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1. Cải cách thủ tục hành chính ngành TN&MT: Vì 
người dân, vì doanh nghiệp 
Trong quá trình xây dựng “Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, 
hành động”, công tác cải cách thủ tục hành chính là điều kiện tiên quyết 
để “phục vụ nhân dân”. Luôn đặt lợi ích của người dân và doanh nghiệp 
lên hàng đầu cũng là mục tiêu mà Bộ TN&MT đặt ra trong năm qua. Và 
“quả ngọt” của 1 năm nỗ lực là thành tích cán đích sớm (trước 2 tháng) 
và vượt mức kế hoạch (12,6% thủ tục) do Chính phủ yêu cầu. Để hiểu rõ 
hơn về những nỗ lực này, chúng tôi đã phỏng vấn ông Phan Tuấn Hùng - 
Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TN&MT. 

PV:Thưa ông, Nghị quyết 01/2018/NQ-CP của Chính phủ yêu cầu các Bộ, 
ngành cắt giảm tối thiểu 50% điều kiện đầu tư kinh doanh và danh mục hàng 
hóa kiểm tra chuyên ngành. Vậy, Bộ TN&MT đã thực hiện nhiệm vụ này như 
thế nào? 

Ông Phan Tuấn Hùng: Những năm gần đây, Chính phủ và Thủ tướng Chính 
phủ đã rất quyết liệt chỉ đạo  việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, 
tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia, vì người dân, vì doanh nghiệp 
(DN). Ngay ngày đầu của năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01, 
trong đó, có giao nhiệm vụ cho các Bộ, ban, ngành thực hiện mục tiêu cắt 
giảm 50% điều kiện đầu tư kinh doanh và hàng hóa kiểm tra chuyên ngành.  

Thực hiện Nghị quyết này, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chỉ đạo Vụ Pháp chế 
phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, trình Chính phủ và ban hành 
theo thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật để đạt các chỉ tiêu 
đề ra. Và chỉ trong quý III/2018, Bộ đã hoàn thành cả 2 chỉ tiêu này, tạo điều 
kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Sau đó, Bộ trình Chính 
phủ ban hành Nghị định 136/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các điều kiện đầu tư 
kinh doanh trong lĩnh vực TN&MT, trong đó, sửa đổi đến 11 Nghị định có liên 
quan. Bộ trưởng cũng ban hành Thông tư số 03/TT-BTNMT về sửa đổi, bổ 
sung các quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành 
trong lĩnh vực môi trường, trong đó, đã sửa đổi 3 thông tư liên quan. Như vậy, 
với việc sửa đổi và trình sửa đổi, bổ sung một khối lượng lớn văn bản quy 
phạm pháp luật, trong đó, có 11 Nghị định và 2 Thông tư liên tịch, Bộ đã tạo 
hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho người dân, doanh nghiệp (DN). Đặc 
biệt, ngoài việc “về đích” sớm, Bộ còn hoàn thành vượt mức 2 chỉ tiêu mà 
Chính phủ giao. Đối với điều kiện đầu tư kinh doanh, Bộ đạt 62,6% cao hơn 
12,6%; đối với cắt giảm hàng hóa chuyên ngành, Bộ cũng đạt con số 51,3% 
với hàng chục lĩnh vực được cắt giảm. 

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã biểu dương Bộ TN&MT là 1 trong 6 
Bộ hoàn thành mục tiêu đề ra. Việc cải cách, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh 
doanh, hàng hóa chuyên ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, DN 



chính là điểm nhấn ấn tượng trong công tác cải cách hành chính của Bộ trong 
năm 2018. 

PV:Bộ TN&MT đã tiên phong trong việc cải cách, cắt giảm rất nhiều điều kiện 
và danh mục hàng hóa chuyên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và 
DN. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này? 

Ông Phan Tuấn Hùng: Theo kết quả rà soát của Bộ trong năm 2017, ngành 
TN&MT có 163 điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực TN&MT, trong đó, 
chủ yếu là 6 lĩnh vực lớn: Đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, 
khí tượng thủy văn (KTTV), đo đạc bản đồ. Ngay sau đó, Bộ đã quyết liệt rà 
soát và đề xuất phương án cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh.  

Đến cuối năm 2017, Bộ đã đề xuất cắt giảm 46% điều kiện. Năm 2018, khi 
Nghị quyết 01 ra đời, Bộ tiếp tục rà soát và đề xuất các phương án cắt giảm. 
Trong quý 3, Bộ đã trình Chính phủ Nghị định 136 bãi bỏ và sửa đổi các điều 
kiện đầu tư kinh doanh trong 6 lĩnh vực lớn của Bộ. Nghị định này đã bãi bỏ 
và cắt giảm được 102/163 điều kiện đầu tư kinh doanh, chiếm 62,6%, trong 
đó, có 77 điều kiện bãi bỏ và 25 điều kiện được sửa đổi, đơn giản hóa; bãi bỏ 
9 thủ tục hành chính.  

Theo đó, lĩnh vực đất đai bãi bỏ 8 điều kiện, sửa đổi 9 điều kiện; lĩnh vực môi 
trường bãi bỏ 43 điều kiện, sửa đổi 5 điều kiện, bãi bỏ 8 thủ tục; lĩnh vực 
khoáng sản bãi bỏ 5 điều kiện, sửa đổi 2 điều kiện; lĩnh vực tài nguyên nước 
bãi bỏ 21 điều kiện, sửa đổi 7 điều kiện, bãi bỏ 1 thủ tục; lĩnh vực khí tượng 
thủy văn sửa đổi 1 điều kiện và lĩnh vực đo đạc bản đồ sửa đổi 1 điều kiện.  

Như vậy, khi các thủ tục, điều kiện đầu tư, kinh doanh không còn hoặc được 
đơn giản hóa, DN và người dân không phải thực hiện những quy định đó. Đây 
là những hiệu ứng tích cực trong việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, điều 
kiện đầu tư, kinh doanh, giúp người dân và DN giảm gánh nặng thực hiện các 
quy định thủ tục không cần thiết. 

PV:Đó là kết quả cắt giảm các điều kiện đầu tư, kinh doanh. Vậy còn việc cắt 
giảm danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành TN&MT được thực hiện như 
thế nào, thưa ông? 

Ông Phan Tuấn Hùng: Ngành TN&MT có 74 hàng hóa kiểm tra chuyên 
ngành thuộc 2 lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu (BĐKH). Lĩnh vực môi 
trường có hàng hóa là phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, lĩnh vực 
BĐKH là nhập khẩu các chất HCFC. Vụ Pháp chế đã phối hợp với các đơn vị 
có liên quan rà soát và đề xuất các giải pháp và cũng trong quý III/2018, Bộ 
trưởng Trần Hồng Hà đã ban hành Thông tư 03/TT-BTNMT sửa đổi, bãi bỏ 
một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành 
thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ TN&MT. Thông tư này 
sửa đổi 2 Thông tư liên tịch có liên quan đến xuất nhập khẩu HCFC và Một 



cửa Quốc gia; 1 Thông tư về nhập khẩu phế liệu; cắt giảm 38/74 (tương 
đương 51,3%) hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực TN&MT.  

Cùng với đó, Bộ cũng soạn thảo và trình Chính phủ nghị định sửa đổi Nghị 
định quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường. Như vậy, sẽ có 14/15 thủ tục 
hành chính kiểm tra chuyên ngành được bãi bỏ và đơn giản hóa, chiếm 
93,9%. Tuy con số về mặt hàng hóa không nhiều nhưng thủ tục hành chính đã 
được đơn giản và bãi bỏ rất lớn. Về 38 hàng hóa được cắt giảm chủ yếu là 
hàng hóa nhập khẩu HCFC, trước đây, hàng hóa này chịu sự quản lý của 2 
Bộ TN&MT và Bộ Công Thương. Đến nay, Bộ TN&MT đề xuất bãi bỏ thủ tục 
hạn ngạch cho DN, DN chỉ phải tới xin xác nhận của Bộ Công Thương. 

PV:Ông có thể chia sẻ cụ thể về lợi ích mà DN được hưởng từ việc cắt giảm 
nêu trên? 

Ông Phan Tuấn Hùng: Việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và kiểm tra 
hàng hóa chuyên ngành đã tạo môi trường thuận lợi trong đầu tư kinh doanh 
và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. DN hoạt động trong lĩnh vực 
TN&MT được hưởng lợi rất lớn từ việc không phải thực hiện các điều kiện, thủ 
tục hành chính không cần thiết, làm giảm đáng kể các chi phí trong việc tuân 
thủ các thủ tục hành chính, hồ sơ, thời gian... 

Trước đây, các thủ tục hành chính rất phức tạp và rườm rà, gây khó khăn cho 
người dân và DN, nay đã được giảm bớt. Chúng tôi đã đánh giá sơ bộ tác 
động của việc cắt giảm. Theo đó, hiệu quả kinh tế theo Nghị định 136 là các 
DN cắt giảm được 2,7 triệu giờ công lao động/năm, tương ứng khoảng 37 tỷ 
đồng/năm. Đối với cắt giảm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, các DN giảm 
được 51.000 giờ công lao động/năm, tương đương trên 3 tỷ đồng/năm. Như 
vậy, lợi ích tiết kiệm chi phí của người dân và DN rất lớn. 

PV:Về phía Bộ TN&MT, liệu việc cắt giảm này có làm ảnh hưởng đến hiệu lực 
quản lý Nhà nước không, thưa ông? 

Ông Phan Tuấn Hùng: Ngoài mục đích tăng cường lợi ích môi trường đầu tư 
kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, việc cắt giảm này 
hướng đến loại bỏ các rào cản, quy định, thủ tục không cần thiết đang làm 
giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Cơ quan quản lý Nhà nước cũng 
được giảm áp lực giải quyết hồ sơ, chi phí thực hiện như thời gian, nguồn lực, 
con người. Giúp hoạt động quản lý Nhà nước được minh bạch và nâng cao 
hiệu lực quản lý trong lĩnh vực TN&MT. Giúp ngành TN&MT chuyển dần 
phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm theo chỉ đạo của Chính phủ. 

PV:Trân trọng cảm ơn ông! 

Theo baotainguyenmoitruong.vn 

 



2. Thanh tra diện rộng những bức xúc về đất đai và lĩnh 
vực y tế, giáo dục 

Chiều 16-1, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai 
công tác thanh tra năm 2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực 
Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm 
cầu TP Hà Nội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND 
thành phố Nguyễn Quốc Hùng. 

Báo cáo kết quả công tác năm 2018 cho thấy, toàn ngành đã triển khai hơn 7 
nghìn cuộc thanh tra hành chính và gần 220 nghìn cuộc thanh tra chuyên 
ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế gần 34 nghìn tỷ đồng, gần 34 nghìn ha 
đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 30 nghìn tỷ đồng, hơn một 
nghìn ha đất (đã thu hồi gần 17 nghìn tỷ đồng, 345 ha đất), xử lý kỷ luật hành 
chính đối với hơn 2 nghìn tập thể, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình 
sự 96 vụ, 151 đối tượng. 

Về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, cơ quan hành chính các cấp đã xử lý 
23.573/28.162 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 83,7%. Theo 
thống kê, các bộ, ngành có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo là: Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Ngân hàng Nhà nước... 

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, theo Tổng Thanh tra Chính phủ Lê 
Minh Khái, ngành Thanh tra tập trung triển khai có hiệu quả các cuộc thanh tra 
theo kế hoạch được duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất do Thủ tướng Chính 
phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao. Bên cạnh 
đó, toàn ngành tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn 
thư; gắn với việc tham mưu, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các vụ việc 
khiếu nại, tố cáo; hạn chế tối đa sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động 
thanh tra, kiểm tra. 

Tham luận tại hội nghị, đại diện các địa phương nhất trí cao với trọng tâm 
công tác thanh tra năm 2019 và tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp 
nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 
phòng, chống tham nhũng. Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc 
Hùng, năm 2018, lãnh đạo các cơ quan của thành phố đã tiếp định kỳ hơn 16 
nghìn lượt công dân. Một số vụ việc khiếu kiện đông người được chỉ đạo kịp 
thời, không để diễn biến phức tạp. Từ thực tiễn địa phương, TP Hà Nội kiến 
nghị Thanh tra Chính phủ triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu 
nại, tố cáo đến các quận, huyện, thị xã; có hướng dẫn cụ thể các quy định về 
việc quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi tiếp công dân tại các trụ sở tiếp công 
dân... góp phần tăng cường pháp chế, kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm 
phù hợp với thực tiễn, thống nhất trên phạm vi toàn quốc. 



Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi 
nhận, với nỗ lực quyết tâm của mình, toàn ngành Thanh tra đã hoàn thành tốt 
nhiều nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao. Thủ tướng cũng chỉ rõ 
những hạn chế còn tồn tại như: Việc ban hành kết luận một số cuộc thanh tra 
còn chậm; chất lượng một số cuộc thanh tra và công tác tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn điểm yếu; việc thực hiện các biện pháp phòng 
ngừa tham nhũng vặt hiệu quả chưa cao; lực lượng thanh tra chuyên ngành 
đông nhưng chưa mạnh… 

Thủ tướng nhấn mạnh, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 mà ngành Thanh tra phải có 
chuyển biến mạnh mẽ. Công tác thanh tra với giải quyết khiếu nại, tố cáo và 
phòng, chống tham nhũng, nhất là trong phát hiện, xử lý các vụ việc phức tạp, 
quan trọng mới phát sinh, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. 

Đối với hoạt động thanh tra chuyên ngành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu 
cầu thanh tra diện rộng những vấn đề dư luận quan tâm, điển hình là các bức 
xúc về đất đai, việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và 
vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh; công tác quản lý nhà nước về giáo 
dục, đào tạo… Song song với đó, toàn ngành đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách 
nhiệm công vụ, không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, 
làm cho hoạt động thanh tra thực sự đáp ứng yêu cầu đổi mới, là một trong 
những công cụ hữu hiệu phát hiện, xử lý tiêu cực, tham nhũng, góp phần tích 
cực hơn nữa để xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành 
động quyết liệt, phục vụ nhân dân. 

Theo hanoimoi.com.vn 

 

3. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Năm 2019 sẽ đẩy mạnh thanh 
toán điện tử 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định kết quả của 
đánh giá mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và Dữ liệu mở tại Việt Nam. 

Chiều 17/1, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức 
Sáng kiến Việt Nam tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả đánh giá mức độ sẵn 
sàng về Chính phủ số và Dữ liệu mở tại Việt Nam. Hoạt động này nằm trong 
khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới cho Chính phủ Việt Nam để 
thúc đẩy tiến trình Chính phủ điện tử của Việt Nam một cách hiệu quả, thiết 
thực. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dự hội 
thảo. 

Tại hội thảo, đại diện Ngân hàng Thế giới đã chia sẻ các kết quả đánh giá 
mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và Dữ liệu mở tại Việt Nam và đưa ra các 
khuyến nghị cụ thể cho Việt Nam. Đánh giá về mức độ sẵn sàng về Chính phủ 



số trên 7 lĩnh vực cho thấy, Chính phủ Việt Nam đã áp dụng những tiến bộ kỹ 
thuật có tính nền tảng để phát triển Chính phủ số.  

Đồng thời, một số cơ quan đã bắt đầu sử dụng các công nghệ mới như dữ 
liệu lớn và phân tích dữ liệu, điện toán đám mây. Bên cạnh đó, một số thách 
thức chính là cần xây dựng khung điều phối và phối hợp giữa các cơ quan và 
các sáng kiến khác nhau, tăng cường khả năng tài chính cũng như kỹ năng 
trong khu vực nhà nước, chuẩn hóa dữ liệu và dịch vụ số.  

Đánh giá mức độ sẵn sàng về Dữ liệu mở trên 8 lĩnh vực, ông Aman Grewal, 
đại diện Ngân hàng thế giới cho biết, Việt Nam hiện đã có được nền tảng 
vững chắc để phát triển sáng kiến Dữ liệu mở nhờ có tầm nhìn rõ ràng của 
lãnh đạo cấp cao, dữ liệu sẵn có của các bộ, ngành, tuy nhiên cũng có không 
ít thách thức. 

“3 thách thức lớn nhất của Việt Nam là sự thiếu vắng khung pháp lý cho Dữ 
liệu mở. Thứ hai là năng lực chuyên môn của khu vực công, đặc biệt là năng 
lực về công nghệ thông tin. Thứ ba là sự quan tâm chưa đồng đều của các 
cấp lãnh đạo và sự phối hợp giữa các bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa 
phương các cấp. Đây là điểm nghẽn lớn chúng ta triển khai Dữ liệu mở. Quá 
trình đánh giá cũng cho thấy Chính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện một 
loạt các giải pháp khác nhau để khắc phục điểm yếu hiện tại”, ông Aman 
Grewal cho biết. 

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến 
Dũng khẳng định, kết quả của đánh giá mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và 
Dữ liệu mở tại Việt Nam và những khuyến nghị sẽ là cơ sở tham khảo quan 
trọng để xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển số phù hợp cho Việt 
Nam trong thời gian tới.   

Chương trình đánh giá đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong đẩy mạnh cải 
cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới Chính 
phủ số và cách mạng công nghiệp 4.0.  

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng cho biết, thời gian tới sẽ đánh giá kỹ 
vấn đề hạ tầng, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến đất đai, dân 
cư, thuế, hải quan. Đặc biệt, năm 2019 sẽ tập trung vào thanh toán điện tử. 

“Năm 2019 nhiệm vụ quan trọng là thanh toán điện tử. Ngoài vấn đề kết nối 
chia sẻ của cơ quan hành chính nhà nước phải tạo ra dịch vụ công cấp độ 3, 
cấp độ 4, tập trung vào những lĩnh vực người dân quan tâm, tạo ra tiện ích, lệ 
phí rất hấp dẫn cho người dùng. Đặc biệt, ban hành Nghị định 61 xây dựng 
Trung tâm hành chính công, thay vì đó người dân không phải đến gặp cán bộ 
công chức tại cơ quan nhà nước mà sẽ đăng ký online. Như vậy, mục tiêu 
phòng chống tham nhũng, sách nhiễu của cán bộ thi hành công vụ, đồng thời 
tạo ra minh bạch trong giải quyết hành chính công khai”, ông Dũng yêu cầu./. 

Theo vov.vn 



4. Cục Hàng hải Việt Nam: Chuẩn hóa thủ tục hành 
chính  
Công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 
chuyên ngành hàng hải – đó là phương châm hàng đầu. 

Triển khai Quyết định số 767/QĐ-BGTVT ngày 17-4-2018 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT về công bố phương án cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện 
kinh doanh, Cục Hàng hải Việt Nam (HHVN) xây dựng, trình Bộ GTVT báo 
cáo Chính phủ ban hành Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24-10-2018 quy 
định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải, trong đó có 02 thủ tục 
hành chính được bãi bỏ và 05 thủ tục hành chính được sửa đổi. 

Cải cách thủ tục hành chính 

Cục HHVN thực hiện rà soát, xây dựng nội dung thủ tục hành chính và trình 
Bộ GTVT công bố các thủ tục hành chính được bổ sung, sửa đổi, thay thế, bãi 
bỏ theo các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) mới được cơ quan có thẩm 
quyền ban hành trong lĩnh vực hàng hải tại các Quyết định số 48/QĐ-BGTVT, 
Quyết định số 49/QĐ-BGTVT, Quyết định số 447A/QĐ-BGTVT, Quyết định số 
2180/QĐ-BGTVT, Quyết định 2292A/QĐ-BGTVT. Trong đó, Cục đã đề nghị 
bãi bỏ 07 thủ tục, sửa đổi 07 thủ tục, bổ sung 02 thủ tục. 

Tài trợ 

Cục HHVN ban hành Quy chế phối hợp giữa với một số đơn vị trong việc thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước như: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ Tư 
lệnh Cảnh sát biển; Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Cục Đăng kiểm Việt 
Nam; Cục Chống khủng bố (A67) Bộ Công an; Tổng Cục V (B42) - Bộ Công 
an... 

Đặc biệt, trên cơ sở Cục HHVN thường xuyên phối hợp với Đảng ủy Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Đường sắt Việt 
Nam, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo kết nối các phương thức vận tải. 

Không chỉ nâng cao về quản lý chuyên ngành, Cục HHVN chủ động trong 
công tác đền ơn đáp nghĩa, tổ chức thăm hỏi và trao tặng quà có giá trị đến 
người lao động có hoàn cảnh khó khăn, các cán bộ lão thành, gia đình chính 
sách…; Chủ động chia sẻ khó khăn với người nghèo, ủng hộ xây dựng công 
trình Cột biểu tượng ngành GTVT tại khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc... 

Nâng cao hiệu quả quản lý  

Tăng cường kiểm tra tại các đầu bến, đặc biệt là trong các dịp Lễ, Tết; Bảo 
đảm tàu thuyền hoạt động tại tuyến bờ ra đảo an toàn tuyệt đối. Tổ chức các 
Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông hàng hải khu 
vực miền Bắc, Trung, Nam để nâng cao ý thức cho các đối tượng tham gia 
giao thông hàng hải, phòng tránh tai nạn hàng hải. Không chỉ vậy, Cục HHVN 



còn tổ chức nhiều hội nghị, tập huấn cho các Sĩ quan kiểm tra tàu biển và cán 
bộ làm công tác điều tra tai nạn hàng hải của các Cảng vụ hàng hải nhằm cập 
nhật kiến thức chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an 
toàn hàng hải (Hội nghị điều tra tai nạn hàng hải và triển khai chiến dịch kiểm 
tra tập trung theo Thỏa thuận Tokyo MOU tại Quy Nhơn; Hội nghị về công tác 
kiểm tra tàu biển tại Hải Phòng; chương trình đào tạo cho các Sĩ quan kiểm 
tra tàu biển do các chuyên gia từ Tokyo MOU giảng dạy tại Đà Nẵng; chương 
trình trao đổi Sĩ quan kiểm tra nhà nước cảng biển với Chính quyền hàng hải 
Liên bang Nga, Hồng Kông, New Zealand). 

Cục HHVN thường xuyên giữ liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu với Bộ Tư lệnh 
Cảnh sát biển, Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), Bộ Ngoại giao về công tác 
chống khủng bố và thông tin về tình hình cướp biển và cướp có vũ trang tấn 
công tàu biển Việt Nam hoạt động tại khu vực biển Sulu – Celebes. Cục 
HHVN chỉ đạo Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải bố trí nhân lực tổ chức 
trực 24/7, sẵn sàng tiếp nhận thông tin an ninh hàng hải từ tàu biển, giàn di 
động, cơ sở cảng hoặc từ cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hoặc từ tổ 
chức, cá nhân khác và thông báo kịp thời cho Bộ Tư Lệnh Cảnh sát biển, Bộ 
Công an và các cơ quan có liên quan khác của Việt Nam. 

Theo plo.vn 

 

5. Thứ trưởng Lê Khánh Hải: "Tuyệt đối không được 
để mất điểm trong bất kỳ một nhiệm vụ cải cách 
hành chính nào" 
Chiều 16/1, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải đã 
chủ trì cuộc họp về Chỉ số cải cách hành chính năm 2018. 

Thực hiện Quyết định số 2636/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt 
Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương", Văn phòng Bộ 
VHTTDL đã tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chỉ số cải cách hành 
chính năm 2018. 

Theo kết quả tổng hợp, trong năm 2018, Bộ VHTTDL đã thực hiện 68 nhiệm 
vụ theo Chỉ số cải cách hành chính. Trong đó, 52 nhiệm vụ đã hoàn thành và 
hiện đang chờ tài liệu bổ sung để kiểm chứng 16 nhiệm vụ. 

Cụ thể, trong số 52 nhiệm vụ hoàn thành có nhiều nhiệm vụ thuộc các lĩnh 
vực như: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Xây dựng và tổ 
chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước; Cải cách thủ tục 
hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng và nâng cao chất 



lượng đội ngũ công chức, viên chức; Cải cách hành chính công, Hiện đại hóa 
hành chính. 

Về một số tiêu chí, tiêu chí thành phần cải cách hành chính thay đổi, Văn 
phòng Bộ VHTTDL cũng đã xây dựng hướng dẫn các đơn vị đánh giá, chấm 
điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ. 

Phát biểu tại cuộc họp này, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải khẳng 
định, Chỉ số cải cách hành chính là thước đo sự nỗ lực, cố gắng trong thực 
hiện nhiệm vụ của các Bộ, ngành trong một năm. 

Việc cải cách hành chính hiện nay đang được Chính phủ triển khai tích cực, 
ngành VHTTDL cũng không thể đứng ngoài cuộc.  

Thứ trưởng Lê Khánh Hải yêu cầu các đơn vị rà soát lại các nhiệm vụ, tuyệt 
đối không được để mất điểm ở bất kỳ nhiệm vụ cải cách hành chính nào. 

Thứ trưởng giao Văn phòng Bộ VHTTDL rà soát, đốc thúc các đơn vị. Đặc 
biệt, Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị cần nghiêm túc thực hiện việc cấp 
phép thủ tục qua mạng nhất là Tổng cục Du lịch. 
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6. VNPT chuyển hướng thành nhà cung cấp dịch vụ 
số 
Đẩy mạnh hơn chuyển đổi số, tham gia mạnh vào thị trường dịch vụ số... 
Đó là định hướng phát triển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 
(VNPT) kể từ năm 2019. Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Đức Long, 
Tổng giám đốc VNPT, cho biết: 

Năm 2018 là năm thứ năm liên tiếp VNPT đạt mức tăng trưởng lợi nhuận cao, 
trên 20%. Mục tiêu của VNPT trong năm 2019 là đẩy mạnh hơn chuyển đổi số, 
tham gia mạnh vào thị trường chuyển đổi số cho các bộ ngành, chính quyền các 
tỉnh thành và các doanh nghiệp khác, phát triển smartcity, đồng thời phát triển 
dịch vụ số cho cá nhân. 

Hiện nay, chúng tôi đang chuẩn bị các bước để thực hiện chuyển đổi cơ cấu 
tăng trưởng bên cạnh việc vẫn tiếp tục duy trì các dịch vụ cốt lõi hiện nay. Mục 
tiêu cụ thể cho năm 2019 là doanh thu dự kiến tăng trưởng từ 7-9%,  lợi nhuận 
từ 10-15%.  

Với xu hướng phát triển của thị trường và định hướng như vậy, VNPT có 
sự thay đổi trong việc xác định trụ cột phát triển hay không? Lĩnh vực 
công nghiệp, đặc biệt là về ICT, có phải sẽ đóng một vai trò lớn hơn 
không, thưa ông?  



- Mục tiêu của VNPT là đến năm 2025, tỉ trọng doanh thu từ dịch vụ số chiếm 
khoảng 35%. Các dịch vụ trên nền IoT, chính quyền số, dịch vụ số tới người 
dùng cá nhân khi 4G phát triển mạnh và 5G được triển khai sẽ là những nhân tố 
chính đóng góp vào. Cơ hội chúng tôi thấy là vô cùng lớn, chưa bao giờ lớn như 
bây giờ. Sự phát triển về công nghệ cho phép chúng ta làm điều đó.  

Từ cuối năm 2017, Tập đoàn VNPT đã chính thức triển khai chiến lược phát 
triển mới với mục tiêu chuyển hướng từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền 
thống sang thành nhà cung cấp dịch vụ số.  

Cụ thể, trong năm 2018, VNPT đã hoàn thành việc tái cấu trúc khối Công nghệ 
thông tin (CNTT), thành lập Công ty VNPT-IT, tập trung nguồn lực CNTT của 
các đơn vị thành viên trong tập đoàn. Đây là trụ cột của VNPT về sản xuất phần 
mềm và các ứng dụng CNTT, tạo sức mạnh cho VNPT bứt phá mạnh mẽ trong 
quá trình chuyển đổi số trong những năm tiếp theo. 

Năm 2018 cũng là năm đầu tiên VNPT triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 
2018-2025 và tầm nhìn 2030 (gọi tắt là Chiến lược VNPT4.0). Đến thời điểm 
này, có thể nói VNPT đã khởi động tương đối thành công chiến lược này.  

Theo chiến lược VNPT4.0, VNPT sẽ chuyển đổi dần từ một nhà cung cấp dịch 
vụ viễn thông truyền thống sang một nhà cung cấp dịch vụ số, hướng tới trở 
thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam và Trung tâm giao dịch số 
của khu vực Châu Á.  

Công ty VNPT-Technology đã hợp tác với các hãng công nghệ nguồn hàng đầu 
thế giới để nghiên cứu, phát triển và giới thiệu ra thị trường thế hệ tiếp theo về 
ONT và Wifi Access Point; Sản phẩm 4G LTE như LTE Router, LTE Mifi, LTE 
Small Cell; Các sản phẩm IoT như Giải pháp Smart Home, giải pháp Smart 
Factory. Công ty Postef đã đưa vào vận hành Nhà máy sản xuất sợi quang công 
nghệ cao với tổng sản lượng đạt 3,2 triệu km/năm. 

Tổng giá trị sản phẩm công nghiệp nội địa, dịch vụ của VNPT sử dụng trên 
mạng, không phải nhập khẩu đạt 8.478 tỉ đồng. 

VNPT là một trong số ít các doanh nghiệp lớn của Việt Nam đã xây dựng 
và công bố được chiến lược đón đầu Cách mạng Công nghiệp 4.0, ông có 
thể cho biết VNPT sẽ triển khai chiến lược này với tầm nhìn đến 2030 như 
thế nào? 

- Chiến lược VNPT4.0 không phải là chiến lược để nâng tầm VNPT lên trong 
nước mà mục tiêu của chúng tôi là đưa VNPT lên ngang tầm với khu vực. Tầm 
nhìn mang tính dài hạn hơn. 

Để đạt được mục tiêu đó, ngay từ giai đoạn tái cơ cấu đầu tiên, VNPT đã định 
hướng đẩy mạnh phát triển mảng dịch vụ số. VNPT đã định hướng xây dựng 
các giải pháp, dịch vụ số theo mô hình hệ sinh thái dựa trên các nền tảng dịch 



vụ số mà VNPT đang xây dựng, như nền tảng media và dịch vụ truyền hình, nền 
tảng Chính phủ điện tử, nền tảng tích hợp Đô thị thông minh, nền tảng IoT…  

Hệ sinh thái giải pháp của VNPT đang ngày càng phong phú và hoàn thiện với 
các giải pháp ở nhiều lĩnh vực như xây dựng Chính phủ điện tử, y tế, nông 
nghiệp, giáo dục, các giải pháp xây dựng đô thị thông minh khác…  

Trước làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, VNPT đã 
sớm bắt tay vào nghiên cứu các công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng này. 
VNPT đã tự thiết lập/hợp tác với các công ty công nghệ lớn trên thế giới để xây 
dựng các Lab nghiên cứu về AI, Blockchain, IoT, Cyber Security, điện toán đám 
mây.  

Hiện VNPT đã làm chủ được công nghệ và đang tập trung phát triển các ứng 
dụng, giải pháp cụ thể phù hợp với nhu cầu thực tế tại Việt Nam, cũng như đưa 
các công nghệ đó vào các giải pháp sẵn có của mình để đáp ứng một cách 
thông minh nhất nhu cầu của khách hàng.  

Đối với hạ tầng ICT, VNPT đang đẩy mạnh cập nhật công nghệ, nâng cao năng 
lực mạng lưới và tiến tới ảo hóa hạ tầng. Trong đó, việc ảo hóa hạ tầng, cả hạ 
tầng kết nối và hạ tầng IDC, chính là cơ sở để VNPT không chỉ tối ưu hóa doanh 
thu - chi phí mà còn tạo ra sự linh hoạt trong mô hình kinh doanh và cung cấp 
dịch vụ.  

Đây cũng là nền tảng để đảm bảo chất lượng dịch vụ cho hơn 31 triệu thuê bao 
di động, gần 3 triệu thuê bao cố định, hơn 5 triệu thuê bao Internet băng rộng và 
các dịch vụ IT cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, các 
sở, ban, ngành. Trong năm qua, tất cả các chỉ số về chất lượng mạng của 
VinaPhone đều vượt so với quy chuẩn do Bộ Thông tin và truyền thông ban 
hành.  

Có thể nói, năm 2018, VNPT đã chuyển mình mạnh mẽ, tạo đà thuận lợi cho 
một giai đoạn phát triển mới trong các năm tiếp theo. Những kết quả đã đạt 
được sẽ tạo tiền đề vững chắc để VNPT hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng 
trong năm 2019, cũng như các mục tiêu phát triển trong Chiến lược VNPT4.0.  

Xin cảm ơn ông. 

Đến tháng 12-2018, bộ sản phẩm Chính phủ điện tử của VNPT đã hiện diện tại 
51 tỉnh, thành phố.  

Giải pháp phần mềm quản lý bệnh viện VNPT-HIS hiện có 7.300 cơ sở y tế sử 
dụng, chiếm 53% thị phần. Giải pháp đang ngày càng được tích hợp, tối ưu hóa, 
đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh viện cũng như đáp ứng việc phục 
vụ bệnh nhân ngày một tốt hơn, tạo thành một hệ sinh thái Y tế điện tử tin cậy, 
hiện đại. 



Ở lĩnh vực Giáo dục thông minh, giải pháp VnEdu đã có 12.000 trường học sử 
dụng, cung cấp 3,3 triệu sổ liên lạc điện tử với gần 6 triệu hồ sơ học sinh cùng 
hơn 650.000 giáo viên sử dụng trên khắp 63 tỉnh, thành phố. 

Dịch vụ hóa đơn điện tử VNPT hiện có 6.500 khách hàng sử dụng với tổng số 
740.000 hóa đơn. 20 tỉnh, thành phố đã tham gia khảo sát, xây dựng đề án Đô 
thị thông minh. Giải pháp Du lịch thông minh đã triển khai ở gần 30 tỉnh, thành 
phố. 

Giải pháp IoT Nông nghiệp thông minh do Công ty VNPT Technology tự nghiên 
cứu và phát triển trên nền tảng IoT Smart Connected Platform. Hiện nay, giải 
pháp Nông nghiệp thông minh nói riêng và các giải pháp IoT khác của VNPT 
Technology nói chung đã được áp dụng triển khai thực tế ở nhiều nơi trên cả 
nước, điển hình như trang trại Delco Bắc Ninh, đô thị thông minh Phú Quốc… 
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7. Phó Thủ tướng khen Bộ Kế hoạch dám "lấy đá tự ghè 
chân mình" 

"Tầm nhìn và tư duy của Bộ KH&ĐT có đổi mới, nhiều đề xuất, hành 
động có vẻ như "tự lấy đá ghè chân mình", đổi mới hơn nhiệm kỳ trước 
và đã từ bỏ đặc quyền của mình..." 

Đây là đánh giá, lời khen của Phó Thủ tướng Chính Phủ Vương Đình Huệ 
dành cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) trong công tác năm 2018 tại Hội 
nghị trực tuyến tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 diễn ra 
sáng nay (16/1) tại Hà Nội. 

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, chưa bao giờ Thủ tướng, các Phó Thủ 
tướng ngồi làm kế hoạch năm như các chỉ tiêu tăng trưởng, tài chính công, chi 
tiêu công nhàn như thời gian qua. Bộ KH&ĐT có phối hợp rất tốt. 

Đặc biệt, năm qua nhiều đề xuất của Bộ KH&ĐT rất tốt, có nhiều chủ trương 
mà Thủ tướng quyết định trên cơ sở đề xuất của Bộ KH&ĐT. 

Phó Thủ tướng nói: "Tầm nhìn và tư duy của những người làm kế hoạch và 
đầu tư đã đổi mới. Bộ có những đề xuất, hành động được xem như tự lấy đá 
ghè chân mình", đổi mới hơn nhiệm kỳ mới, từ bỏ đặc quyền. Ví dụ như đề 
xuất sửa đổi Luật Đầu tư công bỏ thủ tục thẩm định nguồn vốn của Bộ Tài 
chính, Bộ KH&ĐT". 

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định, dù đề xuất trên chưa biết có được Quốc hội 
đồng tình hay không, hay việc bỏ như nào cho hợp lý hoặc lại tích hợp vào 
Quyết định đầu tư khác... "Tuy nhiên, điều đầu tiên tôi thấy rằng đây là thẩm 
quyền của Bộ mà Bộ bỏ đi thì chúng tôi đánh giá cao", Phó Thủ tướng nói. 



Hay trường hợp đề xuất trảm hàng loạt các quy định tiền kiểm, sang hậu kiểm 
chuyên ngành. Đây là điểm sáng của Bộ và Bộ trưởng, các cục, vụ viện và 
các cơ quan tham mưu chức năng. 

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra hàng loạt vấn đề mà Bộ KH&ĐT chưa 
hoàn thành và chưa tư vấn kịp thời cho Chính phủ, Thủ tướng với vai trò là 
"kiến trúc sư trưởng" của nền kinh tế. 

Đơn cử, năm 2018, chúng ta phải cắt giảm các năng lực dư thừa của nền kinh 
tế như loại bỏ bớt rào cản môi trường kinh doanh, khu vực doanh nghiệp Nhà 
nước hay giải quyết các đại dự án thua lỗ... 

Phó Thủ tướng chỉ ra nỗi lo của Việt Nam khi chúng ta đối diện với thực tế là 
dân số Việt Nam đang là "dân số vàng" song cơ cấu dân số sẽ già hóa nhanh. 

"Nguy cơ Việt Nam chưa giàu đã già, đối diện với nhiều vấn đề xã hội, an sinh 
ngày càng cận kề, hiện hữu", Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh. 

Bên cạnh đó, nền kinh tế còn gặp khó khăn cố hữu như tăng trưởng năng 
suất lao động có cải thiện nhưng thấp so với khu vực. Tổng đầu tư toàn xã hội 
có tăng, song chi phí dành cho chống biến đổi khí hậu, thách thức tự nhiên, 
toàn cầu đang lớn hơn. 

Khu vực kinh tế tư nhân trong nước được xem là động lực cho kinh tế Việt 
Nam. Trong đó, cắt giảm giấy phép kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành nhưng 
quan trọng là từ chính sách đến thực thi đang có vấn đề. 

"Khoảng cách từ chính sách, đến thực thi cần phải ngắn hơn nữa, thiết thực 
hơn nữa mới được hiệu quả, có niềm tin doanh nghiệp", Phó Thủ tướng nói. 

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định, tháo gỡ nút thắt các công trình hạ tầng quốc 
gia, tập trung phân bổ đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng của kinh tế Việt 
Nam năm tới đây. 

Ông giao cho Bộ KH&ĐT ngay bây giờ phải tập trung vào chính sách đầu tư 
công trung hạn 2020 - 2025. "Lập chính sách đầu tư công phải làm sao để 
Quốc hội quyết định ngay trong nhiệm kỳ này, không phải mất hẳn một năm 
như nhiệm kỳ trước, cuối năm 2016 chúng ta mới phê duyệt quy hoạch đầu tư 
công", Phó Thủ tướng nói. 
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8. Cắt giảm điều kiện kinh doanh - Thiếu nhất quán, 
chưa thực chất 

Năm 2018 đánh dấu những bước chuyển động mạnh mẽ và ấn tượng 
của Việt Nam về các chính sách nhằm cải thiện về môi trường kinh 
doanh, cắt giảm các thủ tục kiểm tra chuyên ngành, đẩy mạnh cải cách 



thể chế. Do đó, 2019 được kỳ vọng là năm bắt đầu “đổi mới lần hai” đối 
với Việt Nam. 

2018 - năm của cải cách ĐKKD 

Báo cáo “Dòng chảy pháp luật kinh doanh 2018” do Phòng Thương mại -Công 
nghiệp (VCCI) công bố ngày 15-1, nhận định 2018 được xem là năm của cải 
cách các điều kiện kinh doanh (ĐKKD). Ngay từ đầu năm, chỉ tiêu cụ thể về tỷ 
lệ cắt giảm, đơn giản hóa các ĐKKD đã được Chính phủ chỉ đạo trong các 
nghị quyết với tỷ lệ cắt giảm đều trên 50%.  

Tính đến hết tháng 11-2018, đã có 25 nghị định về sửa đổi, cắt giảm ĐKKD 
được ban hành và sửa đổi 80 nghị định. Tương ứng với các ĐKKD được cắt 
giảm, đơn giản, các thủ tục hành chính (TTHC) cũng được đơn giản, thuận lợi 
hơn. Bên cạnh đó, các bộ đã có những nỗ lực lớn trong cải thiện từ phương 
thức thực hiện thủ tục (TTHC trên môi trường điện tử, tạo cơ chế một cửa…) 
đến đơn giản hóa các tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ, hay thay đổi cơ bản về tư 
duy quản lý dẫn tới những chuyển biến về TTHC.  

Cải cách về thủ tục chuyên ngành cũng có những bước chuyển đáng ghi 
nhận. Thí dụ, thu hẹp danh mục hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra chuyên 
ngành, tạo cơ chế để tư nhân có thể tham gia hoạt động kiểm tra chất lượng 
sản phẩm hàng hóa, kết nối thủ tục trên cổng thông tin một cửa quốc gia… 
Ngoài ra, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với từng bộ, địa 
phương để giám sát cũng như thúc đẩy các hoạt động cải cách về chính sách 
cũng như thực thi. 

2018 cũng được cho là năm các nhà quản lý, hoạch định chính sách có những 
chuyển mình rất tích cực, có những bước đột phá về tư duy quản lý và môi 
trường đầu tư, kinh doanh. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, những cụm từ 
như “cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, “thời đại 4.0”, “kỷ nguyên kinh tế số” 
được nhắc đến ngày một phổ biến. Điều này không chỉ phản ánh đây là một 
trào lưu mà thực tế đã trở thành định hướng phát triển quan trọng cho đất 
nước trong thời gian tới.  

Do đó, từ góc độ quản lý nhà nước, nhiệm vụ đổi mới phương thức quản lý 
theo định hướng này cũng được đặt ra. Để đạt được mục tiêu trên, đòi hỏi các 
bộ, ngành và toàn thể bộ máy nhà nước có rất nhiều việc phải làm, nhiều khía 
cạnh phải điều chỉnh, thay đổi, thậm chí phải xây dựng mới.  

Điểm nghẽn thể chế 

Trong năm 2018, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành 16 luật, 169 nghị định, 
trong đó tỷ lệ luật, nghị định liên quan đến doanh nghiệp (DN) chiếm khoảng 
65%. Đối với thông tư, năm 2018, các bộ, ngành đã ban hành 590 thông tư, 
trong đó tỷ lệ thông tư liên quan đến DN là 85%. Tính trong 10 văn bản góp ý 
về ĐKKD của các bộ, ngành, VCCI có 90 kiến nghị, tỷ lệ tiếp thu 27,78%. 



Tuy nhiên, về phía cộng đồng DN cũng đặt ra nhiều câu hỏi, liệu các cải cách 
trên có thực chất, có tác động thực tế tới DN và có đủ sức tạo đà cho sức bật 
của nền kinh tế trong những năm tới? Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho 
rằng dù năm 2018 ghi nhận những cải cách bước đầu, song về cơ bản công 
cuộc cải cách vẫn đang gặp phải những điểm nghẽn. 

“2019 sẽ là năm bắt đầu thời kỳ “đổi mới lần hai” của Việt Nam với sự cộng 
hưởng của công cuộc phòng chống tham nhũng, cải cách thể chế đang phát 
triển mạnh mẽ. Đó là những nhân tố tạo ra những triển vọng tốt đẹp cho kinh 
tế Việt Nam. Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, chúng ta vẫn đang 
gặp phải những điểm nghẽn, mà cái gốc ở đây là thể chế” - ông Lộc nói và 
cho rằng hiện nay chúng ta vẫn dùng tư duy cũ để quản lý mô hình kinh doanh 
mới. Kinh doanh thông minh nhưng quản lý nhà nước vẫn còn rất thủ công. 
Cơ quan quản lý vẫn chăm lo các ưu đãi, chưa chăm lo đến cái gốc là cải 
cách thể chế, như vấn đề sở hữu tài sản đối với đất đai, bảo hộ sở hữu trí tuệ, 
chống hàng giả, trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước... Nhìn chung, 
việc tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh vẫn còn rất gian nan.  

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 ĐKKD và nhiều bất 
cập vẫn tồn tại. Cụ thể, tình trạng “bỏ cũ thêm mới” trong cắt giảm ĐKKD vẫn 
khá phổ biến. Để quá trình cắt giảm ĐKKD trong năm 2019 đạt kết quả như kỳ 
vọng, cần có sự nỗ lực mạnh mẽ hơn từ sự chỉ đạo sát sao của người đứng 
đầu Chính phủ, sự tham gia đồng bộ của các bộ, ngành, cơ quan đơn vị nhà 
nước, đặc biệt cải cách phải đi vào thực chất, không mang tính hình thức và 
đối phó. 

Trong khi đó, TS. Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý 
kinh tế Trung ương, bày tỏ lo ngại về sự thiếu đồng bộ và nhất quán trong cải 
cách giữa Chính phủ và các bộ, ngành. “Một trong những thách thức lớn nhất 
của công cuộc cải cách hiện nay là động lực cải cách mới xuất phát từ Chính 
phủ. 

Theo đó, Chính phủ áp đặt xuống, yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải cải 
cách. Gần như chưa có cơ quan nào tự có sáng kiến cải cách đệ trình lên 
Chính phủ. Tôi đặt câu hỏi: vậy động lực cải cách này sẽ ra sao khi Chính phủ 
không còn yêu cầu hoặc giảm bớt yêu câu đối với bộ ngành? Vậy đâu là động 
lực để duy trì cải cách?” - TS. Hiếu đặt vấn đề. 

 Một số sửa đổi tại các nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh gây nên sự

mâu thuẫn giữa mục tiêu và hành động. Một số ĐKKD được sửa đổi gây khó khăn 

hơn cho DN hoặc có tình trạng bỏ giấy phép này nhưng lại đẻ thêm giấy phép khác. 

Việc ban hành các loại giấy phép mới cũng không được xem xét, tính toán kỹ lưỡng 

để đảm bảo tiêu chí tạo thuận lợi cho DN. 

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế VCCI  

Theo saigondautu.com.vn 



9. Động lực cải cách 2019 
Giới kinh doanh đang tiếp tục bàn về cắt giảm thủ tục hành chính, điều 
kiện kinh doanh trong năm 2019, sau một năm “đồng khởi” thành công.  

Tuy tỷ lệ hơn 50% điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành được 
đơn giản hóa, bãi bỏ trong năm 2018 tác động rất lớn tới niềm tin kinh doanh, 
nhưng không phải là tất cả những gì các doanh nghiệp mong muốn. Doanh 
nghiệp đang cần, đang đòi hỏi môi trường kinh doanh thúc đẩy sự phát triển, 
chứ không chỉ là tháo gỡ rào cản. 

Dư địa thị trường cùng những thách thức cạnh tranh theo chuẩn mực cao 
nhất mà Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP) mang đến cho các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất hiện, đặt cộng 
đồng doanh nghiệp Việt Nam vào đường đua mới.  

Cùng với đó, làn sóng phát triển công nghệ ngày càng dâng cao, nhiều 
phương thức kinh doanh mới như kết nối công nghệ trong dịch vụ vận tải, lưu 
trú du lịch, các dịch vụ giải trí, dịch vụ quảng cáo thông qua mạng xã hội… rất 
khác với phương thức kinh doanh truyền thống đã xâm lấn nền kinh tế Việt 
Nam. 

Trong bối cảnh đó, mọi sự chậm trễ, ngập ngừng của doanh nghiệp có thể sẽ 
biến cơ hội thành thách thức, biến thách thức thành rào cản, thậm chí sẽ loại 
bỏ không ít doanh nghiệp, không ít doanh nhân không theo kịp thời đại, không 
đủ năng lực cạnh tranh mới. 

Nhưng cũng chính trong bối cảnh đó sự chậm trễ, ngập ngừng của các cơ 
quan quản lý nhà nước trước những thay đổi nhanh chóng của thời cuộc, của 
môi trường kinh doanh có thể là tác nhân tạo rào cản cho sự phát triển kinh tế 
dựa trên công nghệ mới, cho sự lớn mạnh của cộng đồng kinh doanh và cả 
khả năng đi nhanh đến sự thịnh vượng cho người dân Việt Nam. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã từng đặt yêu cầu rằng, Chính 
phủ phải chuyển đổi để trở thành Chính phủ thời đại 4.0, có đủ năng lực quản 
trị phát triển quốc gia trong thời đại số. Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ 
đã làm nhiều việc, điều chỉnh, thậm chí tạo áp lực thay đổi diện rộng tới từng 
bộ, ngành, địa phương và tới từng công chức thực thi. Kết quả đầy tích cực 
của các kế hoạch cải cách môi trường kinh doanh năm 2018 chắc chắn dựa 
trên động lực từ Chính phủ, từ Thủ tướng Chính phủ. 

Song môi trường kinh doanh không thể chỉ cắt giảm, gỡ bỏ, mà cần phải thúc 
đẩy sự phát triển, đặc biệt là thúc đẩy khu vực tư nhân sáng tạo, sẵn 
sàng đầu tư lớn, đầu tư dài hạn. Có nghĩa không chỉ cần những điều chỉnh, 
thay đổi, mà cần cả những hệ thống được xây mới, cần có những đề xuất 
sáng tạo, khác biệt, chấp nhận rủi ro để rộng đường cho những ý tưởng mới. 



Với những yêu cầu này, động lực của những cải cách không thể chỉ trông vào 
áp lực từ trên xuống, trông vào các yêu cầu, nhiệm vụ được giao, mà phải là 
dòng chảy tự thân từ bên trong mỗi cơ quan quản lý nhà nước, trong mỗi 
công chức thực thi.  

Cũng phải nhắc lại yêu cầu của Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương 
tiếp tục quán triệt, thống nhất nhận thức về phát triển kinh tế tư nhân; thực 
hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đã phân công trong Chương trình hành động 
của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW trong tổng thể thực hiện 
đồng bộ các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ 
trợ phát triển doanh nghiệp. 

Theo đó cần tích cực, chủ động rà soát, đề xuất, cơ chế, chính sách, hoàn 
thiện khung pháp lý; tạo mọi điều kiện, đặc biệt là cải thiện môi trường đầu tư, 
kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; phân công đầu mối 
theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW. 

Có thể nói, vào thời điểm này, thách thức lớn nhất để có được môi trường 
kinh doanh thúc đẩy động lực cho khu vực tư nhân phát huy thế mạnh vẫn là 
tư duy và phương thức ứng xử của các cơ quan quản lý nhà nước với những 
xu hướng phát triển mới của nền kinh tế, của thế giới… 

Theo baodautu.vn 

 

10. TS Võ Trí Thành: CPTPP giúp doanh nghiệp Việt 
học làm người lớn  
Áp lực cải cách thể chế, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng,...là 
những tác động tích cực của CPTPP với doanh nghiệp Việt Nam.  

Từ ngày 14/1, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP) chính thức có hiệu lực với Việt Nam. 

Trao đổi với VnExpress, TS Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện Trưởng Viện 
Nghiên Cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương ( CIEM) phân tích nhiều tác động, 
cơ hội và thách thức của CPTPP tới Nhà nước và doanh nghiệp Việt Nam, 
đồng thời đưa ra lời khuyên cụ thể cho khối kinh tế tư nhân. 

CPTPP tạo cơ hội kết nối, thu hút đầu tư cho doanh nghiệp 

- Doanh nghiệp Việt Nam cần nhìn nhận về CPTPP như thế nào?  

- Trước hết, cần phải hiểu CPTPP là một hiệp định thương mại tự do (FTA). 
Điều này có nghĩa hiệp định này tạo ra một không gian thương mại, đầu tư, 
dịch vụ cao. Các rào chắn đối với thương mại, đầu tư, dịch vụ được gỡ bỏ 
gần như hoàn toàn. Tuy vậy, CPTPP không chỉ là một FTA thông thường mà 
mang những đòi hỏi, tiêu chuẩn chất lượng cao.  



Ví dụ, có những tiêu chuẩn, chính sách mà trước kia Việt Nam có thể tự 
hoạch định thì giờ phải cam kết như lao động, môi trường, thông tin, minh 
bạch, quyền xử lý tranh chấp ở mức cao, cạnh tranh, mua sắm chính phủ, đấu 
thầu, thương mại điện tử, quyền sở hữu trí tuệ...Hiệp định này hướng tới 
những chuẩn mực về thương mại và đầu tư như dịch chuyển số.  

Tất cả những điều trên mang rất nhiều hàm ý với doanh nghiệp trong nước. 
Hàm ý đầu tiên liên quan đến cải cách thể chế của đất nước. Đây là trụ cột 
quan trọng nhất trong việc tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, cạnh 
tranh bình đẳng cho doanh nghiệp.  

Doanh nghiệp thành phần nào cũng phải chấp nhận cuộc chơi sòng phẳng và 
cạnh tranh. Bước đầu, điều này có thể gây ra những khó khăn nhất định cho 
doanh nghiệp với phong cách làm ăn không bài bản, chộp giật. Bây giờ, các 
doanh nghiệp sẽ phải làm ăn bài bản và chuyên nghiệp hơn. Xét về dài hạn, 
điều này là tốt cho doanh nghiệp.  

Hiệp định cũng sẽ thúc đẩy cải cách doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), so với 
khối kinh tế tư nhân, các DNNN trong một khía cạnh nào đấy, trước kia có 
những ưu ái lợi thế hơn thì giờ sẽ được đặt trong một môi trường cạnh tranh 
bình đẳng hơn. Nhà nước cũng cần thay đổi những luật lệ, cách chơi mà 
trước đây làm méo mó thị trường, cạnh tranh bất bình đẳng. 

- Theo ông, hiệp định sẽ mang lại cụ thể những cơ hội, thách thức gì cho hai 
chủ thể Nhà nước và Doanh nghiệp?  

- CPTPP giúp các doanh nghiệp "học làm người lớn". Đây là thách thức đầu 
tiên dành cho các doanh nghiệp trong cuộc kinh doanh sòng phẳng, bài bản 
và chuyên nghiệp. Đây là điểm tốt cho doanh nghiệp Việt. Thách thức thứ hai 
là chấp nhận va đập, cạnh tranh. Nhiều doanh nghiệp muốn vươn ra thị 
trường lớn nhưng lại e dè sự cạnh tranh. 

Điểm thứ hai, hiệp định sẽ mở cửa, tạo dòng chảy thương mại dịch vụ đầu tư 
thuận lợi hơn. Điều này gắn với cơ hội làm ăn của doanh nghiệp, cơ hội tiếp 
cận thị trường, kết nối, thu hút đầu tư để làm ăn. Đây là hai đặc điểm lớn nhất 
khi với về cơ hội cho doanh nghiệp.  

Cơ hội là có, nhưng không có nghĩa "không chiến tự nhiên thành", cho nên 
các doanh nghiệp cần biết điều chỉnh. Chi phí điều chỉnh, chi phí tuân thủ 
thường rất lớn. Các doanh nghiệp dệt may, đồ gỗ, thủy sản, da giày, tiểu thủ 
công mỹ nghệ được cho là sẽ có những cơ hội xuất khẩu tốt hơn với mức 
thuế giảm xuống 0%. Tuy vậy, để các doanh nghiệp tăng được mức xuất khẩu 
cũng không đơn giản, cần phải đáp ứng được nguyên tắc xuất xứ, những tiêu 
chuẩn kỹ thuật, lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường... 

Các doanh nghiệp cần biết kết nối với các mạng phân phối, phải hiểu về thị 
trường. Tất cả những điều này không ngẫu nhiên đến cùng với hiệp định. 
Doanh nghiệp muốn đáp ứng được thì phải học hỏi, nâng cao năng lực người 



lao động...Các doanh nghiệp nhỏ và vừa không thể tự làm được hết những 
điều trên. Vì vậy, chính phủ và các hiệp hội cần có cách để hỗ trợ doanh 
nghiệp phù hợp với cam kết trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh. Đây là 
một bài toán lớn. 

- Những ngành hàng nào của Việt Nam sẽ hưởng lợi nhất từ CPTPP và Nhà 
nước cần làm gì để hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tận dụng tối đa lợi ích từ 
hiệp định? 

- Những ngành hàng Việt Nam vốn có lợi thế cạnh tranh, sử dụng hàm lượng 
lao động cao như da giày, dệt may, đồ gỗ, đồ thủ công mỹ nghệ, ngành nông 
nghiệp như lúa gạo, cà phê, hạt điều, thủy sản, du lịch,...được đánh giá sẽ 
hưởng lợi tốt từ CPTPP. Bên cạnh đó, thương mại phát triển sẽ đi với dịch 
chuyển, ngành logistics vì vậy cũng sẽ phát triển, các ngành công nghiệp phụ 
trợ, dịch vụ hỗ trợ, bất động sản cho đời sống, sản xuất cũng tăng trưởng 
mạnh.  

Nói đến các hiệp định, sân chơi mới, đừng chỉ nghĩ đến xuất khẩu và thương 
mại. Các lĩnh vực mới sẽ liên quan rất nhiều đến startup công nghệ, đổi mới 
sáng tạo, phục vụ những người tiêu dùng mới. Vì vậy, nhìn vào đấy, Nhà 
nước, các hiệp hội cần có cách hỗ trợ cho doanh nghiệp.  

Nhà nước cần thay đổi cách thức vận hành bộ máy theo hướng đồng hành, 
tạo ra được lợi ích chia sẻ với doanh nghiệp. Nhà nước cần học cách ứng xử 
bài bản, chuyên nguyện, đúng nghĩa của một nhà nước pháp quyền về mặt 
pháp lý trong một không gian mới rộng lớn này. Trong đó, Việt Nam không chỉ 
là mình, mà cũng là một phần của thế giới mà chúng ta cam kết, muốn chơi 
cùng. 

Thậm chí, Chính phủ còn phải làm tốt hơn thế nữa bởi ngay chính ngay chính 
CPTPP cũng chưa đáp ứng được hoàn toàn những cách chơi về thương mại 
lớn ngày nay. Đó là cách ứng xử khác nhau giữa các quốc gia trước những 
mô hình kinh doanh kiểu mới dựa trên sự phát triển công nghệ trong cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Hay là những vấn đề về dịch chuyển số, 
dịch chuyển dữ liệu xuyên biến giới. Đây là những vấn đề chưa được đề cập 
sâu sắc trong CPTPP nhưng lại rất cấp thiết với các quốc gia trong bối cảnh 
4.0. 

Doanh nghiệp Việt Nam đủ mạnh mẽ trước CPTPP 

- Ông nghĩ gì trước ý kiến cho rằng Việt Nam vội vàng khi ký kết CPTPP trong 
khi năng lực doanh nghiệp trong nước còn yếu. 

- Ngay từ khi đàm phán, tham gia ký kết TPP giờ là CPTPP, dư luận trong 
nước đã tranh luận rất nhiều về việc Việt Nam còn là một nước nghèo, thể chế 
yếu thì liệu việc ký kết hiệp định có vội quá không. Theo tôi, thách thức khó 
khăn thì còn nhiều nhưng thời điểm ký kết hiệp định thì không quá nhanh. 



Nếu không có khát vọng, Việt Nam không thể bắt kịp với thế giới. Hội nhập 
không phải chỉ để hội nhập, hội nhập phải vì mục tiêu phát triển. Hiệp định 
này hiện thực hóa khát vọng của Việt Nam. Các doanh nghiệp trong nước đến 
giờ cũng trải qua 3 đến 4 thế hệ với kinh nghiệm hơn 30 năm đổi mới và hội 
nhập. Tôi tin họ đủ mạnh mẽ trước CPTPP. Điểm yếu của doanh nghiệp Việt 
Nam chúng ta nói rất nhiều nhưng cũng cần nhớ rằng, trên bản đồ tham chiếu 
ví dụ trong ngành xuất nhập khẩu, Việt Nam được đánh giá là một đất nước 
có nhiều lợi thế và điểm mạnh.  

Nếu được tham gia vào những đoàn đàm phán của Việt Nam, nhiều người sẽ 
thấy rằng các nước khác nhìn Việt Nam có phần ngưỡng mộ như thế nào tốc 
độ xuất khẩu nhiều ngành hàng, lĩnh vực mỗi năm. Đằng sau các thành tích 
đó là gì? Đương nhiên là các doanh nghiệp vì họ là đơn vị hiện thực hóa các 
đơn hàng xuất khẩu. Tất nhiên, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài giữ vai 
trò lớn nhưng doanh nghiệp Việt cũng vẫn tham gia phần nào đó trong các 
chuỗi giá trị. 

Cả hành trình dài về đổi mới và cải cách với tất cả bài học, va vấp, thành 
công, thất bại, gắn vào thời điểm rất quan trọng đối với doanh nghiệp Việt 
Nam. Quá trình hội nhập của Việt Nam cũng là quá trình học hỏi từ Nhà nước 
cho đến doanh nghiệp. Hơn 30 năm hội nhập, sự chần chừ khiến Việt Nam 
không ít lần lỡ thời cơ. Những áp lực thay đổi từ bên ngoài sẽ giúp Việt Nam 
có lực đẩy, chất xúc tác để thay đổi. 

"Tự do công đoàn" và ba cách nhìn vào nguyên tắc xuất xứ 

- CPTPP có điều khoản cam kết trao quyền nhiều hơn cho người lao động với 
việc người lao động có thể tự đứng ra thành lập "tổ chức công đoàn" đại diện 
cho chính mình. Ông đánh giá điều này mang lại những lợi ích, thách thức gì 
cho doanh nghiệp? 

- Cam kết tiêu chuẩn lao động "tự do công đoàn" thật ra không có gì mới. Việt 
Nam và nhiều nước ASEAN từ lâu đã là thành viên của Tổ chức lao động 
quốc tế ( ILO). Nguyên tắc người lao động được quyền tổ chức đại diện cho 
mình đã có trong ILO. Tôi nghĩ điều này đem lại không ít lợi ích cho người lao 
động Việt Nam, tạo ra áp lực, sự cân bằng trong quan hệ lao động giữa người 
lao động và người chủ doanh nghiệp – công ty, làm doanh nghiệp phát triển 
bền vững hơn. 

Từ trước tới nay, chúng ta chỉ có một tổ chức công đoàn là Tổng Liên đoàn 
lao động Việt Nam nên đây sẽ là sự cạnh tranh để đáp ứng tốt vai trò của 
công đoàn với người lao động. 

Bên cạnh đó, đây cũng là thách thức cho cả người lao động lẫn doanh nghiệp. 
Từ xưa đến nay, chúng ta chưa có cách hành xử bài bản, văn minh giữa các 
bên khi có vấn đề xảy ra. Các cuộc đình công, phản đối của người lao động 
trong nước đều chưa đúng với quy trình pháp luật. Với cam kết này, chúng ta 



sẽ phải chỉnh sửa pháp luật để phù hợp với đòi hỏi từ hiệp định, từ đó xây 
dựng quan hệ lao động lành mạnh, bài bản, chuyên nghiệp. 

- Ông nhìn nhận như thế nào về các cam kết, đòi hỏi về nguyên tắc xuất xứ 
nguyên vật liệu của hàng hóa để các doanh nghiệp xuất khẩu được hưởng 
mức thuế ưu đãi?  

- Tất cả hiệp định thương mại tự do đều có yêu cầu về nguyên tắc xuất xứ 
(NTXX) vì lý do rất đơn giản: Hiệp định chỉ mang lại ưu đãi – giảm thuế xuống 
0% cho thành viên của nó. Nếu không có nguyên tắc xuất xứ thì người ta có 
thể lợi dụng "tạm nhập tái xuất".  

Nguyên tắc xuất xứ gắn với tỷ lệ nội địa hóa. Chúng ta hãy nhìn nó như một 
tiêu chuẩn cần thiết để đáp ứng, tận dụng được cơ hội. Có ba cách nhìn về 
NTXX. Cách thứ nhất, doanh nghiệp phải đáp ứng để hưởng lợi thuế suất về 
0%, qua đó tăng được sức cạnh tranh, thu thêm lợi nhuận. 

Cách nhìn thứ hai là theo thị trường. Việt Nam có rất nhiều FTA. Mỗi FTA có 
một đòi hỏi khác nhau về NTXX. Và ngay trong chính FTA đó cũng có tính linh 
hoạt nhất định. CPTPP có nguyên tắc cam kết từ sợi trở đi. Nhưng làm túi có 
thể khác với may quần áo. Trong FTA ký với Hàn Quốc, hàng dệt may chỉ đòi 
hỏi các doanh nghiệp trong nước cắt may nhưng nếu xuất sang châu Âu trong 
trường hợp EVFTA được ký kết trong nửa đầu năm nay thì NTXX là từ vải trở 
đi. Vì vậy, các doanh nghiệp cần nhìn vào thị trường gắn với năng lực hiện có 
của mình để có kế hoạch kinh doanh, xuất khẩu phù hợp.  

Cách nhìn thứ ba là nhìn NTXX gắn với cơ hội đầu tư. CPTPP giúp tích lại 
phần sản xuất trong nước và từ đó tạo thêm giá trị gia tăng. Vì vậy, nếu doanh 
nghiệp đầu tư vào ngành này thì có thể nhận được mức lợi nhuận cao hơn. 
Đây là quá trình để các doanh nghiệp tìm hiểu, tích lũy, đầu tư vào phân đoạn, 
phân khúc nào, liên kết với ai để có được giá trị gia tăng. 

Thế nên, NTXX không đơn thuần chỉ là đáp ứng tiêu chuẩn mà cần nhìn nó 
trong chiến lược, kế hoạch kinh doanh, đầu tư gắn với thị trường, đối tác năng 
lực, tiến trình đầu tư. Điều này cần được các doanh nghiệp trong các lĩnh vực 
Việt Nam có lợi thế như dệt may, da giày, đồ gỗ,...nghiên cứu.  

Phương Nguyên 

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ 
có tác động như thế nào, các doanh nghiệp cần phải làm gì để tận dụng cơ 
hội, đó là những câu hỏi sẽ được giải đáp tại Hội thảo "CPTPP với doanh 
nghiệp Việt: Lợi ích hay thách thức" diễn ra sáng thứ Sáu, ngày 18/1 tại Hà 
Nội. 

Hội thảo dự kiến thu hút 200 chuyên gia, đại diện Bộ ngành liên quan, đại diện 
các doanh nghiệp sản xuất trong các ngành nghề bị tác động bởi Hiệp định sẽ 
cùng bàn thảo về giải pháp tận dụng cơ hội từ CPTPP cho một số ngành thế 



mạnh của Việt Nam; giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp khi Hiệp định có hiệu 
lực; hợp tác công tư trong bối cảnh hội nhập và thực thi CPTPP. 

Hội thảo do Bộ Công Thương, VnExpress, Ban nghiên cứu phát triển kinh tế 
tư nhân phối hợp tổ chức, có sự đồng hành của thương hiệu Tôn Colorbond 
từ BlueScope. 

Độc giả quan tâm đăng ký tại đây. 

Theo vnexpress.net 

 

11. Khôn khéo cài cắm, cắt cái này đẻ thêm cái khác 
Dòng chảy pháp luật kinh doanh 2018 đã “cuốn phăng” nhiều điểm 
nghẽn về điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính rườm rà gây cản 
trở; tuy nhiên, về cơ bản vẫn mang nặng tính hình thức. 

Đây là nhận định của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), 
các chuyên gia kinh tế và DN tại Hội thảo Điểm lại Pháp luật kinh doanh năm 
2018. 

Ít ý nghĩa thực tế 

Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, 2018 được coi là năm của cải cách thể 
chế với những nỗ lực cắt giảm hàng loạt điều kiện kinh doanh và thủ tục hành 
chính kiểm tra chuyên ngành. Đó cũng là hai điểm nghẽn lớn nhất cho việc gia 
nhập thị trường và lưu thông thương mại qua biên giới. 

Trong đó, 50% các điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên 
ngành được đơn giản hóa hoặc dỡ bỏ, giải phóng DN khỏi hàng ngàn thủ tục 
và chi phí không cần thiết. Nhưng pháp luật kinh doanh 2018 vẫn còn những 
điểm mờ. Cải cách ở nhiều lĩnh vực vẫn còn chưa thực chất. Vẫn thấy tình 
trạng “ngập ngừng” trong tư duy quản lý của các bộ ngành. 

Các giải pháp thúc đẩy kinh tế tư nhân vẫn thiên về ưu đãi hơn là giải quyết 
những vấn đề cốt lõi thuộc phạm vi thể chế. Hành trình tiến đến môi trường 
kinh doanh an toàn thuận lợi và minh bạch còn rất gian nan. 

VCCI cho biết, qua rà soát, 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 DN.  

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. Tuy nhiên, 
cắt giảm điều kiện kinh doanh ở nhiều bộ, ngành chỉ mang tính hình thức, bảo 
đảm được yêu cầu về số lượng nhưng ít ý nghĩa thực tế và không mang lại 
những hiệu ứng lớn. 



Bên cạnh đó, vẫn tồn tại nhiều điều kiện kinh doanh bất hợp lý, can thiệp quá 
nhiều vào quyền kinh doanh của DN như trong lĩnh vực đại lý tàu biển, dịch vụ 
kế toán, kinh doanh rượu,... chưa được cắt giảm.  

Không những thế, nhiều văn bản mới ban hành, liên quan đến quy định của 
thủ tục hành chính lại làm cho trình tự thêm phức tạp, thiếu các mốc thời gian 
và thời hạn giải quyết thủ tục còn dài.  

Lo ngại bỏ cũ thêm mới 

Theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế VCCI, có tình trạng “bỏ cũ 
thêm mới” trong cắt giảm điều kiện kinh doanh. Một số sửa đổi tại các nghị 
định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh còn gây nên sự mâu thuẫn giữa 
mục tiêu và hành động. Một số điều kiện kinh doanh được sửa đổi, gây khó 
khăn hơn cho DN, hoặc có tình trạng bỏ giấy phép này nhưng lại “đẻ” thêm 
giấy phép khác và việc ban hành các loại giấy phép mới cũng không được 
xem xét, tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo tiêu chí tạo thuận lợi cho DN. 

Chẳng hạn như điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công 
xây dựng của Nghị định 100/2018/NĐ-CP còn khó hơn so với quy định tại nghị 
định 59/2015/NĐ-CP. Quy định cá nhân nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ, phải 
đảm bảo “đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trình”, thay vì “đã 
trực tiếp giám sát thi công” như trước đây. 

Đối với hoạt động kiểm tra chứng nhận sự phù hợp, còn cho thấy sự độc 
quyền và thiếu minh bạch.  

“Có một số ít tổ chức được quyền chứng nhận sự phù hợp, hoặc các tổ chức 
do bộ, ngành 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 DN”, ông Tuấn nói. 

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 các rào cản, chưa phải là động thái thúc đẩy kinh doanh. Trong khi 
đó, pháp luật phải hướng tới viêc phát triển kinh doanh.  

Năm 2019 dự kiến sẽ ban hành 170 Nghị định, ai đảm bảo rằng các nghị định 
đó không phát sinh thêm những điều kiện kinh doanh, những quy định mới, 
gây khó cho DN, ông Hiếu nghi ngại. 

Đại diện Viện 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 bất 
hợp lý, gây khó cho DN đang tồn tại trong nhiều lĩnh vực, từ Công Thương tới 
Nông nghiệp, Y tế, Giáo dục, Xây dựng mà không cần phải bàn cãi thêm. 

Theo ông Vũ Tiến Lộc, dòng chảy chính của nền kinh tế Việt Nam trong thời 
gian tới là sự dịch chuyển các hộ kinh doanh thành DN. Khu vực kinh tế tư 



nhân đang đóng góp hơn 40% GDP cả nước, nhưng chỉ có 8% từ các DN 
chính danh, còn lại từ 5,2 triệu hộ kinh doanh. 

“Lâu nay, chúng ta kêu gọi rất nhiều việc chuyển đổi mô hình từ hộ kinh doanh 
thành DN. Vì sao không như mong muốn? Vì sao các hộ kinh doanh rất thờ ơ 
với việc nâng cấp lên DN. Vấn đề là pháp luật kinh doanh không thuận lợi, mà 
còn gây khó với DN”, ông Lộc nói. 

Vì vậy, cần phải đơn giản hóa các thủ tục về thuế, chính sách kế toán; cắt 
giảm tối đa các điều kiện kinh doanh và hạn chế tối thiểu việc kiểm tra, thanh 
tra,... để thúc đẩy nhanh tiến trình này, ông Lộc nếu quan điểm. 
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12. Kết nối liên thông gần 10 nghìn cơ sở bán lẻ 
thuốc 
Theo Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), tính đến tháng 1/2019, hiện 63 tỉnh, 
thành phố đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở 
cung ứng thuốc, đã cấp tài khoản phần mềm cho 18.386 cơ sở bán lẻ 
thuốc; có 9.878 cơ sở kết nối liên thông với cơ quan quản lý nhà nước. 

Theo đó, hệ thống giúp quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng thuốc từ sản xuất, 
nhập khẩu, phân phối bán buôn, bán lẻ; kiểm soát thuốc giả, thuốc hết hạn, 
thuốc kém chất lượng; kiểm soát chặt chẽ kê đơn, bán thuốc theo đơn, hạn 
chế tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh, kê thêm thuốc không hợp lý, kê tập 
trung vào một số nhà cung cấp; truy xuất nguồn gốc xuất xứ, tình trạng thuốc 
tại các cơ sở và trên thị trường, đảm bảo công tác thu hồi thuốc đúng, đủ theo 
quy định. 

Ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý dược cho biết, thực hiện Nghị 
định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018, Cục đã bãi bỏ 68/123 (55,3%) điều 
kiện kinh doanh trong lĩnh vực dược; cắt giảm, đơn giản hóa 76/82 (92,7%) 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược. Đồng thời, chuyển cơ chế tiền kiểm 
sang hậu kiểm đối với một số thủ tục hành chính, như công bố dược liệu; kê 
khai, kê khai lại giá thuốc. 

Trong đó, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục 
hành chính: Kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia, tiến tới kết nối Cơ chế 
một cửa ASEAN theo lộ trình của Chính phủ đối với 15 thủ tục về xuất nhập 
khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc và mỹ phẩm. Triển khai 4 hệ thống dịch vụ 
công trực tuyến cấp độ 4: Quản lý mỹ phẩm, đăng ký thuốc, thông tin quản 
cáo thuốc, quản lý giá thuốc. 

Theo ông Vũ Tuấn Cường, thị trường thuốc tiếp tục bình ổn, không xảy ra tình 
trạng tăng giá đột biến. Số lượt mặt hàng thuốc đã kê khai, kê khai lại giá 



thuốc là 5.561 lượt, trong đó 4.558 lượt đã được công bố trên trang thông tin 
điện tử của Cục Quản lý dược, 1.003 lượt có giá kê khai chưa hợp lý, Cục đã 
có văn bản trả lời doanh nghiệp./. 
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13. Công nghệ số: “Hoàn thiện thủ tục khởi nghiệp ở 
Việt Nam mất hơn 1 tháng trong khi ở Singapore chỉ 
mất 2 tiếng” 
Đây là một trong những vấn đề được nêu ra tại Hội thảo chuyên đề “Định 
hướng phát triển nền kinh tế số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 
4.0: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam” thuộc Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 
2019 diễn ra ngày 17/1/2019.  

Trí tuệ nhân tạo đã và đang tác động lên các ngành kinh tế trên toàn thế giới, 
mang lại cơ hội cũng như thách thức to lớn cho Việt Nam. Việc ứng dụng trí 
tuệ nhân tạo sẽ giúp tăng năng suất lao động, cải thiện hệ thống kết nối thông 
tin, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu thời gian xử lý, mang lại lợi ích to lớn cho Nhà 
nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.  

Trên thực tế, các nhà máy thông mình với các công nghệ đột phá, làm thay 
đổi phương thức sản xuất truyền thống, tạo ra nhiều sản phẩm mới với chất 
lượng và hiệu quả khác biệt vượt trội. Nguồn lao động giá rẻ có thể sẽ mất 
dần lợi thế trong công nghiệp do tự động hoá, robot hoá... đòi hỏi cần phải có 
chính sách đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với bối cảnh mới.  

Tại Hội thảo, các ý kiến đều cho rằng, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngày 
càng đóng vai trò quan trọng và là tất yếu trong quá trình chuyển đổi nền sản 
xuất với việc ứng dụng những công nghệ số hoá nêu trên vào hoạt động sản 
xuất, tạo nên một hệ thống sản xuất thông minh hơn, tăng chất lượng và năng 
suất, tiết kiệm nhân công và năng lượng, bảo vệ môi trường, tăng tính cạnh 
tranh và hiệu quả của doanh nghiệp... 

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT cho biết, theo báo cáo của một 
tập đoàn vừa đưa ra, Việt Nam xếp thứ 8 thế giới về công nghệ số (digital). Lý 
do có con số này là vì người trẻ Việt Nam dùng internet nhiều, dân số đông... 

Tuy nhiên, theo ông Bình, nếu không có dữ liệu lớn thì sẽ không có trí tuệ 
nhân tạo (IA). Trên thực tế Việt Nam đang gặp vấn đề về kết nối về dữ liệu. 
Đây cũng là vấn đề bế tắc nhất. 

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc Ngân hàng 
TienphongBank cho rằng, những dữ liệu liên quan đến căn cước, tài sản, lịch 
sử... rất khó để người dân truy cập.  



" Tôi thừa nhận dữ liệu lớn là cơ sở để phát triển AI. Tôi cũng nhất trí rằng dữ 
liệu đến từ nhiều nguồn khác nhau và người dân phải có ý thức thu thập dữ 
liệu", đại diện này nói. 

Đại diện Tienphongbank cũng cho rằng, việc chuyển đổi số giúp cải tiến và 
tăng năng suất, giảm chi phí.  

"Thời gian qua, ứng dụng công nghệ mới giúp chúng tôi không phải tăng nhân 
sự. Tuy nhiên, quan điểm của tôi là công nghệ số phải đập đi xây mới chứ 
không nên làm manh mún, như vậy mới an toàn và nhanh. Phải chấp nhận 
thay đổi toàn bộ quy trình, dù biết rất khó vì phải vượt qua rào cản tư duy 
không dễ dàng. Năm qua ngân hàng chúng tôi nhờ chuyển đổi số đã tiết kiệm 
chi phí vận hành rất nhiều, đồng thời đạt hiệu quả cao trong công việc", ông 
Nguyễn Hưng chia sẻ. 

Làm thế nào để khởi nghiệp công nghệ số nở hoa? 

Tại Hội thảo, vấn đề bế tắc thứ hai được ông Trương Gia Bình chỉ ra là start-
up, trong đó, khó khăn mà các doanh nghiệp start-up đang gặp phải là vấn đề 
"xin – cho".  

Ông Bùi Hải Nam – Giám đốc điều hành Dự án PowerSell của Datamart – 
Quán quân Start-up Việt 2018 cho biết, thời gian đầu khởi nghiệp, vấn đề khó 
khăn nhất là mất nhiều thời gian vào các thủ tục như thuế và các thủ tục khác 
và để hoàn thiện các vấn đề này phải mất từ 1 tháng – 1,5 tháng trong khi tại 
Singapore, vấn đề này chỉ mất 2 giờ đồng hồ là xong. 

"Thời gian đầu khởi nghiệp chúng tôi thường mất thời gian tập trung vào sản 
phẩm nên nếu phải dành quá nhiều thời gian vào các việc khác là rất khó 
khăn. Vì thế, tôi mong rằng, cần có chính sách hỗ trợ cho các start-up, đặc 
biệt là start-up...", ông Bùi Hải Nam chia sẻ. 

Một số quan điểm cho rằng, cần phải nhìn nhận rõ vấn đề về xin – cho. Thúc 
đẩy doanh nghiệp nhưng cũng phải bảo vệ người dân. Đây là vấn đề phải 
kiểm soát.  

Theo đó, cần phải có các khu thử nghiệm công nghệ mới, khi thấy sản phẩm 
của start-up đó an toàn và có thể đưa ra cộng đồng rồi thì mới tạo điều kiện 
cho ra thị trường, nếu không sẽ ảnh hưởng đến người dân. 

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cho 
rằng, mục tiêu lớn nhất của Hội thảo là nghe ý kiến đóng góp, truyền thông 
rộng rãi hơn nữa về xu hướng chuyển đổi công nghệ số.  

Theo Thứ trưởng Bùi Thế Duy, hiện chúng ta vẫn còn một số điểm nghẽn về 
kết nối dữ liệu, về nhân lực... Vì thế, những hội thảo như thế này cần phải 
được tiếp tục diễn ra khi chúng ta chỉ mới bắt đầu cuộc cách mạng công nghệ 
4.0. Bộ ngành sẽ tiếp thu các ý kiến từ hội thảo để đưa vào triển khai chính 



sách. Thứ trưởng cho rằng, hy vọng năm 2019 sẽ có bước chuyển biến mới 
cho cuộc cách mạng này.  

Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng:  

Với sự xuất hiện của cuộc cách mạng 4.0, thế giới đang là điểm gẫy của quá 
trình chuyển đổi số. Đây là cơ hội cho Việt Nam hiện thực hoá khát vọng Việt 
Nam hùng cường.  

Kinh tế số giúp tăng trưởng, tăng năng suất lao động, giúp tăng trưởng kinh 
tế, giúp tăng trưởng bền vững, tăng trưởng bao trùm vì sử dụng tri thức nhiều 
hơn tài nguyên. Chi phí thấp tham gia kinh tế số thấp hơn nên tạo ra cơ hội 
cho nhiều người hơn. Công nghệ số là không biên giới nên không có hàng rào 
khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Kinh tế số cũng cho chúng ta các 
tiếp cận mới, giải pháp mới để giải quyết những vấn đề tồn tại lâu dài... 

Kinh tế số Việt Nam thời gian qua cơ bản là tự phát triển, nhưng phát triển khá 
nhanh do hoạt động công nghệ thông tin khá tốt, phủ sóng rộng, mật độ người 
dùng cao. Do người dân Việt Nam thích sử dụng công nghệ cao nhất trong 
khu vực, do tính cách người Việt thích ứng nhanh với sự thay đổi, ham học 
hỏi... Đây là lợi thế. Bây giờ cần có sự dẫn dắt của Chính phủ, phải có một 
chiến lược Quốc gia để chuyển đổi số, kinh tế số.  
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14. Đề xuất có chứng chỉ hành nghề, giáo viên lo 
phải đóng phí chống trượt 
Cho rằng việc đào tạo giáo viên hiện nay đang có phần “thả nổi”, một 
chuyên gia đã đề xuất Việt Nam nên có cơ chế cấp chứng chỉ hành nghề 
dạy học với nhà giáo. Tuy nhiên, giáo viên phản đối đề xuất này. 

Những ngày qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức chuỗi hội thảo 
lấy ý kiến các nội dung trong dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi. Có rất nhiều đề 
xuất được đưa ra, trong đó có những vấn đề liên quan đến chính sách với nhà 
giáo. 

Đặc biệt, trước thực tế nhiều giáo viên vi phạm đạo đức trong thời gian qua, 
ông Lê Quán Tần -  nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GDĐT) – 
đã đề xuất sau khi sinh viên tốt nghiệp các trường sư phạm, muốn đi dạy học 
phải có thêm chứng chỉ hành nghề. Đề xuất này ngay lập tức gây tranh cãi.  

Vì sao giáo viên cần có chứng chỉ hành nghề? 

Theo ông Lê Quán Tần, trên thế giới đã có nhiều nước yêu cầu người tốt 
nghiệp trường sư phạm phải có thêm chứng chỉ hành nghề mới được đi dạy ở 
các cơ sở giáo dục.  



Ví dụ, ở Nhật Bản, những người được đào tạo giáo viên rất giỏi nhưng muốn 
đi dạy phải có chứng chỉ hành nghề. Chứng chỉ này có thời hạn trong vòng 10 
năm. 

 “Vì sao họ làm vậy? Vì trong hệ thống giáo dục, người ta có thể gặp giáo viên 
có tư chất rất kém, vậy lấy lí do gì loại họ? Chứng chỉ hành nghề giáo viên là 
thước đo kiểm soát đạo đức, năng lực nhà giáo” – ông Tần đề xuất.  

Ông kiến nghị Chính phủ quy định điều kiện hành nghề nhà giáo nói chung, 
trong đó có điều kiện về đạo đức nghề nghiệp để kiểm soát và giảm những vụ 
việc đáng tiếc trong ngành giáo dục.  

“Giờ có những giáo viên tát học sinh đến nỗi phải vào bệnh viện. Khi có chứng 
chỉ hành nghề thì chỉ cần rút chứng chỉ vì vi phạm đạo đức nhà giáo, chứ 
không phải nói xin lỗi do nóng nảy hay còn thiếu kinh nghiệm là xong”- ông 
Tần nhấn mạnh.  

Làm không khéo sẽ thành “giấy phép con” 

Trước đề xuất của ông Lê Quán Tần, nhiều giáo viên bày tỏ ý kiến phản đối.  

Cô Huyền Trang (giáo viên Trường mầm non Tân Khánh, huyện Phú Bình, 
tỉnh Thái Nguyên) cho rằng, hiện nay giáo viên đã vô cùng áp lực với các cuộc 
thi, hội thi, sổ sách, giấy tờ.  Vì vậy, không nên đưa ra những đề xuất phi thực 
tế gây áp lực thêm cho nhà giáo.  

"Đề xuất này là không thực tế, không cẩn thận lại làm lợi cho một số đối 
tượng. Ai sẽ dám chắc không xảy ra việc mua bán chứng chỉ. Lúc đó, chắc 
giáo viên phải đóng phí chống trượt  để được đi dạy" -  cô Huyền Trang lo 
lắng. 

Cũng theo giáo viên này, để trở thành nhà giáo, các thầy cô đã trải qua mấy 
năm đào tạo trong trường sư phạm. Sau đó là đi thực tập trước khi nhận được 
bằng tốt nghiệp. Nếu bây giờ yêu cầu phải có thêm chứng chỉ hành nghề mới 
được đứng lớp thì chẳng khác nào phủ nhận quá trình đào tạo của các trường 
sư phạm và những nỗ lực học tập của giáo viên trước đó. 

Ngoài ra, hiện nay Thông tư liên tịch 20-23/2015/TTLT của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành, quy định về chức danh nghề nghiệp giáo viên đã 
yêu cầu nhà giáo phải có nhiều loại chứng chỉ khác nhau, như chứng chỉ 
ngoại ngữ theo chuẩn Châu Âu, tin học, hay chứng chỉ chức danh nghề 
nghiệp.  

Báo chí cũng đã phản ánh có tiêu cực ở nhiều nơi, khi giáo viên phải “chạy, 
mua” chứng chỉ. Giờ đề xuất thêm chứng chỉ hành nghề, nếu không quản lý, 
giám sát chặt chẽ sẽ dễ phát sinh tiêu cực. Không khéo lại trở thành một loại 
“giấy phép con” làm tốn kém thời gian, tiền bạc của giáo viên.  



Cũng vì điều này, theo PGS- TS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ 
GDĐT, không nên bày thêm chứng chỉ hành nghề nữa. Điều quan trọng là các 
trường sư phạm phải đào tạo nghiêm túc, siết chặt chuẩn đầu ra, coi trọng cả 
giáo dục chuyên môn lẫn kỹ năng, đạo đức cho những nhà giáo tương lai, 
thay vì vẽ ra những loại giấy tờ gây thêm áp lực cho giáo viên.   
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15. TP HCM dựng "rào" ngăn tham nhũng 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đưa 
ra nhiều giải pháp và yêu cầu các cơ quan chức năng siết chặt kiểm tra, 
giám sát cán bộ để "không thể, không muốn, không dám tham nhũng" 

Ngày 16-1, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, 
giám sát, kỷ luật Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và 
sơ kết 1 năm thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy. Ủy viên 
Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị. 

Tăng cường giám sát cán bộ chủ chốt 

Đánh giá một năm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, Chủ 
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu cho biết Ban Thường vụ 
và các cấp ủy trực thuộc đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát với nội 
dung thiết thực, gắn với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng; 
tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm, có nhiều phản ánh của nhân 
dân, những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, có nhiều đơn thư; việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của TP. 

Trong năm 2018, Ban Thường vụ và cấp ủy các cấp đã kiểm tra 2.104 tổ chức 
Đảng, 2.515 đảng viên; giám sát 1.819 tổ chức Đảng, 2.460 đảng viên. Nội 
dung tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình đột phá 
thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ TP; việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với trách nhiệm nêu gương 
của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt… "Qua kiểm tra, giám 
sát đã yêu cầu các tổ chức Đảng, đảng viên chấn chỉnh, khắc phục một số tồn 
tại, hạn chế, khuyết điểm như một số chỉ tiêu về nâng cao chất lượng tăng 
trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP đạt được còn thấp so với chương 
trình, kế hoạch đề ra; tác phong, thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ, 
công chức, viên chức chưa tốt; công tác quản lý trật tự xây dựng còn tình 
trạng một số công trình vi phạm chậm được phát hiện và xử lý…" - ông Hiếu 
nhận xét và cho hay năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sẽ tập trung kiểm 
tra, giám sát một số vụ việc, địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, 
tham nhũng. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, kể cả kiểm tra khi 
có dấu hiệu vi phạm đối với các Thành ủy viên, cán bộ chủ chốt của các quận 



ủy, huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở và Đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy 
diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. 

Về 1 năm thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm 
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cho biết việc triển khai Quy định 1374 từ cấp TP 
đến cơ sở góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên 
trong chỉ đạo, xem xét, xử lý thông tin phản ánh. Theo ông Hiếu, trong năm 
2018, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo giải quyết 3.074/3.747 thông tin, đạt hơn 
82%; tổ chức 11 cuộc kiểm tra, 162 cuộc giám sát chuyên đề. Qua đó đã xử lý 
kỷ luật 97 đảng viên; xử lý kỷ luật về chính quyền đối với 142 cán bộ, công 
chức, có trường hợp chuyển sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy 
định. Ông Nguyễn Văn Hiếu thông tin thêm sắp tới đây sẽ đưa vào vận hành 
phần mềm xử lý đơn thư tố cáo và phần mềm xử lý thông tin theo Quy định 
1374. 

Phải xóa bỏ chuyện làm sai vẫn được "qua đò" 

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân cho biết một Đảng 
bộ lớn với 220.000 đảng viên, công việc của các cơ quan kiểm tra, giám sát là 
rất lớn. Nhấn mạnh vai trò của ngành kiểm tra Đảng, Bí thư Nguyễn Thiện 
Nhân nói không chỉ bảo đảm Đảng trong sạch vững mạnh mà còn góp phần 
giúp chính quyền vững mạnh thêm. Do đó, để phát huy hiệu quả công tác này, 
cần có sự phối hợp một cách đồng bộ giữa cơ quan kiểm tra Đảng, thanh tra 
nhà nước và hệ thống giám sát của MTTQ, HĐND. 

Nói về một năm thực hiện Quy định 1347, Bí thư Thành ủy đánh giá tỉ lệ giải 
quyết hơn 82% thông tin, phản ánh từ người dân, báo chí là tỉ lệ đáng trân 
trọng. "Tuy nhiên, kết quả kỷ luật 97 đảng viên, 142 công chức, cán bộ nhưng 
chỉ có hơn 90 trường hợp được công bố, trong đó chỉ 4 trường hợp thông tin 
cho báo chí là quá thấp. Công bố ít, tính răn đe thấp" - ông Nguyễn Thiện 
Nhân nói và yêu cầu hằng quý, Ủy ban Kiểm tra cần có báo cáo về tình hình 
kiểm tra, giám sát toàn TP. Việc phải đẩy mạnh thông tin để thấy rằng tổ chức 
Đảng, chính quyền đang đẩy mạnh kiểm tra giám sát, cảnh báo nếu sai phạm 
sẽ bị phát hiện, giúp cảnh báo cán bộ, đảng viên không dám tham nhũng. 

Dẫn chứng kinh nghiệm từ Singapore đã xây dựng được cơ chế, ý thức 
"không thể tham nhũng, không muốn tham nhũng, không dám tham nhũng", Bí 
thư Thành ủy TP cho rằng TP cũng cần hệ sinh thái cán bộ, công chức lành 
mạnh, gương mẫu và sống được, bảo đảm càng gương mẫu càng sống tốt. 
Nếu không gương mẫu mà sống tốt hơn thì sẽ có người cố ý làm sai. 

Nói thêm về công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy TP HCM trăn trở: Có tình trạng 
cán bộ, công chức làm việc chưa tốt nhưng đánh giá cuối năm vẫn tốt. Cũng 
có tình trạng có sai phạm mà không bị phát hiện, xử lý, vẫn "qua đò" bình 
thường. Hai hiện tượng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến động lực, hiệu quả 
công việc của cán bộ, công chức nên phải khắc phục. Bí thư Thành ủy cho 



rằng cần sử dụng "đòn bẩy" thu nhập tăng thêm. "Trước đây, việc đánh giá 
hiệu quả công việc không có áp lực, nay liên quan đến thu nhập tăng thêm 
nên có áp lực, phải đánh giá chính xác. Bởi nếu làm không công bằng thì xã 
hội phản đối, cán bộ, công chức cũng phản đối. Ngoài ra, cơ quan kiểm tra 
phải thông tin rõ ràng, chỉ khi sai phạm bị phát hiện, xử lý thì người sai phạm 
mới không dám, chứ sai phạm mà nguy cơ phát hiện rất nhỏ thì người ta vẫn 
làm. Có như thế mới mong chấm dứt tình trạng có sai phạm nhưng vẫn "qua 
đò" bình thường" - ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh. 

Trị bằng được bệnh... "lý do khách quan"! 

Về phương hướng sắp tới, Bí thư Thành ủy nói năm 2019 là năm TP tăng tốc, 
cần tập trung, đẩy mạnh nhiều đầu việc, trong đó có 2 nhiệm vụ quan trọng là 
tạo đột phá về cải cách hành chính và thực hiện tốt Nghị quyết 54. Ông 
Nguyễn Thiện Nhân rất băn khoăn về việc dù là TP có nền kinh tế lớn nhất 
nước, nhiều sáng kiến, đổi mới nhất cả nước nhưng các chỉ số về cải cách 
hành chính, hiệu quả hành chính công và cạnh tranh địa phương đều không 
nằm ở trong top 5, top 10 là điều khó chấp nhận. "Nhất là hiệu quả quản trị và 
hành chính công, không ai nghĩ TP lại xếp thứ 47 (năm 2015), 44 (năm 2016) 
và 39 (năm 2017). Năm nay chưa biết tiến bộ cỡ nào vì chưa công bố kết quả 
nhưng theo đà này thì lên được lên hạng 25-26 là tốt rồi" - ông Nguyễn Thiện 
Nhân chia sẻ. 

Bí thư Thành ủy nói Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đến năm 2020, 80% người 
dân đến phường - xã phải hài lòng mà nay TP vẫn chưa trả lời được bao 
nhiêu phần trăm tỉ lệ người dân hài lòng. "Vì vậy, TP phải gấp rút triển khai, 
đến cuối năm 2019 phải trả lời được câu hỏi tỉ lệ người dân hài lòng khi đến 
phường - xã là bao nhiêu. Phải đột phá cải cách hành chính mới tiến nhanh 
được" - ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh và cho rằng nếu tỉ lệ hài lòng của 
người dân thấp thì cán bộ sẽ không được nhận tiền thu nhập tăng thêm theo 
Nghị quyết 54 của Quốc hội. 

Đặc biệt, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu phải chữa cho được căn bệnh 
"lý do khách quan". Khi người dân, doanh nghiệp bức xúc, chính quyền các 
cấp thường viện dẫn lý do khách quan để không giải quyết. Do đó, thời gian 
tới phải chấm dứt tình trạng này. "Nếu cấp phường - xã không giải quyết được 
thì phải báo cấp quận - huyện, cấp quận - huyện cũng không giải quyết được 
thì phải báo lên UBND TP. Nếu vẫn không giải quyết được thì phải báo cáo 
ngay lên cho Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP giải quyết…, không thể 
để tình trạng thấy bế tắc quá rồi để đó" - Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân 
chỉ đạo.  

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã tặng bằng khen cho 11 tập thể thực 
hiện tốt Quy định số 1374-QĐ/TU và 11 tập thể có nhiều thành tích trong công 
tác kiểm tra, giám sát. 



Sẽ thanh tra đột xuất lĩnh vực "nóng" 

Theo ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, để thúc đẩy hơn 
nữa hiệu quả thực hiện Quy định 1374, Thường trực UBND TP đang quyết liệt 
chỉ đạo sở - ngành, quận - huyện chú trọng triển khai công tác kiểm tra trên 
các lĩnh vực dễ phát sinh những vấn đề bức xúc, nổi cộm có nhiều thông tin 
phản ánh như việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc cấp phép nói 
chung trong lĩnh vực xây dựng, đô thị, giao thông vận tải. 

Đặc biệt, giao Thanh tra TP triển khai các đoàn thanh tra đột xuất với những 
tổ chức, những lĩnh vực phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo của người 
dân hoặc có phản ánh của báo chí với tính chất phức tạp, cần làm rõ để thông 
tin công khai, minh bạch đến người dân, đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức, đảng viên của TP. 

Theo nld.com.vn 

 

16. Thực hiện Đề án Văn hóa công vụ: Hoàn thiện 
phong cách chuẩn mực - Để trở thành sự tự giác 
Yêu cầu thực tế về văn hóa công vụ hiện nay đòi hỏi các cơ quan nhà 
nước và mỗi "công bộc" nhận thức rõ về việc mình cần làm. Để điều đó 
trở thành sự tự giác, các cơ quan, đơn vị trong cả nước, đặc biệt là TP 
Hà Nội tiếp tục duy trì điểm ưu việt của những quy định đang thực hiện, 
kết hợp với nội dung của Đề án Văn hóa công vụ và có kiểm tra, giám 
sát, đánh giá. 

Phát huy nền tảng sẵn có 

Việc triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ trong thời điểm hiện nay có 
nhiều thuận lợi, bởi cả nước đang thực hiện Luật Cán bộ, công chức; Nghị 
quyết số 30c/NQ-CP ngày 8-11-2011 của Chính phủ ban hành Chương trình 
tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 về thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên 
thông" trong giải quyết thủ tục hành chính…  

Với TP Hà Nội, việc triển khai cũng có nhiều lợi thế, nhất là năm 2019, thành 
phố tiếp tục triển khai chủ đề công tác: “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 
động của hệ thống chính trị”; thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố; thực 
hiện Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 26-2-2018 của UBND thành phố về 
phê duyệt Đề án “Cải thiện, nâng cao chất lượng mối quan hệ công dân và cơ 
quan hành chính TP Hà Nội, hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, 
chuyên nghiệp và hiệu quả”... Trong đó, nhiều quy định về tinh thần, thái độ 
làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử có điểm trùng với nội dung của Đề án 
Văn hóa công vụ…  



Theo Trưởng phòng Nội vụ huyện Phú Xuyên Lê Thanh Hải: “Cơ bản những 
nội dung trong Đề án Văn hóa công vụ tương đồng với các quy định đang 
thực hiện thời gian qua. Tuy nhiên, Đề án ra đời với sự đúc kết các quy định 
cụ thể sẽ xốc lại tinh thần làm việc của cán bộ, công chức, viên chức”. Đây 
cũng là nhận định chung của lãnh đạo các cơ quan hành chính nhà nước.  

Là cán bộ tiếp nhận hồ sơ hành chính lâu năm tại bộ phận "một cửa" của 
UBND quận Hoàn Kiếm, ông Trần Việt Bắc chia sẻ: "Tôi cho rằng, để thực 
hiện hiệu quả Đề án Văn hóa công vụ, mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần 
tiếp tục thực hiện tốt 10 tiêu chí phục vụ nhân dân đã được TP Hà Nội quy 
định, niêm yết tại bộ phận "một cửa" các đơn vị. Đặc biệt hiện nay, Hà Nội mới 
triển khai hệ thống "một cửa" điện tử thành phố dùng chung 3 cấp thì mỗi cán 
bộ, công chức cần nắm vững chuyên môn, thao tác nhanh, không ngừng hoàn 
thiện tác phong công vụ, tận tình hướng dẫn người dân". 

Tại những đơn vị từng xảy ra tình trạng cán bộ “một cửa” có hành vi không 
đúng chuẩn mực với dân, việc thực hiện Đề án Văn hóa công vụ càng được 
đặc biệt quan tâm.  

Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy) Nguyễn Quang Thắng cho 
biết: “Sau khi xảy ra việc ngày 10-1-2018, cán bộ trả lời công dân rằng "lãnh 
đạo đi vắng, không biết khi nào trả hồ sơ", phường đã yêu cầu người này viết 
kiểm điểm, rút kinh nghiệm; chuyển vị trí công tác và bố trí cho đi học lớp về 
kỹ năng giao tiếp công vụ. Từ khi trở lại vị trí công tác, cán bộ này đã thực 
hiện tốt nhiệm vụ được giao, không có ý kiến người dân nào phàn nàn về việc 
ứng xử. Trên tinh thần hướng tới chuẩn mực đạo đức công vụ, chúng tôi sẽ 
quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Văn hóa công vụ trong toàn 
đơn vị”. 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra 

Dù có nhiều thuận lợi khi thực hiện Đề án Văn hóa công vụ, nhưng từ thực tế 
thời gian qua cho thấy, vẫn còn trường hợp chưa chấp hành nghiêm chỉ đạo 
của UBND thành phố về kỷ luật, kỷ cương hành chính nên mỗi cơ quan, đơn 
vị cần nhìn nhận sâu sắc, có biện pháp triển khai hiệu quả Đề án. Trước hết là 
nghiên cứu kỹ nội dung Đề án Văn hóa công vụ, quán triệt, tuyên truyền để 
mỗi cá nhân hiểu và hành động trên tinh thần tự giác. 

Đánh giá cao sự ra đời của Đề án Văn hóa công vụ, Giám đốc Sở Nội vụ Hà 
Nội Trần Huy Sáng khẳng định, thời gian tới, thành phố sẽ tăng cường công 
tác thanh tra, kiểm tra công vụ về việc thực hiện quy chế làm việc, công tác 
quản lý biên chế, tiền lương, việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính, 
thực hiện quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 
thuộc thành phố theo phương thức kiểm tra thường xuyên và đột xuất, không 
báo trước.  



Trong đó, chú trọng kiểm tra việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm 
tra và tăng cường sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ trong việc giám sát, 
kiểm tra quy trình thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Bên cạnh đó, để Đề án Văn hóa công vụ sớm đi vào cuộc sống, Bộ Nội vụ và 
các ngành liên quan cần nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện quy định về văn hóa 
công vụ trong Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các văn bản hướng 
dẫn thi hành.  

Trong đó, cùng với việc tăng cường kiểm tra, thanh tra cần có chế tài xử lý 
nghiêm đối với các hành vi vi phạm quy định về văn hóa công vụ. Tất cả nhằm 
để văn hóa công vụ trở thành sự tự giác; hoàn thiện phong cách chuẩn mực, 
chuyên nghiệp, hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong phục 
vụ người dân và doanh nghiệp. 

Ngày 16-1, phát biểu tại hội nghị triển khai Đề án Văn hóa công vụ, Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 
Nội vụ rà soát lại các vấn đề còn hạn chế trong thời gian qua, đề ra giải 
pháp, coi đó là mục tiêu thực hiện. Bộ trưởng cũng yêu cầu, trong quá 
trình thực hiện các đơn vị cần làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, quan 
trọng là có sự phối hợp nhịp nhàng để không trùng lắp, không bỏ sót. 

Theo hanoimoi.com.vn 

 

17. Giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện: Tiện lợi 
cho người dân, giảm áp lực cho cơ quan nhà nước 

Sau 2 năm triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, giờ đây rất 
nhiều người dân từ thành thị đến nông thôn, miền núi đã dần trở lên 
quen thuộc và tin tưởng tới các điểm giao dịch của Bưu điện để thực 
hiện các thủ tục hành chính mà trước đây phải mất rất nhiều thời gian 
mới có kết quả.  

Từ tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà... 

Mới 7h30 sáng, tại Bưu điện Văn hóa xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, thành 
phố Cần Thơ đã có khá đông người dân trong xã tới đăng ký làm các thủ tục 
hành chính về cấp bản sao trích lục hộ tịch, đăng ký quyền sử dụng đất, 
chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, chứng chỉ hành nghề buôn bán 
thuốc bảo vệ thực vật… 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lộng trú tại xã Giai Xuân - huyện Phong Điền - TP Cần 
Thơ cho biết, nếu như trước đây để cấp bản sao trích lục hộ tịch chị phải trực 
tiếp lên Sở Tư pháp để làm thì nay chỉ đi vài trăm mét đến Bưu điện văn hóa 



xã là có thể làm ngay thủ tục này. Việc nhận kết quả cũng không phải lo vì khi 
cơ quan hành chính giải quyết xong, đã có nhân viên Bưu điện mang tới tận 
nhà. "Thời gian tiếp nhận hồ sơ ở Bưu điện chỉ mất có vài phút, lại ngay gần 
nhà, quá tiện lợi cho người dân trong xã. Giờ tôi không cần phải mất thời gian 
đi lại, lo ngại đường xá, xe cộ đông đúc, tai nạn giao thông rình rập nữa rồi. 
Quan trọng nữa là mình không phải ngồi xếp hàng, chờ đợi", chị Ngọc Lộng 
chia sẻ.  

Không chỉ người dân tại xã Giai Xuân được hưởng nhiều tiện ích từ việc tiếp 
nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện, 
mà hàng chục triệu người dân trên cả nước đều có thể dễ dàng đến các bưu 
cục để đăng ký làm các thủ tục nằm trong danh mục được giải quyết qua 
mạng bưu chính công ích. 

Nếu như năm 2017, thời gian đầu triển khai còn nhiều người chưa biết đến 
những dịch vụ này, hơn nữa thói quen phải tới tận các cơ quan giải quyết thủ 
tục hành chính đã ăn sâu vào nếp nghĩ của mỗi người thì năm 2018 đã có 
thêm nhiều người dân biết và sử dụng triệt để những tiện ích mà việc giải 
quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện mang lại.  

Hiện 100% các tỉnh, thành phố đã ký thỏa thuận hợp tác về việc tiếp nhận hồ 
sơ, trả kết quả thủ tục hành chính quan dịch vụ bưu chính công ích; Gần 50 
địa phương thực hiện kết nối công nghệ thông tin với Bưu điện để triển khai 
dịch vụ này. Năm 2018, có trên 12.000.000 lượt hồ sơ được tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện, tăng 33% so với cùng kỳ 
năm 2017. Nhiều thủ tục trước kia người dân rất mệt mỏi vì phải đi lại, chờ đợi 
thì nay đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều, bởi việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính đã được triển khai tại gần 1.600 Bưu điện 
Văn hóa xã. 

Đến đặt bộ phận một cửa tại Bưu điện  

Bên cạnh việc đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính tại nhà, một trong những điểm nổi bật trong lĩnh vực 
cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua là sự vào cuộc quyết liệt của 
Bưu điện trong việc triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính. Thông qua việc triển khai thí điểm đưa bộ phận Một cửa các cấp về đặt 
tại trụ sở của Bưu điện tại một số địa phương.  

Theo đó UBND các cấp không phải bố trí kinh phí để xây dựng trụ sở, cở sở 
hạ tầng… đặc biệt là không phải bỏ chi phí thường xuyên để duy trì, sửa 
chữa, bảo dưỡng trụ sở, trang thiết bị.  

Ngoài ra, khi đưa bộ phận Một cửa về đặt tại Bưu điện, nhân viên Bưu điện 
cũng sẽ phối hợp với cán bộ công chức, viên chức tại quầy để thực hiện tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. UBND các cấp chỉ 



phải bố trí một số lượng công chức, viên chức hợp lý chịu trách nhiệm quản lý 
và hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ. Điều này không chỉ góp 
phần thực hiện mục tiêu triển khai Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, mà 
còn giúp cơ quan hành chính các cấp giảm tải được công việc để tập trung 
cho chuyên môn, sắp lao động, tin giản biên chế Việc thí điểm đưa bộ phận 
Một cửa các cấp về đặt tại trụ sở của Bưu điện đang được triển khai thí điểm 
tại Đồng Tháp, Tiền Giang, Quảng Ngãi…   

Trong đó tại Đồng Tháp, sau 2 giai đoạn triển khai, toàn bộ các thủ tục hành 
chính tại thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, Lai Vung và 23 đơn vị 
cấp xã của 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện tại 
điểm giao dịch của Bưu điện nhằm giải quyết các thủ tục hành chính cho 
người dân thuộc các lĩnh vực đông đảo người dân quan tâm như: Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Y tế, Nông 
nghiệp, Công Thương, Nội vụ, Tài chính, Viễn thông, Internet…  

Theo ông Nguyễn Trung Dân, Giám đốc Bưu điện tỉnh Đồng Tháp, chỉ năm 
2018 đơn vị này đã thực hiện tiếp nhận và chuyển phát hơn 143.600 hồ sơ 
giải quyết thủ tục hành chính. Theo thống kê nhanh, riêng số lượng hồ sơ 
được thực hiện tại các địa điểm chuyển Một cửa các cấp về Bưu điện từ 
tháng 8 đến tháng 11/2018 là gần 7.700 hồ sơ.  

Tại buổi Lễ công bố Quyết định chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính 
công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2, Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND 
tỉnh Đồng Tháp đã khẳng định việc đưa bộ phận Một cửa các cấp về đặt tại trụ 
sở của Bưu điện sẽ đảm bảo công tác giải quyết thủ tục hành chính được kịp 
thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch. Đây là một giải pháp đem lại bước 
đột phá trong công tác cải cách hành chính của tỉnh.  

Không dừng lại như trên, để tham gia sâu hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong 
việc đẩy mạnh cải cách hành chính, được biết thời gian tới Bưu điện Việt Nam 
sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành 
chính thông qua việc hỗ trợ người dân tới các điểm Bưu điện để thực hiện nộp 
hồ sơ trực tuyến cấp độ 3, 4, nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà 
để thuận lợi cho người dân, giảm áp lực cho cơ quan hành chính. 
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18. Đánh giá mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và dữ liệu 
mở tại Việt Nam 

Chiều 17/1, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới và tổ 
chức Sáng kiến Việt Nam tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả đánh giá mức 
độ sẵn sàng về Chính phủ số và dữ liệu mở (Đánh giá ODDG).  



Đánh giá này nằm trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới 
cho Chính phủ Việt Nam để thúc đẩy tiến trình Chính phủ điện tử ở nước ta 
một cách hiệu quả và thiết thực.  

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, quá 
trình thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính 
cũng như ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt 
Nam đã diễn ra từ những năm 90 của thế kỷ trước và đạt được những thành 
công nhất định.  

Để tạo được những bước tiến lớn, nhiệm kỳ này, Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ đã xác định và quyết tâm chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh cải cách 
hành chính gắn kết chặt chẽ với ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng 
Chính phủ điện tử.  

Từ tháng 12/2017, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với các chuyên gia của 
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, các bộ, ngành liên quan thực hiện đánh giá 
và xây dựng Báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và dữ liệu 
mở. 

Việc đánh giá mức độ sẵn sàng cho Chính phủ số nhằm mục đích xem xét 
tiềm năng phát triển Chính phủ số của Việt Nam thông qua đánh giá 7 lĩnh vực 
chính gồm: Lãnh đạo và quản trị; lấy người dùng làm trung tâm; thay đổi quy 
trình công việc; năng lực, tập quán văn hóa và kỹ năng; cơ sở hạ tầng dùng 
chung; sử dụng dữ liệu để ra quyết định chính sách và an ninh mạng, quyền 
riêng tư và khả năng phục hồi. Việc đánh giá mức độ sẵn sàng về dữ liệu mở 
tập trung vào thực trạng hệ sinh thái dữ liệu mở của quốc gia.  

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, để biến quyết tâm của cấp lãnh đạo cao 
cấp thành những kết quả trên thực tế đòi hỏi những thay đổi về luật pháp và 
những hành động cụ thể trong phạm vi toàn Chính phủ và xã hội.  

Theo ông Achim Fock, Giám đốc điều phối hoạt động dự án tại Việt Nam, 
Ngân hàng Thế giới, phát triển Chính phủ số đóng vai trò quan trọng đối với 
sự phát triển của Việt Nam, giúp giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến cách 
mạng 4.0, bao gồm các thách thức và cơ hội.  

Phát hiện, khuyến nghị của báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng về Chính phủ 
số và dữ liệu mở sẽ giúp Việt Nam có nền tảng tốt hơn để phát triển. Với sự 
lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, Việt Nam đã có những bước tiến 
đáng kể trong phát triển lĩnh vực số.  

Ông Kim Andreasson, Tư vấn Chính phủ số, Ngân hàng Thế giới cho biết, 
Việt Nam hiện đang xếp thứ 88 trong khảo sát về Chính phủ điện tử của Liên 
hợp quốc, tăng một thứ bậc từ vị trí tứ 89 năm 2016. Đánh giá mức độ sẵn 
sàng về Chính phủ số của Ngân hàng Thế giới được thực hiện nhằm hiểu rõ 
những cơ hội và thách thức trong lộ trình tiến tới Chính phủ số của Việt Nam.  
 



Kết quả nghiên cứu, khảo sát của Ngân hàng Thế giới thấy Việt Nam đã có 
những cam kết mạnh mẽ trong việc triển khai Chính phủ số và dữ liệu mở với 
những cam kết chính sách đối với xu hướng chuyển dịch toàn cầu sang cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư; có được nền tảng vững chắc để phát triển 
sáng kiến dữ liệu mở và môi trường chính trị hiện tại có lợi cho việc khởi động 
một sáng kiến như vậy trong tương lai gần.  

Chính phủ cũng rất năng động trong việc thử nghiệm các mô hình tài trợ mới 
sáng tạo như hợp tác công tư hay trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong 
thực hiện xây dựng Chính phủ số, dữ liệu mở. Chính phủ đã áp dụng những 
tiến bộ kỹ thuật có tính nền tảng để phát triển Chính phủ số.  

Một số bộ, ngành đã có sẵn một số dữ liệu đã được định dạng tiêu chuẩn 
phân ngành quốc tế để công bố. Một số cơ quan đã bắt đầu sử dụng các công 
nghệ mới như dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu, điện toán đám mây. Tuy nhiên, 
những hoạt động này còn mang tính đơn lẻ, trong khi còn chưa rõ về các tiêu 
chuẩn và chính sách liên quan đến một số lĩnh vực quan trọng như điện toán 
đám mây Chính phủ, quản lý dữ liệu Chính phủ…  

Thách thức lớn nhất trong phát triển Chính phủ số và dữ liệu mở là sự thiếu 
vắng khung khổ pháp lý cho việc xây dựng, triển khai cũng như các văn bản 
điều phối và phối hợp giữa các cơ quan, sự chia sẻ thông tin thông qua hệ 
thống cơ sở dữ liệu nội bộ dùng chung giữa các cơ quan đồng cấp và theo 
chiều dọc từ Trung ương xuống địa phương; sự quan tâm chưa đồng đều của 
các cấp lãnh đạo. Thêm vào đó là thách thức tới từ khó khăn tài chính cũng 
như kỹ năng công nghệ trong khu vực Nhà nước…  

Quá trình đánh giá cũng cho thấy, Chính phủ đã và đang thực hiện một loạt 
các giải pháp khác nhau để khắc phục những điểm yếu hiện tại. Kết quả của 
Đánh giá ODDG và khuyến nghị về chương trình hành động sẽ là cơ sở tham 
khảo quan trọng để xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển số phù hợp 
cho Việt Nam trong thời gian tới.  

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, bước sang năm 2019, Chính phủ xác định 
phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt 
phá, hiệu quả” với 4 trọng tâm chỉ đạo điều hành, trong đó cần chú trọng cải 
cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử gắn với sắp xếp tổ chức bộ 
máy biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.  

Những đánh giá và khuyến nghị của Ngân hàng Thế giới trong triển khai 
Chính phủ số và dữ liệu mở sẽ giúp cho Việt Nam nhận thức rõ ràng những 
nhiệm vụ cần triển khai trong xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính 
phủ số và nền kinh tế số./. 
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19. Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình: 
Động lực cho việc hiện đại hóa nền hành chính địa 
phương 
Gần đây, tỉnh Quảng Bình đã chủ động liên kết, kêu gọi các thành phần 
kinh tế, nhà đầu tư để phát triển nông nghiệp, công nghiệp và thương 
mại. Địa phương này xác định cải cách hành chính, từng bước nâng cao 
chất lượng công vụ là yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư. 

Với phương châm “Cải cách hành chính - Động lực phát triển, lấy sự hài lòng 
của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ”, Trung tâm 
Hành chính công tỉnh Quảng Bình từ khi đi vào hoạt động đã tạo động lực cho 
việc hiện đại hóa nền hành chính tại địa phương. 

Khi đến Trung tâm Hành chính công tại số 9 đường Quang Trung, TP Đồng 
Hới, mọi người sẽ bắt gặp nụ cười niềm nở và sự hỏi han tận tình của nhân 
viên tại đây. Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 3065/QĐ-UBND 
ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình, là tổ chức hành chính đặc thù 
trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, đóng vai trò làm đầu mối tập trung để tiếp 
nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ 
thủ tục hành chính (TTHC) cho cá nhân, tổ chức; hướng dẫn, giám sát, theo 
dõi, đôn đốc việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 

Hiện có 12 cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban quản lý Khu 
kinh tế tỉnh đang thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính tại Trung tâm, được bố trí tại 20 quầy giao dịch với tổng số 
1.061/1.467 thủ tục hành chính. 

Từ phương châm đề ra, mọi hoạt động của công chức, viên chức tại Trung 
tâm đều được kiểm tra, giám sát thường xuyên qua hệ thống camera tự động. 
Mọi phản ánh, vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính 
sẽ được xử lý kịp thời, tạo lập môi trường làm việc thống nhất, văn minh, hiện 
đại, công khai cho người dân, doanh nghiệp được biết và lãnh đạo nắm rõ. 

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Hữu Hoài từng nhận 
định: “Sự ra đời của Trung tâm Hành chính công tỉnh cùng với hệ thống Trung 
tâm hành chính công cấp huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã là 
giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước, cải thiện 
môi trường kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà”. 

Thông tin từ Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình được biết: Trước 
đây, để giải quyết một thủ tục hành chính, các tổ chức, cá nhân và doanh 
nghiệp thường phải đi lại vất vả, qua nhiều công đoạn nên dễ dẫn tới tình 
trạng ách tắc, chậm trễ trong khâu thẩm định, giải quyết hồ sơ. 



Từ ngày 4/01/2018, Trung tâm Hành chính công tỉnh chính thức đi vào hoạt 
động đã trở thành đầu mối tập trung để cơ quan chuyên môn, các Sở, ban, 
ngành cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tiếp nhận và phối 
hợp giải quyết TTHC nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả khi giải quyết TTHC 
của cơ quan Nhà nước, đồng thời tăng cường tính liên thông trong giải quyết 
TTHC, bảo đảm nhanh chóng, công khai, minh bạch, không có khâu trung 
gian, giảm chi phí thực hiện, góp phần cải thiện chất lượng công vụ, xây dựng 
chính quyền đồng hành, phục vụ hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp và 
người dân trên địa bàn. 

Trung tâm hiện được trang bị các thiết bị để ứng dụng công nghệ thông tin 
theo hướng hiện đại, đồng bộ trong thực hiện giải quyết TTHC như tiếp nhận 
hồ sơ nhận qua đường bưu điện, thực hiện các giao dịch hành chính công 
trực tuyến ở mức độ 3 và 4; chuẩn hóa thủ tục, hồ sơ, thuận lợi cho việc tra 
cứu thông tin. 

Người dân, tổ chức khi nộp hồ sơ sẽ được số hóa, tạo lập hồ sơ điện tử, 
hướng tới những thành phần hồ sơ này không cần phải nộp lại khi mọi người 
giải quyết thủ tục hành chính ở lần kế tiếp. 

Sau hơn một năm đi vào hoạt động, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã đón 
tiếp nhận hơn 317.600 hồ sơ các loại, trong đó đã trả kết quả giải quyết TTHC 
cho 282.688 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trả trước hạn đạt trên 70%. Các lĩnh vực có số 
lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết nhiều nhất là lĩnh vực tài nguyên môi 
trường: 85.930 hồ sơ; tư pháp: 9.121 hồ sơ; giao thông vận tải: 4.465 hồ sơ; 
kế hoạch đầu tư: 2.532 hồ sơ; xây dựng: 2.210 hồ sơ… riêng lĩnh vực tài 
chính có số lượng hồ sơ tiếp nhận ít nhất với 24 hồ sơ. 

Trung bình mỗi ngày Trung tâm Hành chính công tiếp nhận và trả kết quả cho 
khoảng 100 hồ sơ. Các TTHC có tần suất thực hiện nhiều chủ yếu tập trung ở 
một số lĩnh vực đăng ký kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thủ 
tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu… 

Cùng đó, thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát 
triển doanh nghiệp đến năm 2020, trong đó có cải cách hành chính, tạo thuận 
lợi cho doanh nghiệp phát triển. UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Trung tâm 
Hành chính công tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp, khuyến 
khích việc thành lập mới doanh nghiệp. Cụ thể, trong năm 2018, có thêm trên 
680 doanh nghiệp. 

Công dân Nguyễn Văn An (trú tại thị trấn Nông trường Lệ Ninh) sau khi đến 
làm thủ tục tại Trung tâm Hành chính công đã chia sẻ: “Các thủ tục giao dịch 
tại Trung tâm diễn ra khá nhanh, những thắc mắc, yêu cầu của người dân 
được cán bộ giải đáp, hướng dẫn cụ thể và sau 03 ngày nộp hồ sơ thì tôi đã 
được trả kết quả”. 



Từ những kết quả tích cực đạt được khi áp dụng mô hình Trung tâm Hành 
chính công, ưu tiên cải cách, đơn giản hóa TTHC nhằm giảm chi phí, rút ngắn 
thời gian theo quy định cho tổ chức, cá nhân. Từ đó, “đánh thức” nguồn lực 
trong dân, làm cho khát vọng đầu tư sản xuất ngày càng lớn, đem đến môi 
trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng. 
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20. Lập đoàn kiểm tra việc 'bao đậu giấy phép lái xe' 
tại Hải Phòng  
Theo phản ánh của người dân, nhiều người không biết chữ, chỉ cần 
đóng tiền và đi thi là được đảm bảo có giấy phép lái xe. 

Hôm qua (16.1), bà Phan Thị Thu Hiền, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường 
bộ Việt Nam, cho biết đã yêu cầu Sở GTVT Hải Phòng lập đoàn kiểm tra để 
xác minh thông tin bất thường nhiều người ở một xã thuộc Gia Lai ra Hải 
Phòng thi giấy phép lái xe (GPLX) “siêu tốc”, được “bao đậu  

Sở GTVT Hải Phòng đã thành lập đoàn kiểm tra và trong ngày 16.1 đoàn làm 
việc với các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe và các cơ quan liên quan để 
làm rõ về quy trình đào tạo, thi sát hạch lái xe thời gian qua. 

Liên quan đến sự việc, Sở GTVT tỉnh Gia Lai cũng đã có văn bản gửi Tổng 
cục Đường bộ báo cáo sự việc. Qua xác minh, chỉ trong một xã Ia Khai (H.Ia 
Grai, Gia Lai) đã có 38 người dân là người đồng bào dân tộc thiểu số được 
sát hạch, cấp GPLX tại Hải Phòng trong năm 2017 và 2018. Qua tra cứu trên 
hệ thống quản lý GPLX, có 29 trường hợp được Sở GTVT TP.Hải Phòng cấp 
GPLX hạng C và 9 trường hợp thiếu thông tin tra cứu. 

Tiếp xúc với PV Thanh Niên, người dân ở xã vùng biên Ia Khai, H.Ia Grai cho 
biết người của một số trung tâm dạy nghề lái xe ở Hải Phòng đến tận nhà 
nhận hồ sơ với lời hứa đảm bảo đậu 100%, đến ngày chỉ cần mang theo tiền 
nộp học phí là có thể thi. Học và thi GPLX chỉ tốn 2 tuần, không cần biết chữ 
cũng thi được bằng, lý thuyết thì bao đậu, giấy khám sức khỏe cũng không 
cần lo, còn được hỗ trợ phần thi thực hành sát hạch kỹ năng lái xe trong hình. 
Học phí 14 triệu đồng. 

Ông A Huân, Phó trưởng công an xã Ia Khai, cho biết hiện trên địa bàn vẫn 
còn nhiều người đang làm hồ sơ để khăn gói ra Hải Phòng thi lấy GPLX. Công 
an H.Ia Grai bước đầu xác định trên địa bàn xã Ia Khai có 91 người dân học 
thi GPLX ô tô tại một số trung tâm đào tạo lái xe và sát hạch ở các tỉnh, thành; 
trong đó 38 người dân tộc thiểu số thi sát hạch lái xe ở Hải Phòng.  

Còn ông Phan Trung Tường, Phó chủ tịch UBND H.Ia Grai, cho biết huyện 
tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, thống kê đầy đủ hơn. Khi có kết 



quả sẽ báo cáo UBND tỉnh, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề nghị chỉ đạo các cơ quan 
vào cuộc kiểm tra, xác minh, xử lý nhằm ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao 
thông... 
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