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1. Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề 
hoạt động đấu thầu 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT 
quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát 
hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. 

 

Ảnh minh họa 

Thông tư nêu rõ, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu bao gồm 
các loại: Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu dịch vụ tư vấn; 
chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, 
dịch vụ phi tư vấn. Cá nhân đạt kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành 
nghề hoạt động đấu thầu dịch vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, 
dịch vụ phi tư vấn được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu 
trong các lĩnh vực: dịch vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ 
phi tư vấn. 

Về sử dụng chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu: Cá nhân được 
cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu dịch vụ tư vấn được 
tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư 
vấn; cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xây 
lắp, hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn được tham gia vào quá trình lựa chọn 
nhà thầu gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ phi tư 
vấn, gói thầu mua sắm hàng hoá và xây lắp (PC)... 

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu khi đáp 
ứng đầy đủ các điều kiện: Có chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản; tốt 
nghiệp đại học trở lên; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang 



bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã tham gia thường xuyên, liên tục vào 
một trong các công việc liên quan đến hoạt động đấu thầu trong vòng 
04 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đăng ký thi sát hạch; đạt kỳ thi 
sát hạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức. 

Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu do 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định thành lập. 

Hình thức thi: thi viết trong thời gian tối đa 120 phút và thi trắc nghiệm 
trong thời gian tối đa 60 phút. 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày công bố kết quả thi hoặc kết quả 
phúc khảo, cá nhân đáp ứng điều kiện quy định được cấp chứng chỉ 
hành nghề hoạt động đấu thầu. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 11/3/2019. 

Theo baochinhphu.vn 

 

2. Môi trường kinh doanh vẫn còn những rào cản 
“ngầm” 
Hiện tượng phí bôi trơn vẫn còn tồn tại, hay tình trạng thanh tra 
kiểm tra quá nhiều cũng khiến cho các doanh nghiệp khó hoạt 
động yên ổn. 

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tính chung 2 tháng đầu năm 
2019, cả nước có 15.979 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới. 
Tuy có giảm về số DN đăng kí mới nhưng lại có 10.191 DN quay trở lại 
hoạt động, do vậy đã nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN 
quay trở lại hoạt động lên gần 26.200 DN. 

Mặc dù số DN có tăng lên trong 2 tháng đầu năm 2019, nhưng số DN 
hoàn tất thủ tục giải thể trong 2 tháng lại là 3.156 DN, tăng 24,8% so 
với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung 
chủ yếu ở các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, công 
nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng… 

Theo phản ảnh của nhiều chủ DN tư nhân, môi trường kinh doanh cho dù 
đã có những cải thiện nhất định, song vẫn tồn tại những rào cản ngầm, 
một trong số đó phải kể đến tình trạng phí bôi trơn vẫn còn tồn tại, hay 
tình trạng thanh, kiểm tra quá nhiều cũng khiến cho các DN khó hoạt 
động yên ổn. 



Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký 
Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS). 

Cụ thể, theo chia sẻ của ông Nguyễn Minh Cường, Giám đốc Công ty 
TNHH Đầu tư xây dựng Sông Hồng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), DN muốn 
yên ổn làm ăn, hàng năm vẫn phải dành riêng một khoản để “bôi trơn” 
ngành thuế, nếu không sẽ thường xuyên bị hỏi han và “soi mói”. 

Hay vấn đề làm thủ tục xin giấy phép về đất đai cũng rất nan giải. Theo 
ông Cường, muốn nhanh thì phải bỏ tiền ra để làm các thủ tục, còn nếu 
không “chịu chi” thì DN coi như mất cơ hội, rất lâu mới đến lượt được 
giải quyết. Các DN cho rằng, chính những chi phí ngoài luồng hiện nay 
đang làm giảm sức cạnh tranh của DN, đó là chưa kể thái độ làm việc 
của các cán bộ cơ quan quản lý còn gây ra những rào cản, khoảng 
cách khiến DN ngại tiếp cận… 

Cho rằng việc cắt bỏ các điều kiện kinh doanh của một số Bộ vẫn chưa 
thực chất, nhiều nơi mới chỉ là “đơn giản hóa”, bà Nguyễn Minh Thảo, 
Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh (Viện Nghiên cứu 
Quản lý kinh tế Trung ương - CIEM) nhận định, số điều kiện kinh doanh 
được tháo gỡ, cắt giảm chưa nhiều, thậm chí có một số điều kiện kinh 
doanh sau sửa đổi còn gây thêm khó khăn hơn cho DN. 

“Vẫn còn nhiều quy định không rõ ràng, khó tiên liệu, tiềm ẩn rủi ro cho 
DN. Đáng chú ý, số chứng chỉ hành nghề chỉ do các cơ quan quản lý 
nhà nước cấp tồn tại ở hầu hết các lĩnh vực (nhất là trong lĩnh vực xây 
dựng); nhiều quy định được sửa đổi lại phát sinh thêm số lượng lớn thủ 
tục, hồ sơ so với quy định trước”, bà Thảo cho biết. 



Còn nhiều rào cản cần tháo gỡ 

Giới chuyên gia kinh tế nhận định, với đường lối và chính sách đúng 
đắn của Chính phủ, môi trường kinh doanh của Việt Nam một vài năm 
qua đã trở nên thuận lợi hơn. Nhiều rào cản, điều kiện kinh doanh phi 
lý, không cần thiết đã được gỡ bỏ, tạo thuận lợi hơn cho DN phát triển. 
Đặc biệt, khi các thủ tục đã được công khai và trực tuyến, các DN đã 
tiết kiệm được nhiều hơn thời gian cũng như chi phí… Tuy nhiên, trong 
năm 2019 này, các rào cản vẫn cần tiếp tục phải được tháo gỡ. 

Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Dệt 
may Việt Nam (VITAS) cho hay, việc tính thuế đối với các DN nhập 
khẩu nguyên phụ liệu dệt may vẫn bộc lộ sự thiếu công bằng. Hiệp hội 
Dệt may Việt Nam đã gửi văn bản lên Tổng cục Hải quan kiến nghị về 
việc DN nhập nguyên phụ liệu về để sản xuất kinh doanh, nhưng khi 
không đủ năng lực chuyển nguyên phụ liệu sang gia công lại ở DN 
khác thì không được miễn thuế. Trong khi đó, với những đơn hàng gia 
công lại được miễn thuế. 

“Ở đây có sự thiếu công bằng giữa các DN nhận đơn hàng gia công và 
các DN nhập nguyên phụ liệu về để gia công. Việc này Hiệp hội đã kiến 
nghị từ năm 2016 đến nay vẫn chưa thấy có chuyển biến”, ông Cẩm 
kiến nghị. 

Trong khi đó, theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, cần phải tập 
trung vào các giải pháp giảm chi phí cho DN. Những chi phí rườm rà, 
ngoài luồng, các loại phí bôi trơn… cần phải được triệt tiêu vì chính 
những chi phí này kéo giảm sức cạnh tranh của DN. Đáng chú ý, các 
loại chi phí về giao thông vận tải, logistics, các loại thủ tục xuất nhập 
khẩu chuyên ngành đang là những gánh nặng trên vai các DN rất cần 
được nhà quản lý tháo gỡ. 

Để việc cắt giảm điều kiện kinh doanh thực chất và hiệu quả hơn, nhiều 
chuyên gia cũng cho rằng, với mục tiêu cắt giảm điều kiện kinh doanh 
nhằm cải thiện môi trường kinh doanh tạo động lực phát triển cho DN, 
từ đó thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nước nhà, vai trò của các 
Bộ trưởng là rất quan trọng. Số lượng điều kiện kinh doanh giảm nhiều 
hay ít, giảm có thực chất hay không, phụ thuộc rất nhiều vào người 
đứng đầu các Bộ, ngành. 

Bên cạnh đó, bản thân các DN cũng cần nâng cao nội lực để có thể 
đứng vững trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, không nên 
chỉ trông chờ vào chính sách, hỗ trợ của nhà quản lý mà cần phải chủ 
động đầu tư cải tiến thiết bị sản xuất, công nghệ hóa, hiện đại hóa máy 



móc, mạnh dạn từ bỏ các thiết bị lạc hậu, song song với đó là nỗ lực 
nâng cao khả năng quản trị để sản xuất kinh doanh hiệu quả và bền 
vững./. 

Theo vov.vn 

 

3. Bộ TT&TT làm gì để đưa Việt Nam vào nhóm 75 
nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử? 
Hướng tới hiện thực hóa mục tiêu năm 2020 đưa Việt Nam vào 
nhóm 75 quốc gia dẫn đầu về Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử 
theo đánh giá của Liên hợp quốc, Bộ TT&TT đã phân công cụ thể 
hàng loạt nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng thuộc Bộ. 

 

Một mục tiêu được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 02 ban hành 
ngày 1/1/2019 là năm 2020 nâng xếp hạng Chính phủ điện tử của 

Việt Nam theo đánh giá của Liên hợp quốc lên 10-15 bậc 

Tại Nghị quyết 02 được ban hành ngày đầu tiên của năm 2019, Chính 
phủ đã đề ra mục tiêu phải nâng xếp hạng Chính phủ điện tử của Việt 
Nam theo đánh giá của Liên hợp quốc lên 10-15 bậc. Bộ TT&TT được 
Chính phủ giao làm đầu mối theo dõi bộ chỉ số Phát triển Chính phủ 
điện tử. 

Tiếp đó, trong phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 
của Bộ TT&TT, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ rõ, thứ hạng Việt 
Nam về các lĩnh vực thuộc Bộ TT&TT phụ trách còn thấp, thậm chí có 
xu thế tụt hạng. CNTT và Truyền thông (ICT) đáng lẽ là lĩnh vực đầu 



tàu thì tốc độ tăng trưởng những năm gần đây chậm lại nhiều, chưa đi 
đầu về công nghệ, về cách mạng công nghiệp 4.0. 

Nhấn mạnh Việt Nam phải có thứ hạng cao về ICT bởi đây là nền tảng 
của các lĩnh vực khác, nền tảng của kinh tế số, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc chỉ đạo cụ thể yêu cầu với nhiệm vụ nâng cao thứ hạng về 
Chính phủ điện tử của Việt Nam, đó là chỉ số phát triển Chính phủ điện 
tử của Việt Nam năm 2020 phải tăng ít nhất 15 bậc so với năm 2018. 
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ TT&TT phải là chủ công về Chính phủ điện 
tử và các Sở TT&TT phải là hạt nhân triển khai Chính quyền điện tử ở 
các địa phương. 

Những năm gần đây và đặc biệt là năm 2018, với vai trò là cơ quan 
được Chính phủ giao làm đầu mối theo dõi bộ chỉ số Phát triển Chính 
phủ điện tử, Bộ TT&TT đã quyết liệt chỉ đạo nâng cao Chỉ số phát triển 
Chính phủ điện tử của Việt Nam theo đánh giá của Liên hợp quốc ở cả 
3 chỉ số thành phần gồm: chỉ số dịch vụ công trực tuyến (OSI), chỉ số 
hạ tầng viễn thông (TII) và chỉ số nguồn lực (HCI). 

Kết quả, mặc dù chưa đạt mục tiêu mong muốn song theo báo cáo của 
Liên hợp quốc, qua 3 kỳ đánh giá gần đây lần lượt vào các năm 2014, 
2016 và 2018, Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam đã liên 
tục tăng, từ mức 0,47 năm 2014 lên mức 0,51 vào năm 2016 và đạt 
trên 0,59 vào năm 2018, đưa Việt Nam tăng từ hạng 99 (năm 2014) lên 
89 (năm 2016) và tiếp tục nâng lên thứ hạng 88/193 quốc gia, đứng thứ 
thứ 6/11 quốc gia trong khu vực ASEAN. 

Trong kế hoạch công tác năm 2019, Bộ TT&TT đã xác định rõ một 
trong những nhiệm vụ sẽ được Bộ tập trung triển khai trong năm nay là 
nâng xếp hạng Chính phủ điện tử của Việt Nam theo đánh giá của Liên 
hợp quốc. Bộ TT&TT xác định, phấn đấu đến hết năm 2020, Việt Nam 
vào nhóm 75 quốc gia dẫn đầu về Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử. 

Để triển khai nhiệm vụ trên, tại Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02 ngày 
1/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 đã được Bộ 
trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phê duyệt theo Quyết định 
51/QĐ-BTTTT, Bộ TT&TT đã phân công cụ thể các cơ quan, đơn vị làm 
đầu mối theo dõi các chỉ số thuộc trách nhiệm của Bộ TT&TT. Theo đó, 
với bộ chỉ số Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc, Cục Viễn thông 
được giao làm đầu mối chủ trì theo dõi chỉ số thành phần về Cơ sở hạ 
tầng viễn thông, 2 chỉ số thành phần khác là Dịch vụ công trực tuyến và 



Nguồn nhân lực cùng chỉ số phụ về Mức độ tham gia trực tuyến đều 
được giao cho Cục Tin học hóa chủ trì theo dõi. 

Kế hoạch của Bộ TT&TT cũng nêu rõ, các cơ quan, đơn vị được giao 
trách nhiệm chủ trì theo dõi các chỉ số thuộc trách nhiệm của Bộ có 
nhiệm vụ: xây dựng kế hoạch chi tiết, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, lộ 
trình cụ thể báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách lĩnh vực để chỉ đạo thực 
hiện; phối hợp với Viện Chiến lược TT&TT xây dựng tài liệu hướng dẫn 
để có cách hiểu đúng, thống nhất về các bộ chỉ số, nhóm chỉ số, chỉ số 
thành phần, các mục tiêu, mẫu biểu báo cáo; theo dõi, đôn đốc, kiểm 
tra tình hình thực hiện các chỉ số, kịp thời báo cáo Bộ những khó khăn, 
vướng mắc để tháo gỡ; phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế để chủ động 
kết nối với các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc tham 
gia; xây dựng kênh thông tin, cơ sở dữ liệu, cập nhật đầy đủ, kịp thời 
để đánh giá, xếp hạng khách quan, chính xác. 

Về các nhiệm vụ cụ thể, Cục Tin học hóa có trách nhiệm triển khai xây 
dựng và trình ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam giai đoạn 
2018 – 2020; trình Bộ văn bản hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, 
UBND cấp tỉnh xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử (đối với 
cấp bộ), Kiến trúc Chính quyền điện tử (với cấp tỉnh). 

Cục Tần số vô tuyến điện chủ trì phối hợp với Cục Viễn thông, Vụ Quản 
lý Doanh nghiệp, Vụ KH&CN và các đơn vị liên quan báo cáo Bộ để có 
biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai cấp phép 
khai thác băng tần 2,6GHz theo quy định. 

Cục Viễn thông chủ trì đề xuất hoàn thiện hành lang pháp lý theo 
hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhằm nâng 
cao chỉ số về viễn thông, Internet. Trong quý I/2019, Cục Viễn thông 
được yêu cầu phải báo cáo Lãnh đạo Bộ các giải pháp nâng cao chỉ số 
viễn thông, Internet và tổ chức triển khai. 

Viện Chiến lược TT&TT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị 
liên quan nghiên cứu về cải thiện các chỉ số, xây dựng báo cáo về các 
chỉ số quốc tế liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TT&TT 
đã quy định tại Nghị quyết 02 của Chính phủ, trong đó có Chỉ số phát 
triển Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc. 

Cùng với đó, Viện Chiến lược TT&TT còn được giao chủ trì xây dựng 
tài liệu hướng dẫn các chỉ số thuộc trách nhiệm làm đầu mối, chủ trì 
theo dõi của Bộ để có cách hiểu đúng, thống nhất về các bộ chỉ số, 
nhóm chỉ số, chỉ số thành phần, các mục tiêu, mẫu biểu báo cáo; gửi 
Trung tâm thông tin công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của 



Bộ TT&TT sau khi được Lãnh đạo Bộ phê duyệt; chủ trì, phối hợp với 
các đơn vị có liên quan xây dựng Đề án phát triển hệ sinh thái đổi mới 
sáng tạo trong lĩnh vực TT&TT trình Bộ TT&TT… 

Trung tâm thông tin chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trình Bộ 
TT&TT phê duyệt kế hoạch và tổ chức triển khai việc cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến cấp độ 4, bảo đảm ít nhất 30% số dịch vụ công của Bộ 
được giải quyết ở cấp độ 4; nghiên cứu, xây dựng Đề án của Bộ về giải 
quyết kỹ thuật kết nối đồng bộ hệ thống VNACC/VCIS và tất cả các thủ 
tục hành chính về quản lý, kiểm tra chuyên ngành vào Cơ chế một cửa 
quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN… 

Cũng tại Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ, Bộ TT&TT 
cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chức năng khác của 
Bộ như Vụ Pháp chế, Vụ KH&CN, Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quố tế, 
Vụ Quản lý doanh nghiệp cùng các Cục Báo chí; Phát thanh, truyền 
hình và thông tin điện tử; Thông tin đối ngoại. 

Theo ictnews.vn 

 

4. Doanh nghiệp thủy sản kêu 'một lô hàng, cần 2 
giấy chứng nhận' 
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep) vừa 
kiến nghị lãnh đạo Bộ NN&PTNT, cần tháo gỡ bất cập “một lô 
hàng nhập khẩu cần 2 giấy chứng nhận” và đều do cơ quan thú y 
cửa khẩu cấp, đẻ giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. 



Vasep kiến nghị lãnh đạo Bộ NN&PTNT có giải pháp tháo gỡ tháo gỡ 
thủ tục, giảm bớt gánh nặng thủ tục hành chính cho cả các cơ quan 

quản lý và nhà nước và cả doanh nghiệp. 

Theo phản ánh của một số doanh nghiệp hội viên Vasep, khoảng 2 
tuần qua khi thông tư 36/2018 của Bộ NN&PTNT (sửa đổi Thông tư 
26/2016) quy định về kiểm dịch thủy sản có hiệu lực, các DN khi nhập 
khẩu một số mặt hàng thủy sản chế biến bao gói sẵn đang gặp phải 
tình trạng bất cập. 

Cụ thể, một lô hàng nhập khẩu, cần phải có 2 giấy chứng nhận mới 
được thông quan và điều đặc biệt là cả 2 giấy chứng nhận này đều do 
cùng một cơ quan có thẩm quyền là Thú y cửa khẩu cấp.  

Vasep cho biết, trước đây, theo Thông tư 26/2016, sau khi cơ quan thú 
y tiến hành thủ tục kiểm dịch cho lô hàng thủy sản nhập khẩu, họ sẽ 
cấp một giấy chứng nhận duy nhất là “Giấy Chứng nhận kiểm dịch và 
vệ sinh ATTP cho động vật và sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu 
dùng làm Thực phẩm” theo “mẫu 11TS”. 

Đây là cơ sở cho cơ quan Hải Quan duyệt thông quan lô hàng, có cả 
kiểm dịch và cả an toàn thực phẩm theo đúng tinh thần cải cách thủ tục 
hành chính của Chính phủ và Bộ NN&PTNT chỉ đạo. 

Tuy nhiên, theo Nghị định 15/2018  hướng dẫn chi tiết một số điều của 
Luật ATTP (hiệu lực từ 2/2/2018), các sản phẩm thủy sản đã được cấp 
Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, thì được miễn kiểm tra 
nhà nước về ATTP nhập khẩu (Khoản 1 Điều 13 của Nghị đinh 15), 
nhưng yêu cầu các sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, 



doanh nghiệp phải làm thủ tục tự công bố về ATTP và nộp hồ sơ tự 
công bố cho cơ quan Nhà nước (khoản 1, Điều 4, Nghị định 15/2018). 

Khi Thông tư 36/2018, có hiệu lực từ ngày 10/2/2019 thì mẫu 11TS đã 
bị thay bằng mẫu mới ký hiệu “10TS” và chỉ cấp duy nhất “Giấy Chứng 
nhận Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu” không còn 
chữ “an toàn thực phẩm” trong mẫu này nữa. 

Tuy nhiên, các Cơ quan Hải quan cửa khẩu không chấp nhận thông 
quan các lô hàng thủy sản bao gói sẵn nếu không có bất cứ văn bản 
nào của cơ quan chuyên ngành xác nhận đảm bảo về ATTP của lô 
hàng theo khoản 1 Điều 4 của Nghị định 15/2018. 

Như vậy, hiện tại doanh nghiệp muốn nhập được hàng chế biến bao 
gói sẵn thì sẽ phải làm 2 hồ sở. Vasep cho rằng, việc phát sinh trên 
không chỉ thủ tục và hồ sơ, mà còn bao gồm cả thời gian để lấy mẫu-
kiểm nghiệm-hoàn hiện hồ sơ và chờ nhận cấp cả hai loại giấy. 

“Bất cập này đã gia tăng thêm thủ tục hành chính và chi phí cũng như 
thời gian thực thi cho các doanh nghiệp thủy sản lẫn các cơ quan quản 
lý Nhà nước tại cửa khẩu là cơ quan Thú y và Cơ quan Hải quan”- 
Vasep phản ánh.   

Để giải quyết bất cập nói trên và trong khuôn khổ chung tay cải cách 
thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh với Chính phủ và 
Bộ NN&PTNT, Vasep kiến nghị Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức 
Tiến, xem xét chỉ đạo có giải pháp tháo gỡ bất cập kể trên, giảm bớt 
gánh nặng thủ tục hành chính cho cả các cơ quan quản lý và nhà nước 
và cả doanh nghiệp. 

Theo tienphong.vn 

 

5. Hoạt động của taxi ngoại tỉnh tại Hà Nội: Cần 
quản lý chặt, xử lý nghiêm 
Được cấp phù hiệu, giấp phép hoạt động tại các tỉnh Bắc Ninh, Hưng 
Yên, Vĩnh Phúc... nhưng nhiều xe taxi ngoại tỉnh lại ngang nhiên hoạt 
động tại Hà Nội. Những hành vi vi phạm các quy định về điều kiện kinh 
doanh vận tải hành khách bằng xe taxi tại Hà Nội gây bức xúc dư luận 
cần được quản lý chặt và xử lý nghiêm. 

  



 

Một tài xế Hãng taxi Sao Thủ Đô (được cấp phù hiệu tại Hưng Yên) bị 
lập biên bản do không mặc đồng phục theo quy định và không có giấy 

phép lái xe. Ảnh: Thanh Bình 

 
Nhan nhản taxi ngoại tỉnh  

Khảo sát của phóng viên tại một số khu vực như: Bến xe Nước Ngầm, 
Bến xe Giáp Bát, cổng chính Bệnh viện Bạch Mai, Khu đô thị Linh Đàm; 
các tuyến đường như Ngọc Hồi, Giải Phóng, Kim Đồng, Trường Chinh, 
Nguyễn Xiển... cho thấy có nhiều taxi mang phù hiệu do các tỉnh Hưng 
Yên, Bắc Ninh cấp..., đang cắm chốt, hoạt động rầm rộ tại đây. 

Đứng trước cổng Bến xe Giáp Bát (đoạn gần lối rẽ vào đường Kim 
Đồng) khoảng 20 phút, phóng viên đã chứng kiến có tới 13-14 chuyến 
taxi Sao Thủ đô liên tục dừng đỗ, đón trả khách. Điều khác biệt là tất cả 
các xe taxi của hãng này đều công khai hai số điện thoại của Hà Nội và 
các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên ở sườn, sau xe. Trong vai người có nhu 
cầu đi taxi, phóng viên kiên trì gọi nhiều cuộc vào các số điện thoại 
ngoại tỉnh của một số xe taxi Hãng Sao Thủ Đô (0221.8515515 và 
0222.6528528) nhưng không có người bắt máy. Khi gọi vào số điện 
thoại đầu Hà Nội dán trên xe (0246.2528528 và 0243.2515515) thì 
ngay lập tức có một phụ nữ trả lời, nhận khách có nhu cầu đặt xe. 



Theo tìm hiểu, Hãng taxi Sao Thủ Đô gồm 3 đơn vị đồng quản lý: Công 
ty TNHH Vận tải Tấn Kiên, Hợp tác xã Vận tải Thành Đô (cùng ở Bắc 
Ninh) và Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Hưng Cường (Hưng 
Yên). Hãng taxi này không có trụ sở chính tại Hà Nội mà chỉ đặt điểm 
giao dịch tại 162 đường Ngọc Hồi (Thanh Trì), song việc cấp phù hiệu, 
giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi lại do Sở Giao 
thông - Vận tải hai tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên thực hiện. Được biết, từ 
ngày 23-8-2018, Sở Giao thông - Vận tải Bắc Ninh đã thu hồi giấy phép 
kinh doanh vận tải đối với Công ty TNHH Vận tải Tấn Kiên. 

Không chỉ có Hãng taxi Sao Thủ Đô, nhiều hãng khác như Hà Nội Sao, 
Sao Việt... cũng do các tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên cấp phù hiệu, giấy 
phép kinh doanh vận tải taxi nhưng đang hoạt động ở Hà Nội với số 
lượng phương tiện và tần suất lớn. Theo Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội 
Nguyễn Công Hùng, tình trạng trên vi phạm nghiêm trọng điều kiện kinh 
doanh taxi, gây mất ổn định và cạnh tranh không lành mạnh trên thị 
trường vận tải hành khách bằng taxi tại Hà Nội. 

Sớm hoàn thiện Quy chế quản lý taxi 

 

Hãng taxi Sao Thủ Đô dừng đỗ không đúng quy định trước cổng Bệnh 
viện Bạch Mai. 

Theo ông Nguyễn Công Hùng, Điều 17, Nghị định số 86/2014/NĐ-CP 
ngày 10-9-2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh 
vận tải bằng xe ô tô nêu rõ: “Xe taxi có niên hạn sử dụng không quá 8 



năm tại đô thị loại đặc biệt; không quá 12 năm tại các địa phương 
khác”. Như vậy, điều kiện taxi được cấp phép ở địa phương khác “nới” 
hơn so với Hà Nội khiến doanh nghiệp lách luật đưa xe hết niên hạn sử 
dụng của Hà Nội ra tỉnh khác xin cấp phép và phù hiệu, sau đó quay 
ngược lại Hà Nội hoạt động gây nên sự bất bình đẳng đối với doanh 
nghiệp taxi Hà Nội.  

Ngoài ra, tại Điều 7 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP quy định: “Doanh 
nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi phải có 
trung tâm điều hành..., đăng ký tần số liên lạc và có thiết bị liên lạc giữa 
trung tâm với các xe thuộc đơn vị”. Song, trên thực tế, Trung tâm bộ 
đàm điều hành xe taxi của Hãng Sao Thủ Đô đang hoạt động và liên 
lạc tại Hà Nội nhưng chưa được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến 
điện tại Hà Nội. Điều này đã được Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Bắc 
Ninh khẳng định tại Công văn số 249/SGTVT-ATGT ngày 12-2-2019 trả 
lời kiến nghị của Hiệp hội Taxi Hà Nội: “Việc Hãng taxi Sao Thủ Đô 
niêm yết số điện thoại của Hà Nội trên xe là vi phạm quy định về kinh 
doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng taxi”. 

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tuyển, Phó Trưởng phòng Quản 
lý vận tải, Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội thừa nhận, Hà Nội hiện có 
tình trạng một số doanh nghiệp không được Sở cấp phép, phương tiện 
không được cấp phù hiệu nhưng vẫn lập văn phòng điều khiển phương 
tiện tại Hà Nội, trong số đó có Hãng taxi Sao Thủ Đô. Taxi ngoại tỉnh 
hoạt động nhiều tại Hà Nội gây nên cảnh bát nháo, dừng đỗ xe không 
đúng quy định, trong khi đó chế tài xử phạt loại hình taxi này chưa có 
nên việc quản lý gặp khó khăn.  

Nhằm siết chặt quản lý hoạt động vận tải bằng taxi trên địa bàn, bảo 
đảm quyền lợi cho hành khách và doanh nghiệp chân chính, từ năm 
2016, Sở Giao thông - Vận tải đã xây dựng Quy chế quản lý xe taxi, 
trong đó quy định sử dụng phần mềm dùng chung xe taxi Hà Nội; về 
vùng phục vụ; về điểm dừng, đỗ xe taxi... Với những quy định cụ thể 
như vậy, nếu xe taxi hoạt động không bảo đảm thời gian tối thiểu hoạt 
động trong vùng theo phương án đã đăng ký sẽ bị xử lý. Đặc biệt, khi 
Hà Nội quy định màu xe cụ thể cũng giúp hành khách phân biệt được 
đâu là taxi Hà Nội và đâu là xe ngoại tỉnh. Hiện quy chế này đang tiếp 
tục xin ý kiến Bộ Giao thông - Vận tải, cơ quan chức năng nhằm sớm 
hoàn thiện để trình TP Hà Nội phê duyệt.  

Ngoài ra, mới đây, Hiệp hội Taxi Hà Nội đã có công văn đề nghị Bộ 
Giao thông - Vận tải, Thanh tra Bộ, UBND tỉnh Bắc Ninh... tăng cường 
thanh, kiểm tra việc cấp phù hiệu taxi tại các tỉnh cho những xe đã hết 



niên hạn sử dụng tại Hà Nội; siết chặt việc cấp tần số vô tuyến điện và 
xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm quy định này. Hy vọng khi Quy 
chế quản lý xe taxi được ban hành, công tác kiểm tra, xử lý được tăng 
cường sẽ góp phần hạn chế được tình trạng taxi ngoại tỉnh hoạt động 
bát nháo như hiện nay. 
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6. Quản tiếng ồn, không đơn giản! 
Dự thảo nghị định về kinh doanh karaoke, vũ trường đang được 
xây dựng. Với dự thảo dạng này luôn vấp phải luồng ý kiến: không 
khéo thêm giấy phép con, can thiệp quá sâu vào hoạt động của 
doanh nghiệp... 

Thế nhưng xã hội cũng có yêu cầu khác, đó là làm gì để môi trường 
sống của người dân không bị đảo lộn bởi ô nhiễm tiếng ồn, mất trật tự. 

Điểm qua dự thảo sẽ thấy có nhiều quy định quá chi tiết, như không 
được chốt cửa phòng hát, không được đặt khóa hoặc thiết bị báo động, 
chỉ sử dụng bài hát trong danh mục được phép lưu hành, không được 
hoạt động quá 2h khuya, phải cách cơ sở trường học, tôn giáo, di tích 
200m... 

Nhiều ý kiến còn cho rằng một số quy định trong dự thảo là thừa bởi đã 
có ở văn bản khác. Như về tiếng ồn, năm 2010 Bộ Tài nguyên - môi 
trường đã ban hành bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Theo 
đó, âm thanh được xác định ở ngưỡng 40 dBA tương đương sự yên 
lặng khu dân cư về đêm, 50 dBA âm thanh quán ăn vắng khách, 60 
dBA âm thanh giữa tiệm ăn.  

Như vậy, nếu cơ sở karaoke, vũ trường cách âm tốt, tiếng ồn không 
quá 40 dBA có thể hoạt động bất kỳ lúc nào, không giới hạn ở 2h khuya 
như dự thảo. Về lý thuyết là thế! 

Cứ cho là cơ sở karaoke hay vũ trường đã cách âm rất tốt, nhưng tiếng 
ồn làm phiền người dân đâu chỉ có từ nhạc, loa. Khách đến, khách đi, 
kèm theo tiếng động cơ xe, tiếng cười nói huyên náo... có đảm bảo 
được an ninh trật tự và giấc ngủ của người dân trong đêm khuya?  

Hay những hình ảnh không đẹp mắt thường xuất hiện ở điểm karaoke, 
vũ trường có đảm bảo được không gian thờ tự hay môi trường giáo 
dục...!? 



Có thể nói, việc loại bỏ giấy phép con ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề để 
cải thiện môi trường kinh doanh được thực hiện trong thời gian qua đã 
nhận được sự đồng tình của xã hội.  

Nhưng với vấn đề nhạy cảm, đụng chạm đến số đông người dân như 
kinh doanh karaoke, vũ trường không thể bỏ quy định cho thông thoáng 
là xong. Bởi khi quá thoáng, không khéo hoạt động kinh doanh sẽ xâm 
phạm lợi ích của cộng đồng dân cư. 

Nhưng quy định quá chặt lại đi ngược tinh thần cải thiện môi trường 
kinh doanh mà Chính phủ đang kiên trì thực hiện. Phòng Thương mại 
và công nghiệp VN (VCCI) cho rằng quy định về an ninh trật tự, tiêu 
chuẩn âm thanh - ánh sáng... là không cần thiết. Chỉ cần các cơ sở 
karaoke, vũ trường đáp ứng yêu cầu của pháp luật đã ban hành như 
phòng cháy chữa cháy, tiếng ồn, phòng chống tệ nạn mại dâm là đủ.  

Từ đó, nhiều ý kiến cho rằng chỉ cần nâng cao hiệu quả thực thi pháp 
luật là vẫn đảm bảo thông thoáng cho người kinh doanh nhưng không 
để các cơ sở karaoke, vũ trường xâm phạm quyền lợi của người dân. 

Tuy nhiên cũng có một thực tế khác là người dân vẫn bức xúc khi cuộc 
sống hằng ngày của họ bị đảo lộn bởi các hoạt động của một số cơ sở 
karaoke, vũ trường "nhốn nháo" mà không thấy các cơ quan pháp luật 
can thiệp. 

Chủ trương cải thiện môi trường kinh doanh của Chính phủ là bất biến. 
Phải quản lý hay bớt đi quy định nhằm tạo thông thoáng cho kinh 
doanh, lý lẽ nào cũng đúng.  

Quản như thế nào, câu trả lời đúng nhất là từ thực tế: người kinh 
doanh không bị làm khó, cuộc sống của người dân không bị quấy nhiễu 
bởi hoạt động của các cơ sở karaoke, vũ trường. Đó chính là thử thách 
cho các cơ quan quản lý nhà nước. 

Theo tuoitre.vn 

 

7. Vĩnh Phúc: Nhiều giải pháp phát triển công 
nghiệp hỗ trợ 
Nhận thức rõ được vai trò quan trọng của công nghiệp hỗ trợ 
(CNHT) đối với sự phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương nói 
riêng và cả nước nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang thực hiện 
nhiều giải pháp nhằm phát triển ngành công nghiệp quan trọng 
này.   



Yêu cầu tất yếu 

Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV đã nêu rõ “Tập trung 
phát triển công nghiệp và coi công nghiệp là nền tảng nhằm tạo sự tăng 
trưởng cao của nền kinh tế, kích thích các ngành dịch vụ, nông nghiệp 
phát triển”. Để thực hiện được yêu cầu này, tỉnh Vĩnh Phúc coi phát 
triển CNHT là yêu cầu tất yếu nhằm đạt được mục tiêu phát triển công 
nghiệp. 

 

Hiện toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 189 doanh nghiệp CNHT 

“Bởi CNHT là một trong những yếu tố quan trọng, tạo môi trường thuận 
lợi cho phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, CNHT phát triển cũng 
góp phần gia tăng giá trị sản phẩm, giảm nhập khẩu, tăng tỷ trọng giá 
trị xuất khẩu trong cơ cấu xuất nhập khẩu của địa phương” – Ông Lê 
Duy Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh. 

Hiện toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 189 doanh nghiệp (DN) hoạt động trong 
lĩnh vực CNHT, với tổng vốn đăng ký 2,3 tỷ USD, trong đó có 159 DN 
đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và 30 DN trong nước. Các DN CNHT 
đầu tư tại Vĩnh Phúc tập trung vào CNHT cho 5 nhóm ngành công 
nghiệp lớn, bao gồm: công nghiệp cơ khí; công nghiệp điện tử-tin học; 



công nghiệp ô tô, xe máy; công nghiệp dệt may, giày dép; công nghiệp 
vật liệu xây dựng. 

Nhờ chủ trương đó, đến nay hệ thống hạ tầng trong và ngoài khu công 
nghiệp tại Vĩnh Phúc tương đối hoàn thiện. Tỉnh đã quy hoạch được 19 
khu công nghiệp với quy mô gần 6.000 ha, trong đó có 10 khu đã được 
thành lập và cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng diện tích quy hoạch 
gần 4.000 ha, tạo điều kiện thuận lợi về mặt hạ tầng phát triên công 
nghiệp tập trung. Tỉnh cũng quy hoạch được 32 cụm công nghiệp 
(CCN), tiểu thủ công nghiệp (TTCN) với tổng diện tích 625 ha, trong đó 
16 cụm được hình thành với tổng diện tích 334 ha. 

Định hướng phát triển CNHT giúp ngành công nghiệp tĩnh Vĩnh Phúc 
những năm qua có tốc độ tăng trưởng tốt. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng 
giai đoạn 2011-2016 ước đạt 28,97%/năm, cao hơn mức bình quân của 
cả nước là 12,67%. Bên cạnh đó, CNHT cũng góp phần thúc đẩy các 
ngành công nghiệp chủ lực của địa phương phát triển, điển hình như 
ngành cơ khí chế tạo, lắp ráp ôtô, xe máy. CNHT cũng giúp hình thành 
mối liên kết sản xuất giữa các DN trong nước và DN FDI, tạo điều kiện 
cho DN trong nước từng bước tiếp cận công nghệ tiên tiến và tham gia 
vào chuỗi giá trị toàn cầu của các công ty đa quốc gia. 

Hoàn thiện chính sách 

Mặc dù đã đạt được những kết quả khá tích cực, nhưng theo lãnh đạo 
UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ngành CNHT địa phương vẫn còn nhiều hạn 
chế. Các dự án CNHT đầu tư vào sản xuất linh kiện ô tô, xe máy còn 
chưa nhiều, mang tính nhỏ lẻ, sản phẩm làm ra ít về chủng loại và sản 
lượng, chưa tạo được sức cạnh tranh, do đó để phục vụ nhu cầu sản 
xuất trong nước, hàng năm ngành ôtô vẫn nhập khẩu một lượng lớn 
linh kiện, phụ tùng. 



 

Tỉnh Vĩnh Phúc đang tập trung nhiều giải pháp nhằm thu hút 
doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực CNHT 

Đặc biệt, ông Lê Duy Thành cho biết, các sản phẩm CNHT tại địa 
phương hầu hết có hàm lượng công nghệ chế tạo thấp, chủ yếu là gia 
công, lắp ráp cụm linh kiện, sản xuất sản phẩm đơn giản. Bên cạnh đó, 
CNHT sản xuất nguyên, vật liệu (công nghệ vật liệu) như sắt, thép, kim 
loại màu, cao su kỹ thuật, nhựa kỹ thuật, da, bông chưa phát triển, chủ 
yếu phải nhập khẩu; sản phẩm CNHT có giá trị gia tăng thấp sử dụng 
nhiều lao động… 

Nhằm thúc đẩy ngành CNHT tại địa phương phát triển, tới đây, tỉnh 
Vĩnh Phúc sẽ xây dựng các chương trình xúc tiến đầu tư, hỗ trợ DN và 
các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ phát triển 
CNHT trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Đồng thời, quan tâm đến các dự 
án xây dựng kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp đạt tiêu chuẩn hiện 
đại, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. 

Tạo mối liên kết giữa các DN với các công ty, tập đoàn lớn, bao gồm 
các nhà lắp ráp, các nhà cung ứng lớp trên trong và ngoài nước với các 
DN trong nước để trở thành nhà cung ứng. Tư vấn chuyển giao công 
nghệ, vườn ươm DN, đồng thời hỗ trợ về kỹ thuật, chuyên gia; hỗ trợ 
nâng cao năng lực quản trị DN, xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật phục 
vụ phát triển CNHT. 



Tập trung huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước (vốn ODA, vốn 
vay ưu đãi, vốn FDI) để dầu tư phát triển CNHT và sử dụng hiệu quả 
nguồn vốn nhà nước hỗ trợ các chương trình, dự án phát triển CNHT 
trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. 

Để tạo cơ hội cho ngành CNHT địa phương phát triển, lãnh đạo tỉnh 
Vĩnh Phúc cam kết sẽ tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, 
tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thẩm định dự án, cấp giấy phép 
đầu tư, thỏa thuận địa điểm cấp đất, cấp giấy phép xây dựng một cách 
nhanh chóng. Thực hiện có hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính 
theo quy trình một cửa thông qua Trung tâm hành chính công Vĩnh 
Phúc; thực hiện các giải pháp trong đề án nâng cao chỉ số năng lực 
cạnh tranh (PCI) của tỉnh. 
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8. Đắk Lắk chính thức sử dụng chữ ký số  
Nhằm đẩy mạnh việc trao đổi, sử dụng văn bản điện tử, thực hiện 
thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến từng bước thay thế 
văn bản giấy, Kể từ ngày 08/3/2019 tỉnh Đắk Lắk chính thức triển 
khai sử dụng chữ ký số trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 

Đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trước 
mắt chỉ đạo bộ phận Văn thư khi phát hành văn bản trên hệ thống quản 
lý điều hành văn bản (iDesk) triển khai thực hiện việc ký số lên văn bản 
điện tử. Về hình thức chữ ký số của cơ quan, đơn vị thực hiện ở vị trí 
góc trên, bên phải, trang đầu văn bản; hình ảnh: dấu của cơ quan, đơn 
vị số hóa văn bản, kích thước bằng kích thước thực tế của con dấu, 
định dạng Portable Network Grapphics (.png); thông tin: tên cơ quan, 
đơn vị, thời gian ký (ngày tháng, năm, giờ phút). 



 

Sở TT&TT chính thức sử dụng chữ ký số trong hoạt động của đơn vị 

Đối với hình thức chữ ký số của người có thẩm quyền ký ban hành văn 
bản thì tại vị trí ký của người có thẩm quyền ký ban hành văn bản trên 
văn bản giấy; hình ảnh: chữ ký của người có thẩm quyền trên văn bản 
giấy, màu xanh, định dạng (.png). Riêng hình thức chữ ký số của cơ 
quan, đơn vị ban hành văn bản thì vị trí trùm lên 1/3 chữ ký của người 
có thẩm quyền về phía bên trái; hình ảnh: dấu của cơ quan, đơn vị ban 
hành văn bản, màu đỏ, kích thước bằng kích thước thực tế của dấu, 
định dạng (.png); thông tin: tên cơ quan, đơn vị, thời gian ký (ngày, 
tháng, năm, giờ, phút, giây). 

Được biết, hiện một số đơn vị như:  Sở Thông tin và Truyền thông, Sở 
Tư pháp…  đã tiến hành sử dụng chữ ký số trong hoạt động của đơn vị 
và tất cả các văn bản sử dụng chữ ký số có giá trị tương đương văn 
bản giấy. Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tham 
mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản 
lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk 
Lắk. 

Việc ứng dụng chứng thực điện tử và triển khai chữ ký số chuyên dùng 
trong văn bản điện tử của cơ quan Nhà nước nhằm đẩy mạnh việc trao 
đổi, sử dụng văn bản điện tử, thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ 
công trực tuyến từng bước thay thế văn bản giấy; nâng cao hiệu quả 
công tác hành chính và bảo đảm công tác an toàn thông tin trên môi 
trường mạng; từng bước hiện đại hóa, minh bạch hóa nền hành chính, 



thực hiện Chính quyền điện tử, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tại địa phương. 
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9. Gia Lai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ 
cải cách hành chính 

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn số 416/UBND-KGVX về 
việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách 
hành chính. 

  

Ảnh: Ngọc Sang  

Theo đó, các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, 
thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử 
dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã được đầu tư; phối 
hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan 
tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và người dân 
thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch 
vụ bưu chính công ích; tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh 
nghiệp ứng dụng mạng xã hội Zalo để trao đổi thông tin với chính 
quyền, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện nghiêm chỉ 
đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1951/UBND-KGVX ngày 5-9-2018 



về triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12-7-2018 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan 
trong hệ thống hành chính nhà nước. Trong đó, cần lưu ý không thực 
hiện việc giao dịch trực tiếp các thủ tục hành chính nếu đã đủ điều kiện 
qua mạng giữa các cơ quan nhà nước. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng thư điện tử 
công vụ, hệ thống văn bản điện tử kết hợp chữ số. 

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động bố trí kinh 
phí từ năm 2019 đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình đến cấp xã để 
đảm bảo họp trực tuyến từ Trung ương đến cơ sở. Phương án đầu tư 
cần tính toán hiệu quả, tận dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có; đồng 
thời phải có sự đồng bộ với hệ thống hiện có của tỉnh. Triển khai đầu tư 
hệ thống một cửa điện tử đồng bộ đến 100% xã, phường, thị trấn; đảm 
bảo đến hết tháng 6-2019 hoàn thành xong việc xây dựng, vận hành hệ 
thống một cửa điện tử để đưa vào sử dụng và tích hợp trên hệ thống 
của tỉnh (http://motcua.gialai.gov.vn). Thực hiện kiểm tra, đánh giá tổng 
thể về an toàn, an ninh thông tin theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP 
ngày 1-7-2016 của Chính phủ và Hướng dẫn tại Thông tư số 
03/2017/TT-BTTTT ngày 24-4-2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông 
trong phạm vi địa phương mình. Triển khai đầu tư xây dựng các trang 
thông tin cấp xã hoặc trang thông tin điện tử thành phần trên 
Trang/Cổng thông tin điện tử của huyện, thị xã, thành phố; đầu tư phần 
mềm “Quản lý giao việc”… 

Theo baogialai.com.vn 

 

10. Tháo gỡ vướng mắc trong tách thửa đất ở 
TPHCM 
Tại buổi duyệt nhiệm vụ của UBND quận Thủ Đức năm 2019 vào chiều 
4-3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu trong năm 
2019, quận Thủ Đức phải đẩy mạnh thi đua toàn diện, tạo đột phá trong 
cải cách hành chính, nhằm tăng tốc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - 
xã hội 5 năm của quận. 

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của quận cần có cải tiến phương 
pháp làm việc từ những việc nhỏ nhất; đào sâu nghiên cứu, tìm giải 
pháp xử lý các vướng mắc, khó khăn. 

Chủ tịch UBND quận phải xem xét chi thu nhập tăng thêm theo Nghị 
quyết 54 của Quốc hội gắn cải cách hành chính. Dứt khoát không để 



xảy ra chuyện tỷ lệ hài lòng giảm nhưng được hưởng chi thu nhập tăng 
thêm. Do đó, trong đánh giá công chức phải rõ ràng. Kết quả đánh giá 
không phải dựa vào sự hài lòng của... lãnh đạo, mà phải là sự hài lòng 
của người dân, doanh nghiệp. 

Ngoài ra, quận cũng cần lưu ý nhân rộng các mô hình, sáng kiến về cải 
cách hành chính; nâng cao chất lượng tiếp dân, bằng sự tận tụy, chân 
thành; đồng thời đẩy mạnh công khai, minh bạch thông qua các dịch vụ 
công trực tuyến. Cùng đó, các quận - huyện cần tham khảo các mô 
hình, cách làm hay để công tác quản lý đô thị tốt hơn. 

Liên quan đến quy định về tách thửa (Quyết định 60/2018 của UBND 
TP), đồng chí Trần Vĩnh Tuyến đánh giá hiện có một số khó khăn, 
vướng mắc cần tháo gỡ. Vì vậy, Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với 
Sở Tài nguyên - Môi trường tham mưu UBND TP tổ chức sơ kết đánh 
giá kết quả thực hiện Quyết định 60 trong thời gian qua.  

Về chính sách bồi thường, Sở TN-MT phải tham mưu UBND TP trả lời 
bằng văn bản để quận có căn cứ thực hiện, góp phần sớm giải tỏa mặt 
bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm qua địa bàn. 

Đối với dự án Đại học Quốc gia TPHCM, Sở Kế hoạch - Đầu tư rà soát 
lại, trường hợp cần thiết thì báo cáo UBND TP để báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ bố trí vốn tiếp tục bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng 
bởi dự án. 

Ngoài ra, Sở Giao thông - Vận tải chủ trì làm việc với quận Thủ Đức để 
trả lời về những dự án giao thông trên địa bàn quận. Đối với những vấn 
đề trong thẩm quyền thì giải quyết nhanh, trường hợp vượt thẩm quyền 
thì báo cáo, đề xuất UBND TP giải quyết. 

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức Lê 
Văn Chiến cho biết, trong năm 2019, quận sẽ tập trung xây dựng chính 
sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tập trung giải phóng mặt bằng 
dứt điểm dự án vành đai 2, góp phần sớm khép kín đường vành đai 2. 

Cùng đó, quận tập trung giải quyết chính sách tái định cư kịp thời cho 
người dân có nơi ở mới sớm ổn định cuộc sống. UBND quận cũng đề 
nghị UBND TP sớm chỉ đạo sở - ngành xem lại mức giá bồi thường ở 
dự án đường vành đai 2, đoạn từ nút giao Gò Dưa đến đường Phạm 
Văn Đồng cho phù hợp. 

Quận Thủ Đức cũng đề xuất UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư 8 
dự án xây dựng trường học với tổng mức đầu tư hơn 980 tỷ đồng; kiến 



nghị UBND TP có ý kiến với Bộ GTVT triển khai xây dựng ga Bình 
Triệu (phường Hiệp Bình Chánh).  

Theo sggp.org.vn 

 

11. Đắk Nông: Yêu cầu hủy bỏ công văn 'đi ngược' 
tinh thần cải cách hành chính 
Ông Nguyễn Văn Vân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông 
vừa ký văn bản đề nghị Sở TNMT cho ý kiến phù hợp với pháp luật đất 
đai, quy định về thời gian xử lý các thủ tục hành chính về đất đai tại các 
công văn do Phòng TNMT thị xã Gia Nghĩa ban hành, được đăng tải 
trên mạng xã hội. 

 

Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa yêu cầu hủy bỏ công văn số 42 của 
Phòng TNMT 

“Để có cơ sở báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và định hướng dư luận xã 
hội, tránh làm ảnh hưởng đến những nỗ lực cải thiện chỉ số cạnh tranh 
của tỉnh, Ban Tuyên giáo đề nghị Sở TNMT xem xét, có ý kiến về tính 
phú hợp với các quy định của pháp luật đất đai và quy định về thời gian 
xử lý các thủ tục hành chính về đất đai hiện hành trong các công văn số 
19/CV-TNMT và Văn bản số 42CV-TNMT của Phòng TNMT thị xã Gia 
Nghĩa. Sở Tư pháp xem xét, có ý kiến về thẩm quyền ban hành văn 



bản đối với nội dung được nêu trong 2 văn bản của Phòng TNMT”, 
lược trích văn bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông nêu.   

Vừa qua, trên mạng xã hội facebook xuất hiện nội dung phản ánh của 
một người dân, kèm theo đó là công văn số 42/CV-TNMT do bà Đàm 
Thị Hệ, Trưởng phòng TNMT thị xã Gia Nghĩa ký ngày 28/1/2019. 

Nội dung thông tin nêu, trong khi UBND tỉnh Đắk Nông tích cực cải 
cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chỉ số cạnh tranh so vơi các 
tỉnh thành khác: cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ, công khai minh 
bạch thủ tục hành chính. Thì bà Đàm Thị Hệ lại ngăn chặn các hồ sơ 
có dấu hiệu giải quyết sớm; đồng thời căn thời gian giải quyết hồ sơ 
đến lúc gần có kết quả thì ra công văn 42/CV-TNMT, với lý do để ngăn 
chặn tiêu cực.   

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Dũng – Phó chủ tịch 
UBND thị xã Gia Nghĩa cho biết, kết luận tại cuộc họp giao ban định kỳ 
hàng tuần vào ngày 25/2 vừa qua, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu, 
Phòng TNMT ban hành văn bản thu hồi, hủy bỏ công văn 42/CV-TNMT 
là chưa đúng với tinh thần cải cách hành chính theo quy định. 



Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa yêu cầu hủy bỏ công văn số 42 vì chưa 
đúng với tinh thần cải cách hành chính 

“Công văn của Phòng TNMT khi bị đưa lên mạng xã hội thì bị , gây nên 
nhiều bình luận trái chiều và phản cảm. Công văn này nói về cách kiểm 
soát về thời gian giải quyết cho người dân là không phù hợp với tinh 
thần cải cách thủ tục hành chính của tỉnh. Vì tỉnh đang khuyến khích 
giải quyết sớm, trước hạn… Nhưng, văn bản này, nói việc làm ngược 
lại”, ông Dũng nói. 

Ông Dũng cho biết thêm, có nhiều trường hợp cấp thiết cho người dân 
thì cần tạo điều kiện giải quyết sớm hơn cho họ, chứ không phải chờ 



đến 20 ngày theo quy định. Do đó, UBND thị xã đã yêu cầu ra văn bản 
thu hồi, hủy bỏ công văn mà Phòng TNMT đã ban hành. 

Theo tienphong.vn 

 

12. Hà Nội, Estonia trao đổi kinh nghiệm xây dựng 
chính phủ điện tử 
Với kinh nghiệm xây dựng chính phủ điện tử từ năm 2003, Estonia sẵn 
sàng hỗ trợ Hà Nội trong lĩnh vực này. 

Ngày 4/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp đoàn 
đại biểu Estonia dẫn đầu bởi ông Andres Rundu, Thứ trưởng Ngoại 
giao Estonia. 

Chia sẻ tại buổi tiếp, Thứ trưởng Ngoại giao Estonia bày tỏ, Việt Nam 
là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển nhanh nhất khu vực 
Đông Nam Á, do đó kỳ vọng quan hệ hợp tác kinh tế hai nước được 
củng cố hơn nữa, trên cơ sở quan hệ giữa Hà Nội và các địa phương 
Estonia. Ông Andres Rundu cũng mong muốn Chủ tịch UBND TP Hà 
Nội nói riêng cùng các đối tác kinh tế từ Hà Nội, Việt Nam sẽ tới 
Estonia tham khảo kinh nghiệm cùng phát triển. 

 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp ông Andres Rundu, 



Thứ trưởng Ngoại giao Estonia. 

Đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng chính phủ điện tử, Estonia sẵn sàng 
hỗ trợ TP Hà Nội bởi thế mạnh của Estonia là về công nghệ thông tin 
(CNTT), các giải pháp thông minh về giao thông công cộng. Thứ 
trưởng Andres Rundu mong mỏi tìm hiểu những ưu tiên của Hà Nội 
trong lĩnh vực này để thúc đẩy hợp tác trong tương lai. 

Về phần mình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhất trí với đề xuất của Thứ 
trưởng Ngoại giao Estonia, theo đó thông tin về tình hình phát triển kinh 
tế-xã hội của Thủ đô cũng như mục tiêu của TP trong phát triển đô thị 
thông minh, xây dựng chính quyền điện tử. 

Là 1 trong 17 thủ đô lớn nhất thế giới, trong năm 2018, Hà Nội đứng 
đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, lượng đầu tư trong 3 
năm vừa qua tương 64% trong 30 năm vừa qua. 

Tăng trưởng trung bình trong 8 năm vừa qua đạt 7,3%/năm  Trong 
chương trình phát triển kinh tế xã hội có 3 khâu đột phá là đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao, củng cố cơ sở hạ tầng và cải cách 
hành chính. Về cải cách hành chính, TP xác định lấy CNTT là công cụ 
chính. Từ tháng 12/2015 đến nay, TP đã xây dựng nền hành chính điện 
tử dùng chung từ TP đến các quận, huyện, thị xã. 

Một số thành quả có thể kể đến như hiện nay,100% doanh nghiệp Hà 
Nội kê khai nộp thuế; 100% kê khai thuế hải quan cũng như thủ tục làm 
CMND, hộ chiếu được thực hiện trực tuyến và hướng tới số hóa toàn 
bộ dữ liệu người dân. 

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng xây dựng xong 6,5 triệu hồ sơ khám sức 
khỏe và đảm bảo việc tuyển sinh đầu cấp tiểu học, THCS thực hiện 
trực tuyến, phấn đấu hết năm 2019, toàn bộ các Thủ tục hành chính 
thuộc sở, ngành, quận huyện thực hiện ở mức độ 3, 4… 

Theo người đứng đầu UBND TP, được biết Estonia đã có quá trinh xây 
dựng chính phủ điện tử từ năm 2003, Hà Nội kỳ vọng nhận được sự hỗ 
trợ về thông tin, kinh nghiệm của Estonia để ứng dụng, đặc biệt quan 
tâm và mong muốn hợp tác trên 5 lĩnh vực: Xây dựng hệ thống bảo 
mật; xây dựng cơ sở phân tích dữ liệu; đào tạo nguồn nhân lực; kinh 
nghiệm trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử đồng bộ và hiệu 
quả; sử dụng các thiết bị đầu cuối để sử dụng trên toàn bộ hệ thống… 



Chủ tịch UBND TP cũng mong muốn thời gian tới khi các lãnh đạo 
Estonia đến thăm Việt Nam và TP Hà Nội, sẽ có những ký kết hợp tác 
giữa hai bên về xây dựng Chính phủ điện tử, Thành phố thông minh. 

Theo kinhtedothi.vn 

 

 
 

 


