư nhân. 

Nhận định về vấn đề này, trao đổi với TTXVN, ông Nguyễn Đình Cung, 

Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế trung ương (CIEM) chia sẻ, 

trong nhiệm kỳ này Chính phủ luôn luôn có quyết tâm chính trị hết sức 

cao trong việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế kết hợp với cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình 

tăng trưởng.  

“Chính phủ nhận thấy rằng năm 2018 đã đạt được nền tảng tương đối tốt và có 

thể tạo bước nhảy, bứt phá trên nền tảng đó. Chính phủ cho ra đời Nghị quyết 



01 và đặc biệt là Nghị quyết 02 đồng thời vào những ngày đầu năm để thực hiện 

chỉ đạo nhất quán và đồng bộ, đặc biệt trong cải thiện môi trường kinh doanh, 

giống như tạo đột phá chiến lược về thể chế”, ông Cung nhận định. 

Ngay tại Nghị quyết số 162/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch các tỉnh thành phố nêu cao tinh thần trách 

nhiệm trước Nhân dân và đất nước, quán triệt tinh thần chỉ đạo, điều 

hành quyết liệt, cụ thể, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thường 

xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ở từng cấp, từng ngành.  

Đồng thời, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khẩn trương rút kinh 

nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là những chậm trễ, trì 

trệ, kém hiệu quả trong xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách. Cùng 

với đó, chủ động, tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ cơ cấu lại 

nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Đặc biệt, là cải thiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh. 

Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục quán 

triệt, thống nhất nhận thức về phát triển kinh tế tư nhân.  

Theo ông Cung: “Những yêu cầu này của Chính phủ đã tạo áp lực mạnh mẽ 

về mặt hành chính với các một cửa và các chủ tịch các địa phương, ngay từ đầu 

năm phải vào cuộc, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, cản trở với hoạt động kinh 

doanh. Đặc biệt trong giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các dự án lớn góp phần 

tạo đột phá về phát triển đầu tư hạ tầng”. 

Với quyết tâm như vậy, cùng với sự điều hành tương đối sáng tạo và 

một tham vọng thay đổi khác biệt hơn nữa trong 2019, ông Cung nhận 

định, năm 2019 sẽ đạt những kết quả cao hơn 2018.  

Cơ sở cho bứt phá 

Cùng với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Chính phủ cũng đặt ra 

yêu cầu hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số. Theo đó, Chính phủ 

yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp 

lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai, xây dựng phát triển Chính phủ 

điện tử, cải cách hành chính, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm 

thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, coi đây là khâu đột 

phá. 

Đặc biệt, kiên quyết không để phát sinh các điều kiện kinh doanh, sản 

phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành sau khi đã cắt giảm, đơn 

giản hóa. Loại bỏ việc lồng ghép, bổ sung các điều kiện kinh doanh trong 

văn bản quy phạm pháp luật của bộ, ngành, địa phương hoặc quy định 



dưới dạng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Thực hiện hiệu quả cơ chế 

một cửa quốc gia, một cửa ASEAN. 

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, năm 

2019 với tinh thần “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, 

hiệu quả” thì vấn đề bứt phá là vấn đề quan trọng.  

“Với mục tiêu hướng tới nền kinh tế số và xã hội số đây là yêu cầu khách quan 

và rất cần sự thay đổi quyết liệt, tinh giảm bộ máy và tiết kiệm cho người dân và 

doanh nghiệp về cả thời gian và chi phí. Trong đó, bao gồm cả chi phí chính 

thức và phi chính thức, thời gian cho người dân và dn. Tạo môi trường minh 

bạch tránh nhũng nhiễu gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân”, Bộ 

trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh. 

Cũng theo các chuyên gia, để thực hiện được những chỉ đạo quyết liệt 

của Chính phủ, hiện thực mục tiêu 2019 là năm bứt phá cho mục tiêu dài 

hạn hơn của các năm tiếp theo cần tháo gỡ những điểm nghẽn và 

những thách thức của nền kinh tế. Chú trọng vào những điểm được xác 

định là cơ sở để bứt phá. 

Nói như Viện trưởng CIEM Nguyễn Đình Cung, chúng ta có thể xác định 

bứt phá trên một số điểm. 

Thứ nhất, cải cách thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh phải mạnh 

mẽ và thực chất hơn nữa. 

Thứ hai, khơi thông dòng vốn tạo động lực tăng trưởng mà đặc biệt là 

dòng vốn tư nhân. Với đầu tư công, chú trọng các dự án đầu tư lớn 

trong lĩnh vực hạ tầng. 

Thứ ba, có thể bứt phá nếu tiếp tục đa dạng hoá và tái cơ cấu nền kinh tế 

trong lĩnh vực cơ cáu ngành. 

Thứ tư, cải cách doanh nghiệp nhà nước, bởi theo ông Cung, trong hai 

năm qua phát triển khu vực này khá mờ và sự đóng góp hơi ít. 

Thứ năm, theo ông Cung, với đà phát triển khu vực kinh tế tư nhân năm 

2018 và nỗ lực cải cách môi trường kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 

số 10-NQ/TW sẽ là điểm có thể bứt phá cho kinh tế Việt Nam 2019. 

 Theo enternews.vn 

 

8. Chi phí bôi trơn giết chết doanh nghiệp 

Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công thương) vừa có thông tin 

chính thức về chi tiết “doanh nghiệp cho biết phải chi trả chi phí 



ngoài quy định” cho những thủ tục hành chính và kiểm tra liên 

ngành mà Bộ Công thương quản lý. 

Trên trang web của Bộ Công thương, vụ này đã viết: “Dù chỉ có 

108 doanh nghiệptrên 3.061 doanh nghiệp được hỏi (3,5%) cho biết phải 

trả chi phí ngoài cho các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của 

Bộ Công thương, giảm đáng kể so với kết quả khảo sát chung về chi phí 

ngoài quy định khi thực hiện thủ tục hải quan nêu tại Báo cáo năm 2015, 

nhưng đây vẫn là hiện tượng không thể chấp nhận và Bộ Công thương 

cần phải đặc biệt lưu ý trong thời gian tới”. 

Với doanh nghiệp, đây là phản ứng rất tích cực từ một cơ quan quản lý 

nhà nước. Với công chức có liên quan, đây là lời cảnh báo nghiêm khắc 

vì như Vụ Khoa học và Công nghệ đã viết, Bộ đã có căn cứ quan trọng 

để xem xét. 

Với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chắc chắn động thái này là tích 

cực, nhưng vẫn chưa đủ và không thể dừng lại ở một bộ, ngành. Vì 

cũng trong khảo sát mà Bộ Công thương viện dẫn, còn nhiều bộ, ngành 

cũng có tên, như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao 

thông - Vận tải, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ… 

Nghĩa là, nếu không có sự ra tay đồng thời của các bộ, ngành thì sự nỗ 

lực của một vài cơ quan quản lý nhà nước không thể giúp chấm dứt 

những than phiền của doanh nghiệp về chi phí ngoài luồng. 

 



Thực ra, yêu cầu này đã được quy định rất rõ trong Nghị quyết 139/NQ-

CP Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Trong 

Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng 

cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm 

những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tạo gánh nặng 

cho doanh nghiệp; xây dựng các tài liệu hướng dẫn tuân thủ các quy 

định pháp luật về kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của 

mình; đảm bảo quy định pháp luật về kinh doanh dễ hiểu, dễ tuân thủ, 

không hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. 

Bên cạnh đó, công khai các tài liệu hướng dẫn, giải thích các điểm chưa 

rõ, khó hiểu trong quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kinh 

doanh trên Cổng thông tin điện tử; trường hợp pháp luật không rõ, 

không giải thích theo hướng bất lợi cho doanh nghiệp; thống nhất áp 

dụng pháp luật cho các trường hợp tương tự, không phân biệt đối xử. 

Xây dựng quy tắc đạo đức công vụ của cán bộ, công chức khi phục vụ 

công dân, doanh nghiệp; tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức trực 

thuộc. Cần công khai minh bạch, chống tham nhũng, đặc biệt là nạn đưa 

hối lộ và nhận hối lộ ở mọi cán bộ công chức, ở mọi cấp chính quyền. 

Phải nhắc lại câu nói của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

trong Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ tài 

chính - ngân sách năm 2019 của Bộ Tài chính diễn ra cùng ngày với 

công bố kết quả về chi phí ngoài quy định trên của Phòng thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam. 

Thủ tướng Chính phủ nói: “Các đồng chí thử tính toán 1 container thông 

quan, nếu cần ‘bôi trơn’ 1 triệu đồng thì 1 năm mất hàng chục ngàn tỷ 

đồng. Chính những chi phí không chính thức này sẽ ‘giết chết’ doanh 

nghiệp. Tại sao doanh nghiệp Việt Nam mãi không lớn được, lý do cũng 

một phần do điều đó tạo ra cùng các khoản không chính thức khác”. 

Đáng nói là, những doanh nghiệp có thể không lớn được, nhưng tìm 

được cách để tồn tại, sống tốt được trong môi trường này sẽ không thể 

là đại diện tiêu biểu cho một nền kinh tế cạnh tranh lành mạnh như 

chúng ta mong muốn.       

Theo baodautu.vn 

 

9. Cấp, đổi hộ chiếu cho người dân vùng biên 



Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (QLXNC) Công an tỉnh Thừa Thiên-

Huế đã thành lập nhiều tổ công tác đến các địa bàn vùng sâu, vùng 

xa của tỉnh để giải quyết thủ tục hành chính, cấp đổi hộ chiếu cho 

người dân… 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 

cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, 

vì nhân dân phục vụ”, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (QLXNC) Công an 

tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thành lập nhiều tổ công tác đến các địa bàn 

vùng sâu, vùng xa của tỉnh để giải quyết thủ tục hành chính, cấp đổi hộ 

chiếu cho người dân… 

Cuối năm thời tiết rét buốt, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng QLXNC 

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vẫn thu xếp hành trang lên đường về 

huyện A Lưới, để cấp, đổi hộ chiếu cho người dân các xã vùng biên 

cương. Hơn 7h sáng, đoàn công tác đã đến trụ sở Công an huyện A 

Lưới. Các CBCS nhanh chóng kê bàn ghế, lắp đặt máy móc, trang thiết 

bị để chụp ảnh, cấp hồ sơ, hướng dẫn người dân kê khai các thủ tục liên 

quan. 

Theo ông Hồ Viết Rưng, Phó Chủ tịch UBND xã Nhâm, xã có 570 hộ, 

với 2.537 khẩu sống tập trung ở 8 thôn. Trong đó, phần lớn các hộ dân 

ở 2 thôn A Bả và A Bung đều có người thân ở các tỉnh của Lào. “Mỗi lần 

có đoàn công tác của Phòng QLXNC Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế lên 

huyện cấp, đổi hộ chiếu thì xã đều phát đi thông báo để người dân đi 

làm hộ chiếu kịp thời. Có thể nói, hoạt động về cơ sở cấp hộ chiếu của 

các cán bộ Công an tỉnh là việc làm rất thiết thực và ý nghĩa”, ông Rưng 

nói. 

Trung tá Nguyễn Quảng Đức, Phó phòng QLXNC Công an tỉnh Thừa 

Thiên-Huế nói rằng, huyện biên giới A Lưới nằm cách TP Huế đến hơn 

70km, đường sá đi lại khó khăn nên từ tháng 8-2018 đến đầu năm 2019, 

đơn vị đã bố trí nhiều tổ công tác lên đây để giải quyết thủ tục cấp, đổi 

hộ chiếu cho người dân. Chủ yếu người dân các xã A Đớt, A Roàng, 

Hương Phong, Hương Nguyên, xã Nhâm… hay sang các tỉnh nước bạn 

Lào làm ăn, mưu sinh, rất cần đến hộ chiếu phổ thông, nên việc cấp hộ 

chiếu tại chỗ sẽ giúp người dân tiết kiệm được thời gian, thuận tiện hơn 

trong việc qua nước bạn thăm thân. 

Ngoài việc giải quyết thủ tục hành chính cấp, đổi hộ chiếu cho hàng trăm 

trường hợp, Phòng QLXNK Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế còn tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, người dân và các cơ sở lưu trú đóng 



ở địa bàn huyện A Lưới kiến thức pháp luật về XNC; thủ tục XNC đối với 

người nước ngoài; thủ tục cấp thị thực và gia hạn chứng nhận tạm trú; 

thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, cấp giấy thông hành biên giới 

Việt-Lào. Đồng thời đơn vị còn phổ biến các quy định về xử phạt hành 

chính trong lĩnh vực XNC và tuyên truyền, vận động người dân chấp 

hành đúng các quy định về khai báo tạm trú cho thân nhân là người 

nước ngoài… 

“Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động về cơ sở giải 

quyết thủ tục hành chính, cấp đổi hộ chiếu, tuyên truyền pháp luật cho 

người dân tại các địa bàn khu dân cư, đặc biệt là những vùng sâu vùng 

xa, vùng núi, miền biển. Qua đó sẽ giúp người dân nắm rõ các quy định 

pháp luật về XNC để không vi phạm”, Trung tá Đức cho biết thêm. 
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10. Đà Nẵng: Thí điểm sử dụng hộ khẩu điện tử 
Từ ngày 1/2, TP. Đà Nẵng sẽ thí điểm sử dụng dữ liệu nhân khẩu, hộ 

khẩu điện tử thay thế sổ hộ khẩu khi giải quyết thủ tục hành chính. 

Ngày 14/1, UBND TP. Đà Nẵng có văn bản thống nhất phương án 

thí điểm sử dụng dữ liệu nhân khẩu, hộ khẩu điện tử thay thế sổ hộ khẩu 

khi giải quyết thủ tục hành chính. 

Việc thí điểm này nhằm tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác 

quản lý Nhà nước, đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian xử lý thủ tục 

hành chính cho tổ chức, công dân. 

Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với Sở 

Nội vụ và UBND các quận, huyện, phường xã thí điểm trên 28 thủ tục 

hành chính cấp quận huyện, xã phường, từ ngày 1/2 đến ngày 1/5. 

Giao UBND các quận huyện, phường xã sử dụng dữ liệu nhân khẩu, hộ 

khẩu khi tiếp nhận, xử lý hồ sơ một cửa của công dân có yêu cầu thành 

phần sổ hộ khẩu, như sau: Công dân nộp hồ sơ; công chức tiếp nhận/ 

xử lý hồ sơ điền số chứng minh nhân dân của công dân vào phân hệ tra 

cứu được cấp quyền (trên phần mềm quản lý nhân khẩu, hộ khẩu) để tra 

cứu, xác nhận thông tin hộ khẩu. Nếu thông tin tra cứu trùng khớp với 

việc khai báo trong các thành phần hồ sơ khác, công chức xử lý hồ sơ 

thực hiện giải quyết tiếp hồ sơ như trường hợp được cung cấp sổ hộ 

khẩu (hoặc bản sao hợp lệ). Công chức xử lý hồ sơ thực hiện việc in 

thông tin nhân khẩu, hộ khẩu có được trên phần mềm quản lý nhân 

khẩu, hộ khẩu để lưu hồ sơ, thay cho bản sao sổ hộ khẩu. 



UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Nội vụ đánh giá tính hiệu quả việc triển khai 

phương án thí điểm trên và đề xuất quy định cụ thể trong thành phần hồ 

sơ để đơn giản hóa thủ tục hành chính trong năm 2019. 

Sở TT&TT có trách nhiệm bổ sung các tính năng cần thiết trên phần 

mềm Quản lý nhân khẩu, hộ khẩu để thực hiện; tổng hợp và xử lý các 

đề xuất phát sinh. 

UBND TP. Đà Nẵng đề nghị Công an Thành phố chỉ đạo, đôn đốc công 

an các quận, huyện, phường, xã thường xuyên sử dụng phần mềm quản 

lý nhân khẩu, hộ khẩu, bảo đảm dữ liệu trên phần mềm chính xác và cập 

nhật kịp thời. 

UBND các quận, huyện, phường, xã có nhiệm vụ đề xuất danh sách cán 

bộ chuyên môn sử dụng phần mềm gửi Sở TT&TT để phân quyền sử 

dụng; phản ánh những trường hợp sai, thiếu dữ liệu (nếu có). Phối hợp 

với Công an Thành phố đôn đốc, nhắc nhở cơ quan công an địa phương 

thực hiện tốt việc sử dụng phần mềm Quản lý nhân khẩu, hộ khẩu và 

cập nhật dữ liệu đầy đủ, kịp thời. 
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11. Dân chấm điểm công an xuất nhập cảnh TP.HCM 

Nếu bị người dân đánh giá “chưa hài lòng” thì cán bộ công an tại 

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08), Công an TP.HCM sẽ bị nhắc 

nhở, nếu nhiều lần thì bị luân chuyển sang bộ phận khác. 

Từ tháng 11-2018, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã lắp hàng loạt máy tính 

bảng trước các bàn làm việc để người dân thuận tiện bày tỏ sự hài lòng 

của mình về dịch vụ, thái độ của cán bộ tại đây. 

Lần đầu tiên được chấm điểm công an 

Theo ghi nhận của PV, máy tính bảng đánh giá cán bộ được đặt ở nhiều 

khu vực người dân thực hiện các thủ tục hành chính, từ nơi lấy số thứ tự 

đến nộp hồ sơ hay cấp đổi hộ chiếu… Trên bảng đánh giá hiện tên cán 

bộ cùng ba vấn đề gồm: thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, nơi đón 

tiếp và hồ sơ thủ tục hành chính. Ba mức đánh giá là rất hài lòng, hài 

lòng và không hài lòng. Dưới cùng là mục góp ý, người dân có thể nêu 

những ý kiến khác, phản ánh những vấn đề người dân gặp phải. 



Đến Phòng PA08 vào lúc hơn 11 giờ trưa, chị Kim Hoàn (ngụ quận Bình 

Thạnh) cho hay lần đầu tiên làm hộ chiếu nên rất bỡ ngỡ. “May có anh 

công an hướng dẫn rất nhiệt tình nên tôi rất hài lòng”, chị Hoàn chấm 

điểm thái độ phục vụ của cán bộ trên với mức “ rất hài lòng”. Còn anh Tri 

Tâm (ngụ quận Bình Tân) cho hay đã đi nhiều trụ sở công an từ 

phường, quận đến TP, chưa thấy nơi nào làm được điều này. “Nếu ở 

đây Công an TP có ý cầu tiến, thẳng thắn nhìn nhận suy nghĩ, đánh giá 

của người dân thì quá tốt. Tôi cũng sẵn sàng đóng góp ý kiến” - anh bày 

tỏ. Còn chú Huỳnh Hồng Vân (ngụ quận 6) cũng cho rằng việc chấm 

điểm cơ quan công an “là lần đầu tiên nhìn thấy”. Chú Vân đề nghị nhân 

rộng mô hình này để nơi nào người dân cũng được đóng góp ý kiến, xây 

dựng môi trường công quyền thân thiện, phục vụ nhân dân tốt hơn. 

 
Nhiều người dân đang thực hiện việc đánh giá khi làm việc tại Phòng 

PA08, Công an TP.HCM.  

Dân không hài lòng nhiều lần, cán bộ bị luân chuyển 

Thượng tá Phạm Ngọc Tiến, Trưởng phòng PA08, cho biết từ đầu tháng 

11-2018, phòng đã xây dựng hệ thống đánh giá cán bộ tiếp dân tại các 

bàn tiếp nhận hồ sơ. 

Theo ông, việc này sẽ giúp cán bộ có ý thức, chủ động hơn trong việc 

điều chỉnh tác phong, ngôn phong, văn hóa ứng xử và nhận thức, trách 

nhiệm phục vụ nhân dân. Đồng thời, phòng cũng có thêm kênh thông tin 

chính xác và tin cậy từ người dân để có điều chỉnh phù hợp. 



Do đó, Phòng PA08 đã lắp 22 hệ thống đánh giá tại bàn tiếp nhận ở các 

khu vực sau: Khu vực tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi hộ chiếu cho công dân 

Việt Nam; khu vực tiếp nhận và giải quyết các thủ tục cho người nước 

ngoài; khu vực trả kết quả hồ sơ hộ chiếu phổ thông và trả kết quả hồ sơ 

cho người nước ngoài; khu vực phí và lệ phí. Ngoài ra, dịch vụ đánh giá 

sự hài lòng cũng được đưa lên cổng thông tin điện tử của Công an TP 

và lồng vào hai kiốt cảm ứng thường được dùng để tra cứu thủ tục, 

thông tin, kết quả hồ sơ… 

Thượng tá Tiến cho biết những trường hợp cán bộ bị đánh giá là “chưa 

hài lòng” phòng đều xác minh từng trường hợp cụ thể để nhắc nhở, 

chấn chỉnh tác phong, ngôn phong cho phù hợp. Việc chấn chỉnh được 

ban chỉ huy phòng, đội phụ trách cán bộ thực hiện hằng tuần. “Nếu người 

dân đánh giá đúng về thái độ, ứng xử của cán bộ chưa tốt thì cán bộ đó 

sẽ bị nhắc nhở, buộc sửa ngay. Nếu vi phạm nhiều lần thì sẽ luân 

chuyển sang vị trí khác” - ông nhấn mạnh. Những góp ý về việc đơn giản 

thủ tục hành chính cũng được phòng nghiêm túc tiếp thu và có ý kiến đề 

xuất lên Cục A09 để có điều chỉnh phù hợp. 

Theo Thượng tá Tiến, từ ngày lắp hệ thống đánh giá, cán bộ có nhiều 

chuyển biến tích cực hơn. Ông cho hay sắp tới phòng sẽ tiếp tục thực 

hiện mô hình này đồng thời đề xuất Công an TP nhân rộng cho các đơn 

vị khác trong Công an TP để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, cải 

thiện hơn nữa môi trường dịch vụ hành chính công trong Công an TP. 

“Ngoài ra, đề xuất Công an TP việc nâng cấp hệ thống đánh giá sự hài 

lòng bằng việc sử dụng công nghệ nhận dạng gương mặt để đo chỉ số 

hài lòng của người dân mà không cần trực tiếp thao tác trên chương 

trình” - ông Tiến cho hay. 

Phần lớn chấm điểm rất hài lòng 

Trong hai tháng 11 và 12-2018, đã có 528 lượt đánh giá của người dân 

về thái độ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại các khu vực. Trong đó: 455 

lượt đánh giá rất hài lòng, 34 lượt hài lòng, 39 lượt chưa hài lòng. Về nơi 

đón tiếp, có 455 lượt đánh giá (357 lượt đánh giá rất hài lòng, 63 lượt 

đánh giá hài lòng và 35 lượt đánh giá chưa hài lòng). Về thời gian xử lý, 

có 142 lượt đánh giá (133 đánh giá đúng hẹn, sáu đánh giá chậm nhưng 

chấp nhận được, ba đánh giá không đúng hẹn). Với ba trường hợp 

không đúng hẹn, Phòng PA08 đã có thư xin lỗi một trường hợp, hai 

trường hợp còn lại qua xác minh thì kết quả hộ chiếu được trả đúng 

ngày hẹn trên biên nhận nhưng do phải đợi hộ chiếu chuyển từ Cục A08 



về trong ngày nên dẫn đến đánh giá thời gian xử lý không đúng hẹn.  

Theo plo.vn 

 

12. Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến 
Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ 

quan nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng suất, hiệu 

quả công việc, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, 

nâng cao chỉ số minh bạch và tiếp cận thông tin, cung cấp các dịch 

vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp. Đó là một 

trong những mục tiêu chung của kế hoạch đẩy mạnh sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến năm 2019 trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh 

ban hành. 

Kế hoạch đưa ra một số mục tiêu cụ thể: Trong năm 2019, 100% thủ tục 

hành chính đã công bố được công khai đầy đủ trên Cổng dịch vụ công 

trực tuyến tỉnh; 100% hồ sơ được tiếp nhận qua bộ phận một cửa (trực 

tuyến, trực tiếp, qua bưu chính công ích) các cấp được công khai, minh 

bạch tiến độ xử lý trên cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh; có ít nhất 40% 

hồ sơ thủ tục nộp trực tuyến mức độ 3, 20% mức độ 4 trong năm 2019 

trên địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh giao Sở TT-TT chủ trì tổ chức triển khai thực hiện thuê dịch 

vụ công nghệ thông tin đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; vận hành cổng 

dịch vụ công trực tuyến tỉnh làm đầu mối truy cập và sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh; từng bước 

triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước. Đồng thời 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo, đài, cổng, trang thông tin điện tử 

của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, giới thiệu các 

dịch vụ công trực tuyến… 
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