
a   

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

               

 

 

 

      

ĐIỂM BÁO 

 

              Ngày  06  tháng  3  năm  2019 



Bộ, ngành 
1. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xã hội: Tất cả đều 
chung chung, chưa cụ thể hóa 

2. Nghị định mới và ca khúc cũ 

3. Cắt giảm 122 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông 
nghiệp 

4. Dự thảo tiêu chuẩn về sản xuất nước mắm: Thêm 
những tiêu chuẩn không thực tế 

5. Ngành Hải quan: Tăng cường trách nhiệm người đứng 
đầu trong thực hiện cải cách hành chính 

 

Địa phương 
6. Khánh Hòa đẩy mạnh tin học hóa lĩnh vực tư pháp 

7. Xây dựng chính quyền điện tử: Thiết thực, cụ thể để 
mọi người dân cùng tham gia 

8. Bắc Ninh triển khai Quy chế phối hợp tra cứu, xác minh 
thông tin cấp Phiếu Lý lịch tư pháp 

9. Doanh nghiệp cần giảm thủ tục thực 

10. Hoàn thành nhiều hạng mục trong dự án kiến trúc 
chính quyền điện tử 

11. Sau ghi âm, ghi hình, Hà Nội cấm livestream buổi tiếp 
công dân 

12. Tiện lợi cho dân với thủ tục làm giấy tờ ngoài giờ 

 

 

 

 

 

 

 



1. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xã hội: Tất cả 
đều chung chung, chưa cụ thể hóa 
Đây là nhận định chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Thảo tại hội thảo 
"Doanh nghiệp xã hội cộng đồng - Thực trạng và giải pháp" do 
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức vào 
chiều 05/3. Và đây chỉ là một trong vô vàn rào cản mà loại hình 
doanh nghiệp này đang gặp phải. 

Theo CIEM, khái niệm doanh nghiệp xã hội (DNXH) đã xuất hiện từ lâu 
và là giải pháp mới để giải quyết các vấn đề xã hội có hiệu quả, bền 
vững và công bằng hơn; và giá trị tạo ra được chủ yếu phục vụ cho lợi 
ích chung của xã hội chứ không phải lợi ích xã hội. 

Khảo sát của CIEM và Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng 
(CSIP) cho thấy, Hòa Bình và Lào Cai là các tỉnh nghèo vùng núi Tây 
Bắc, nơi có nhiều dân tộc, đa văn hóa; quy mô kinh tế nhỏ, phụ thuộc 
từ 60-70% ngân sách hỗ trợ từ Trung ương. 

Quy mô doanh nghiệp, hộ kinh doanh đa số là nhỏ, kinh doanh manh 
mún; vốn nhân lực, khoa học, quản trị… năng lực cạnh tranh hạn 
chế…Tuy nhiên, hiện nay, các chính sách hỗ trợ đối với những doanh 
nghiệp này còn phân tán; quy mô nhỏ; trong nhiều trường hợp chưa 
thiết thực. 

 

 

Toàn cảnh hội thảo. 



Theo điều tra của CSIP, Hòa Bình hiện mới có 10/14 DNXH cộng đồng 
được tiếp cận vốn từ các tổ chức tín dụng với quy mô vay vốn còn thấp 
và lãi suất vay còn cao. Trong khi đó, tỷ lệ này ở Lào Cai có là 16/22. 

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban nghiên cứu 
môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của CIEM, chỉ ra rằng, 
chính sách hỗ trợ cho DNXH của trung ương rất nhiều nhưng không cụ 
thể, tất cả đều là những chính sách chung chung. Trong khi đó, ở địa 
phương các kế hoạch hành động cũng trong tình trạng tương tự, chỉ 
đơn thuần nhắc lại nội dung chính sách từ các văn bản của trung ương. 

"Chính sách thì có nhưng chung chung, không thể cụ thể hóa. Báo cáo 
thì đầy đủ nhưng việc triển khai thực thi đến DN thì rất hạn chế. Có thể 
nói chính sách chưa đến được DNXH cộng đồng", bà Thảo nhấn mạnh. 

Bà Thảo đã chỉ ra 6 khó khăn lớn nhất của DNXH, đó là: Vốn, nhân lực, 
tiếp cận thị trường, quản trị doanh nghiệp, rào cản về thủ tục hành 
chính, nhận thức chung về DNXH còn hạn chế. 

Đại diện DNXH điển hình tại Lào Cai, bà Tẩn Thị Su, Giám đốc DNXH 
Du lịch Sapa O'Chau chia sẻ những khó khăn trong những ngày đầu 
thành lập DN. Rào cản về ngôn ngữ khi nói tiếng Kinh không tốt, gia 
đình nghèo, điều kiện kinh tế địa phương khó khăn, thủ tục hành chính 
rắc rối... đã tác động lớn đến ước mơ thấy những mảnh đời trên quê 
hương mình thay đổi. 

 

Bà Tẩn Thị Su, Giám đốc DNXH Du lịch Sapa O'Chau 



Bà Su đặc biệt nhấn mạnh đến những khó khăn về nguồn vốn hay tiếp 
cận đất đai. Hiện doanh nghiệp của bà Su vẫn phải đi thuê nhà, trên 
chính mảnh đất của mình nhưng. Trong khi đó, nguồn vốn vay bị hạn 
chế. 

"Nếu chỉ được vay 50 triệu như hiện nay thì doanh nghiệp chỉ làm được 
nhà vệ sinh chứ không thể làm cái nhà đẹp để đón khách được", bà 
Tẩn Thị Su nói. 

Đồng cảm với phản ánh từ doanh nghiệp, ông Phan Đức Hiếu - Phó 
Viện trưởng CIEM cho rằng, DNXH có mỗi thuận lợi là sự tự tin và khát 
vọng, còn khó khăn thì vô vàn. 

Theo ông Hiếu, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, đặc biệt là DNXH, 
phát triển thì cải cách điều kiện kinh doanh là vấn đề sống còn. 

 

Ông Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng CIEM 

"Chẳng hạn muốn kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế thì phải ký quỹ 
250 triệu trong khi đi vay vốn thì chỉ được 50 triệu như giám đốc Su 
phản ánh. Rồi còn phải có 4 năm kinh nghiệm ở những lĩnh vực mà 
một người phải nghỉ học rất sớm để bán hàng như cô bé Su ngày trước 
thì không thể nghĩ tới", ông Hiếu phản ánh. 

Giám đốc DNXH Du lịch Sapa O'Chau kiến nghị, nên thiết lập một ban 
tư vấn (cấp tỉnh, huyện) dành cho các DN nhỏ và các mô hình khởi 
nghiệp tại cộng đồng; Tạo nhiều hơn những chính sách hỗ trợ vay vốn 



ưu đãi cho doanh nghiệp và các hộ kinh doanh. Mức cho vay phải hợp 
lý mới kinh doanh hiệu quả và tránh lãng phí vốn Nhà nước. 

Ngoài ra, Nhà nước cần tạo điều kiện về đất đai cho DN địa phương để 
phát triển kinh doanh. Có thêm những chương trình học hỏi, đào tạo 
năng lực chuyên sâu, cụ thể là tư vấn đồng hành và cầm tay chỉ việc 
cho các DN và người dân. 

Ghi nhận những kiến nghị của doanh nghiệp, bà Phạm Kiều Oanh - 
Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến phục vụ cộng đồng cho biết 
CSIP và CIEM sẽ tổng hợp những khó khăn, đề xuất của DN để kiến 
nghị lên các cơ quan chức năng, qua đó góp phần hoàn thiện chính 
sách khuyến khích phát triển DNXH trong thời gian tới. 

Theo doanhnghiepvn.vn 

 

2. Nghị định mới và ca khúc cũ 
Bộ VH-TT&DL đã xây dựng Nghị định mới về quản lý các hoạt động 
nghệ thuật biểu diễn, trong đó có vấn đề cấp phép cho các ca khúc 
trước năm 1975, rất được nhiều người quan tâm. Cách đây không lâu, 
Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có động thái tích cực là nới rộng phạm vi 
và đối tượng xin phổ biến các ca khúc trước năm 1975. Cụ thể, bất kỳ 
cá nhân nào cũng có thể nộp đơn xin cấp giấy phép lưu hành những ca 
khúc cũ, không cần phải có tư cách pháp nhân của đơn vị tổ chức biểu 
diễn hoặc các hãng sản xuất băng đĩa.  

Giờ đây, với Nghị định mới, một tín hiệu tích cực là bỏ khái niệm “ca 
khúc trước năm 1975”. Nghĩa là mọi ca khúc đều được đối xử như 
nhau trên con đường tiếp cận khán giả. Và Cục Nghệ thuật biểu diễn 
cũng không phải đầu mối duy nhất cấp phép lưu hành ca khúc. Việc cải 
tiến thủ tục hành chính này, dù tạo ra chuyển biến mới, nhưng cũng tồn 
tại không ít băn khoăn. 

Nhiều nghệ sĩ cho rằng, lâu nay vấn đề xin phép biểu diễn ca khúc 
trước năm 1975 tốn khá nhiều công sức nhưng vẫn còn có danh mục 
ca khúc để dựa vào đấy mà chọn lựa. Nếu bỏ quy định này, sẽ không 
còn danh mục ca khúc. Quyền hạn và trách nhiệm thẩm định ca khúc 
được giao về các địa phương mà lực lượng cán bộ quản lý văn hóa các 
địa phương đang có nhiều hạn chế. Nếu không cẩn thận sẽ giống như 
thay một giấy phép chung thành rất nhiều giấy phép con. 

Thực tế cho thấy, từ nhiều chục năm trước, khi đưa đoàn đi lưu diễn 
các tỉnh, cùng một chương trình nhưng tỉnh này đồng ý, tỉnh khác thì 



không. Khi giao quyền về cho địa phương, trình độ, quan điểm cán bộ 
mỗi nơi một khác. Nếu không có các tiêu chí rõ ràng về ca khúc bị cấm, 
nghệ sĩ, nhà tổ chức biểu diễn có khi còn mệt hơn. 

Bên cạnh e ngại phát sinh tiêu cực trong quá trình thẩm định, cấp phép 
biểu diễn thì điều khiến nghệ sĩ, nhà tổ chức lo lắng hơn nữa là để đảm 
bảo an toàn, sẽ có nhiều cán bộ địa phương sẽ giới hạn ca khúc được 
cấp phép biểu diễn chặt hơn cả trung ương. Mặt khác, khi quan điểm 
và trình độ cán bộ giữa các địa phương “vênh” nhau, xảy ra tranh cãi, 
cán bộ bị cho là vi phạm quy định thì nghệ sĩ, nhà tổ chức biểu diễn 
cũng không tránh khỏi lo lắng bị liên quan. 

Đã có không ít trường hợp, ca khúc hoặc chương trình được Cục Nghệ 
thuật biểu diễn cấp giấy phép nhưng ngành văn hóa địa phương lại 
không đồng ý cho bán vé. Tình trạng “phép vua thua lệ làng” đã khó 
ứng phó, mà để “lệ làng” giữ vai trò quyết định thì còn nan giải hơn. 
Giới biểu diễn không phải không có lý khi đề nghị, các ca khúc quen 
thuộc với số đông công chúng, đã được thử thách qua thời gian thì 
không nên và không cần xin cấp phép biểu diễn, dù là cấp địa phương 
hay trung ương. 

Để Nghị định mới góp phần thúc đẩy hoạt động biểu diễn, cách hay 
nhất là Bộ VH-TT&DL đưa ra một danh sách các ca khúc cấm phổ biến, 
thì những tác phẩm khác sẽ được thoải mái trình diễn mà không cần 
xin giấy phép nữa. 

Theo baohaiquan.vn 

 
3. Cắt giảm 122 thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
nông nghiệp 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Quyết định số 
700/QĐ-BNN-VP ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. 



 

Cắt giảm điều kiện kinh doanh trong nông nghiệp sẽ tạo điều kiện và 
không gian phát triển cho doanh nghiệp.  

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 
nông thôn có tổng số 386 thủ tục hành chính. Cụ thể: 248 thủ tục hành 
chính cấp trung ương, 106 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 18 thủ tục hành 
chính cấp huyện, 8 thủ tục hành chính cấp xã và 6 thủ tục hành chính 
cơ quan khác. 

Theo đó, số thủ tục hành chính được cắt giảm là 122 thủ tục. Cụ thể: 
cấp trung ương giảm 71 thủ tục (từ 319 xuống còn 248 thủ tục); cấp 
tỉnh giảm 31 thủ tục (từ 137 xuống còn 106 thủ tục); cấp huyện giảm 20 
thủ tục (từ 38 xuống còn 18 thủ tục); cấp xã giảm 4 thủ tục (từ 14 xuống 
còn 8 thủ tục). 

Cùng với việc hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực lâm nghiệp, thủy sản, 
thủ tục hành chính trong các lĩnh vực này đều được rà soát, đơn giản 
hóa và có số lượng cắt giảm ấn tượng. Lĩnh vực lâm nghiệp giảm từ 
134 thủ tục hành chính xuống còn 36 thủ tục (giảm gần 4 lần); lĩnh vực 
thủy sản giảm từ 66 thủ tục hành chính xuống còn 45 thủ tục hành 
chính; trong đó, có 3 thủ tục hành chính đã được xã hội hóa.  

Với việc rà soát, chuẩn hóa lần này, các thủ tục hành chính đã được 
phân chia cụ thể trong các lĩnh vực, đảm bảo dễ theo dõi, thực hiện 
như lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, thi đua khen 
thưởng, quản lý xây dựng công trình… 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong thời gian tới, Bộ 
tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực được 



giao để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trong nông 
nghiệp, nông thôn theo Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 18/9/2018 
của Thủ tướng Chính phủ và trong quá trình hoàn thiện thể chế đối với 
lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi theo Kế hoạch số 366/QĐ-BNN-VP đã 
được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 
28/01/2019. 

Quyết định trên thay thế Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC ngày 
11/01/2016. 

Theo baotintuc.vn 

 

4. Dự thảo tiêu chuẩn về sản xuất nước mắm: Thêm 
những tiêu chuẩn không thực tế 
Việc đưa thêm những mối nguy phi thực tế, khó hiểu, thậm chí là 
dư thừa vào chỉ tiêu kiểm soát tạo thêm rắc rối, tốn chi phí không 
cần thiết và gây ra khó khăn cho doanh nghiệp. 

Ngay trước thời gian ban hành, Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về quy 
phạm thực hành sản xuất nước mắm TCVN-12607:2019 (viết tắc là Dự 
thảo TCVN-12607) đã vấp phải hàng loạt ý kiến phản đối từ các doanh 
nghiệp, Hội nước mắm truyền thống, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu 
thủy sản Việt Nam (VASEP), bởi nhiều quy định không phù hợp với 
thực tế.  

Chiều ngày 4/3 phóng viên báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã có buổi trò 
chuyện cùng ông Nguyễn Anh Đức - Trưởng phòng kỹ thuật, Công ty 
Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang về những bất cập của Dự thảo 
TCVN-12607 do Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ 
NN-PTNT) soạn thảo. 



 

Ông Nguyễn Anh Đức - Trưởng phòng kỹ thuật, Công ty Cổ phần Thủy 
sản 584 Nha Trang. 

Theo ông Đức, trong Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia TCVN-12607 có 
những điều khoản rất khó hiểu, không cần thiết để kiểm soát, gây lãng 
phí thời gian và kinh phí cho doanh nghiệp mà thực sự những điều 
khoản đó không phải là mối nguy. 

Thứ nhất: Dự thảo quy định kiểm soát mối nguy hóa học là thuốc bảo 
vệ thực vật, dư lượng thuốc thú y. Mà thuốc bảo vệ thực vật thì có từ 
cây cỏ và dư lượng thuốc thú ý thì có từ động vật nuôi và cá nuôi, còn 
cá biển để làm nước mắm thì hoàn toàn không có những loại này. Việc 
đưa thêm mối nguy này vào chỉ tiêu kiểm soát tạo thêm rắc rối, gây ra 
lãng phí, khó khăn cho doanh nghiệp. 

Nước mắm làm từ cá đánh bắt tự nhiên hoàn toàn, dư lượng thuốc bảo 
vệ thực vật và dư lượng thuốc thú y đâu ra. Từ những thứ không có 
mối nguy hiểm này, buộc doanh nghiệp phải đi kiểm định, kiểm tra 
những thủ tục không cần thiết và không có thì kiểm soát nó làm để gì. 

Thứ hai: Dự thảo TCVN-12607 đưa ra chỉ tiêu kiểm soát vi sinh vật (độc 
tố Clostridium botulinum và Staphylococus aureus) cũng không phù 
hợp. Vì vi sinh vật này gây bệnh từ thịt mà cá thì không có. Đặc biệt, vi 
sinh vật này không phát triển được trong môi trường nước mắm nên 
không có mối nguy. Ví dụ: đưa con người vào trong môi trường không 



có oxi làm sao họ sống được. Do đó, đưa mối nguy này vào trong dự 
thảo giống như kiểm soát thừa. 

Thứ ba: Nói về phân tích Histamine. Thực ra, phân tích Histamine trên 
nguyên liệu cá đối với điều kiện sản xuất thực tế thì không đúng và 
không phù hợp. Vì nguyên liệu cá được ngư dân đánh bắt về trong 
ngày (sáng đi, chiều về) sau đó được muối. Mình lấy mẫu để đi kiểm tra 
Histamine mất hết một tuần mới có kết quả, vậy thì nguyên liệu đó cất 
đi đâu, kiểm tra về rồi thì lấy đâu ra nguyên liệu nữa mà mua. Trong khi 
đó, chưa có một cơ sở hay một kết quả nghiên cứu nào chứng minh ăn 
nước mắm có liều lượng Histamine bao nhiêu sẽ gây ra dị ứng. 

Thứ tư: Những thuật ngữ, cách diễn giải trong dự thảo vẫn chưa được 
trau chuốt, gần gũi, chưa sát thực tế với điều kiện sản xuất bình thường 
để những người sản xuất, cơ sở sản xuất họ đọc và hiểu được để thực 
hiện. Tóm lại thuật ngữ diễn giải rất khó hiểu và xa rời thực tế. 

 

Các tiêu chuẩn trong Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về quy phạm thực 
hành sản xuất nước mắm TCVN-12607 gây khó khăn cho doanh 
nghiệp 

Đó là những cái cơ bản và còn rất nhiều vấn đề cần được góp ý để 
được làm rõ như tài liệu tham khảo… họ cứ thêm vào trong tiêu chuẩn 
thì buộc phải kiểm soát nhưng thực tế tạo ra những bất cập. 

Ông Đức dẫn chứng: Trước đây, TCVN chỉ kiểm soát về kim loại nặng 
là Chì, nhưng hiện nay tiêu chuẩn TCVN mới ra lại kiểm soát tới 4 chỉ 
tiêu kim loại nặng. Cá cơm được đánh bắt hoàn toàn tự nhiên, từ biển 
về, mà mối nguy từ kim loại nặng thì kiểm soát theo vùng biển. Nếu 



vùng biển đó bị ô nhiễm thì cá của vùng biển đó cũng bị ô nhiễm. Bây 
giờ mình xuất sang Châu Âu và các nước tiên tiến nhưng họ không 
kiểm soát ASEN mà mình đi kiểm soát ASEN thì vô lý quá, doanh 
nghiệp phải tốn thêm tiền kiểm soát các chỉ tiêu. 

Cũng theo ông Đức, TCVN-12607 là tiêu chuẩn không bắt buộc, nhưng 
khuyến khích áp dụng. Tuy nhiên, sau khi được ban hành thì tiêu chuẩn 
này là căn cứ, cơ sở để xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia. Mà 
khi đã trở thành quy chuẩn thì bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện, 
không được thay đổi. Mà thêm chỉ tiêu kiểm soát thì doanh nghiệp sẽ 
tốn thêm chi phí, trong khi những điều kiện này không cần thiết và gây 
phiền hà cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống. 

Mặc khắc, thời gian các doanh nghiệp, các hiệp hội được mời góp ý 
vào dự thảo thì dự thảo này gần được ban hành. Do đó, theo ý kiến 
nhiều doanh nghiệp và các hiệp hội thì nên dừng việc ban hành Tiêu 
chuẩn này để có thêm thời gian lấy ý kiến góp ý từ nhiều phía hơn. 
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5. Ngành Hải quan: Tăng cường trách nhiệm người 
đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính 
Theo kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Hải quan năm 
2019 vừa được ban hành, ngành Hải quan tiếp tục khẳng định vị 
trí, vai trò trong việc tham mưu, giúp Bộ Tài chính thực hiện kiểm 
tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải; phòng, chống buôn 
lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tổ chức thực 
hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa XNK; thống kê hàng hóa 
XNK. 



 

Ngành Hải quan 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. Ảnh: H.Nụ 

Đặc biệt, ngành Hải quan tiếp tục tăng cường trách nhiệm của người 
đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện cải cách hành chính; xác định rõ 
kết quả đạt được, những nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của các 
cá nhân, cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện và bố trí nguồn lực bảo đảm 
cho việc thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, 
trung thực, khách quan kết quả thực hiện cải cách hành chính theo quy 
định. 

Tổng cục Hải quan sẽ lồng ghép, kết hợp các hoạt động cải cách hành 
chính với kế hoạch hoạt động chung của Ngành; tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương trong thực hiện công vụ và các hoạt động khác theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao. Xác định rõ các nhiệm vụ cải cách hành chính 
trọng tâm để tập trung thực hiện hiệu quả, trong đó tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đội 
ngũ cán bộ, công chức Hải quan đáp ứng yêu cầu: Kỷ cương - Hành 
động - Hiệu quả. 

Tiếp tục nghiên cứu đề xuất hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực hải quan; thực hiện các giải pháp để nâng cao chất 
lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), hướng 



tới các tiêu chuẩn phổ biến của các nền kinh tế thị trường hiện đại và 
hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng công tác cho ý kiến về mặt 
pháp lý dự thảo văn bản QPPL; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các 
văn bản QPPL quy định điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính. 
Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc 
biệt là các văn bản, quy định mới ban hành và thủ tục hành chính. Tiếp 
tục triển khai Đề án quản trị Kế hoạch cải cách phát triển hiện đại hóa 
Hải quan giai đoạn 2016 - 2020. 

Ngành Hải quan sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá qua đó đề xuất các 
phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan và triển 
khai thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính sau khi 
được Bộ Tài chính phê duyệt, trong đó tập trung vào nghiên cứu giảm 
thời gian, giảm hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện thủ tục hành chính 
liên quan trực tiếp tới người dân, DN. 

Triển khai kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, của Tổng cục Hải 
quan về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP 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. Nâng bậc xếp hạng chỉ số Giao 
dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam trong năm 2019 tăng từ 3 - 
5 bậc so với năm 2018. 

Rà soát, thống kê thủ tục hành chính trong các văn bản QPPL mới ban 
hành để trình Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hải 
quan. Thực hiện đăng tải công khai thủ tục hành chính và địa chỉ tiếp 
nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, DN về thủ tục hành 
chính trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, các trang 
thông tin điện tử của cục hải quan tỉnh, thành phố, tại trụ sở cơ quan 
Hải quan và địa điểm làm thủ tục hải quan; cập nhật đầy đủ các thủ tục 
hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Tổ chức 
triển khai Cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy 
định của Chính phủ. Nghiên cứu xây dựng ứng dụng công nghệ thông 
tin trong kết nối giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông; triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tổ chức hội nghị đối thoại 
với các DN về việc tuân thủ chính sách, pháp luật và việc thực hiện thủ 
tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan. 

Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra sau thông quan đáp ứng yêu cầu cải 
cách hiện đại hóa hải quan. Tăng cường kiểm tra các trường hợp DN 
có rủi ro cao, hoạt động XNK phức tạp và thực hiện sản xuất, XNK tại 



nhiều địa phương khác nhau; kiểm tra các lĩnh vực, vấn đề nổi cộm 
như về trị giá hải quan. Chú trọng nâng cao công tác thu thập, phân 
tích thông tin phục vụ hoạt động kiểm tra sau thông quan, xác minh 
thông tin và xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan. 

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị trong ngành Hải quan 
bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng khung năng 
lực chuyên môn nghiệp vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở 
xuống đối với 6 lĩnh vực nghiệp vụ chính: Giám sát quản lý, thuế XNK, 
kiểm tra sau thông quan, điều tra chống buôn lậu, quản lý rủi ro, xử lý vi 
phạm. Xây dựng khung năng lực lĩnh vực thanh tra, kiểm định hải 
quan... 

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, đặc biệt 
quan tâm đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý chuyên gia, công chức 
cấp cơ sở và thực hiện đúng lộ trình phát triển các cơ sở đào tạo thuộc 
Bộ Tài chính theo Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Tài chính giai 
đoạn 2012 - 2020; đổi mới nội dung và chương trình đào tạo, bồi 
dưỡng công chức, viên chức gắn với kế hoạch, quy hoạch đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ của Tổng cục Hải quan. 

Năm 2019, ngành Hải quan cũng sẽ triển khai thực hiện đồng bộ, có 
hiệu quả các chủ trương, chính sách, các giải pháp phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Quyết 
liệt triển khai các giải pháp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN 
năm 2019 được giao là 300.500 tỷ đồng. 

Để đạt được kết quả đó, ngành Hải quan sẽ tăng cường cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến phục vụ người dân và DN. Tổ chức triển khai Nghị 
quyết 02/NQ/BCSĐ ngày 9/3/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính 
về triển khai ứng dụng công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ 
4 trong lĩnh vực tài chính - ngân sách. Nâng cao hiệu quả sử dụng Hệ 
thống thông quan điện tử, mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa 
ASEAN. Phối hợp với Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại 
đã ký kết thực hiện dự án phối hợp thu 24/7 tạo điều kiện thuận lợi cho 
DN trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan và thông quan hàng hóa 
nhanh chóng. 
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6. Khánh Hòa đẩy mạnh tin học hóa lĩnh vực tư 
pháp 
Năm 2019, ngành tư pháp tỉnh Khánh Hòa phấn đấu nâng cao chất 
lượng tham mưu công tác cải cách thể chế, trong đó tập trung góp 



ý, thẩm định các quy định, chính sách về đầu tư hỗ trợ doanh 
nghiệp; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tất cả các văn bản 
quy phạm pháp luật của tỉnh ban hành trong năm được cập nhật 
kịp thời vào cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật. 

 

Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa UBND thành phố 
Cam Ranh (Khánh Hòa). Ảnh: VĂN KỲ 

Bên cạnh đó, ngành tư pháp tỉnh duy trì hệ thống thông tin đăng ký và 
quản lý hộ tịch, gắn với cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng 
ký khai sinh; số hóa cơ sở dữ liệu hộ tịch bằng giấy đang lưu trữ tại địa 
phương vào hệ thống này. Triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông gắn với đẩy mạnh tin học hóa, trực tuyến hóa 
giao dịch thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp; trong đó tiếp tục 
đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với hồ sơ cấp phiếu lý 
lịch tư pháp. 

Toàn bộ hồ sơ thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cần xác minh tại Công 
an tỉnh được luân chuyển, phối hợp xử lý trên mạng tin học; do vậy tỷ lệ 
hồ sơ trễ hạn giảm xuống dưới 1%. Sở Tư pháp cũng phấn đấu vận 
hành đồng bộ, thông suốt, hiệu quả các tiện ích của Trung tâm dịch vụ 
hành chính công trực tuyến tỉnh; tất cả các trường hợp đều được tiếp 
nhận, luân chuyển, xử lý trên phần mềm một cửa điện tử. 

* Ra mắt chương trình đào tạo và ươm tạo khởi nghiệp 

Vừa qua, Trung tâm Sáng tạo xã hội và khởi nghiệp thuộc Trường đại 
học Kinh tế Quốc dân phối hợp Quỹ đầu tư mạo hiểm Nextrans (Hàn 



Quốc) và Mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp V-Startup ra mắt chương trình 
đào tạo, ươm tạo khởi nghiệp “Start & Up - Behind the scene”. 

Với thông điệp “Start & Up: Hãy tập trung vào phát triển sản phẩm phục 
vụ cho người dùng”, chương trình bao gồm hoạt động đào tạo trực tiếp 
và ươm tạo trực tuyến với các nội dung: Tuyển chọn các doanh nghiệp 
khởi nghiệp có ý tưởng phát triển thành sản phẩm; đào tạo và đầu tư; 
hỗ trợ gọi vốn; truyền thông phát triển thị trường; kết nối quốc tế. Hình 
thức thiết kế chương trình ươm tạo gồm: Phỏng vấn giám đốc điều 
hành, người sáng lập; chia sẻ câu chuyện thất bại, bài giảng khởi 
nghiệp. Các bài giảng do sáng lập viên các doanh nghiệp khởi nghiệp 
thành công hoặc lãnh đạo cao cấp của nhiều tập đoàn công nghệ lớn 
thực hiện. 

Chương trình được kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp 
khởi nghiệp phát triển thành doanh nghiệp cạnh tranh toàn cầu. Các 
doanh nghiệp khởi nghiệp được tuyển chọn tham gia chương trình có 
cơ hội nhận được 20 nghìn USD từ ý tưởng ban đầu. Tối đa có 100 
doanh nghiệp được hỗ trợ khởi nghiệp trong năm 2019. Sau khi đạt 
mục tiêu ban đầu, doanh nghiệp được nhận thêm khoản đầu tư khoảng 
200 nghìn USD và tiếp tục nhận đầu tư vòng hai từ các nhà đầu tư toàn 
cầu của Nextrans trong chuỗi chương trình Start & Up. 
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7. Xây dựng chính quyền điện tử: Thiết thực, cụ thể 
để mọi người dân cùng tham gia 
Xây dựng chính quyền điện tử, TP thông minh là xu hướng của 
nhiều TP lớn trên thế giới, Thủ đô Hà Nội cũng đang nỗ lực để bắt 
kịp xu hướng này. Trong năm 2019, nhiều mục tiêu để hiện thực 
hóa mô hình chính quyền điện tử đang được TP và các địa 
phương tích cực triển khai. 



Người dân tra cứu thông tin tại bộ phận một cửa quận Bắc Từ Liêm. 
Ảnh: Thanh Hải 

Tỷ lệ hồ sơ giao dịch qua mạng liên tục tăng 

Tính đến hết năm 2018, Hà Nội đã có 1.055 dịch vụ công trực tuyến 
(DVCTT), đạt 55% số dịch vụ công. Trong đó có 916 DVCTT mức độ 3 
và 139 DVCTT mức độ 4. Việc triển khai hệ thống một cửa điện tử 
cũng được thực hiện nghiêm túc. Ðến nay, các sở, ban, ngành, quận, 
huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn của TP đã vận hành hệ thống 
một cửa điện tử dùng chung ba cấp. TP có hơn 11.000 tài khoản, tiếp 
nhận hơn 311.000 hồ sơ thủ tục hành chính, riêng cấp xã đã tiếp nhận 
hơn 279.000 hồ sơ, không chỉ cho thấy tính hiệu quả của hệ thống, mà 
qua đó phản ánh thực tế người dân đã làm quen nhiều hơn với việc 
thực hiện các giao dịch hành chính thông qua môi trường mạng.  
Trên cơ sở phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, trong năm 
2019, TP Hà Nội đã kiện toàn bộ máy, đẩy mạnh việc ứng dụng công 
nghệ thông tin (CNTT), từng bước triển khai một số thành phần cơ bản 
của TP thông minh. Sau khi TP thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính 
quyền điện tử, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã của TP cũng thành 
lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tại đơn vị. TP cũng đặt 
ra những mục tiêu như phấn đấu 50% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ 
liệu cốt lõi của TP được kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu 



quốc gia hiện có theo quy định; 80% - 100% số thủ tục hành chính của 
các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được 
cung cấp DVCTT mức độ 3, mức độ 4. Tập trung đầu tư phát triển từ 
một đến hai khu CNTT tập trung trọng điểm. Bên cạnh đó, việc xây 
dựng Trung tâm Ðiều hành TP thông minh cũng sẽ được triển khai với 
8 trung tâm chức năng. Trước mắt, sẽ tập trung triển khai các thông tin 
liên quan đến giao thông, du lịch và y tế. 

Đồng bộ và bài bản 

Cụ thể hóa các mục tiêu cấp TP, tại các quận, huyện, việc triển khai 
ứng dụng CNTT vào điều hành, cải cách hành chính cũng được thúc 
đẩy. Như tại quận Bắc Từ Liêm, lãnh đạo quận cho biết, trong năm 
2019, quận sẽ triển khai đồng bộ giải pháp để 100% các phường có hệ 
thống hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối với TP và các sở, ban, 
ngành, quận, huyện; 100% văn bản giao dịch dưới dạng điện tử. Quận 
cũng đặt mục tiêu duy trì bảo đảm tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng đối với 
các DVCTT mức độ 3, 4 đạt 100% (trong đó phấn đấu 65% hồ sơ đăng 
ký tại nhà); tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 
gói thầu quy mô nhỏ thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng… Để làm 
được điều đó, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, tại mỗi phường sẽ xây 
dựng thêm ít nhất một mô hình tổ dân phố điện tử. Đồng thời, đảm bảo 
hạ tầng CNTT đáp ứng yêu cầu triển khai các phần mềm ứng dụng 
dùng chung của TP. 

Tại quận Ba Đình, kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động 
cơ quan Nhà nước năm 2019 cũng vừa được triển khai đến cơ sở. 
Trong đó, tiếp tục duy trì tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng đối với các 
DVCTT mức độ 3 đạt tối thiểu 90%. 100% phường đạt mức độ điều 
kiện sẵn sàng trong đánh giá mức độ chính quyền điện tử. 50% các 
cuộc họp của quận diện rộng đến các phường được thực hiện trực 
tuyến… 

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, lãnh đạo quận cho biết, đi đôi với 
tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quận sẽ bố trí đủ trang thiết bị 
tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính quận và 14 
phường đảm bảo phục vụ tốt Nhân dân và DN. Bên cạnh đó, tiếp tục 
ứng dụng các phần mềm của các bộ chuyên ngành và TP vào triển 
khai… 

Trước những mục tiêu đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện 
tử, TP cũng sẽ lắp đặt các ki-ốt để phục vụ người dân thực hiện dịch vụ 
công, là nơi tuyên truyền các chính sách công và các tiện ích khác. 



Trước mắt, trong quý I/2019, triển khai lắp đặt tại các chung cư cao từ 
17 tầng trở lên. Bởi ngoài sự quyết tâm, triển khai bài bản, hiệu quả của 
chính quyền, việc đẩy mạnh tuyên truyền sẽ giúp người dân đồng hành 
cùng TP, sớm hiện thực mô hình chính quyền điện tử. 
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8. Bắc Ninh triển khai Quy chế phối hợp tra cứu, 
xác minh thông tin cấp Phiếu Lý lịch tư pháp 
Sáng 5/3, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị triển khai 
thực hiện Quy chế phối hợp tra cứu, xác minh thông tin cấp Phiếu 
Lý lịch tư pháp (LLTP) số 02. Hội nghị do Phó Giám đốc Công an 
tỉnh – Đại tá Nguyễn Văn Toan chủ trì với sự tham dự của đại diện 
lãnh đạo Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan thuộc Công an tỉnh. 

Về phía cơ quan Trung ương tham dự Hội nghị có Giám đốc Trung tâm 
LLTP quốc gia (Bộ Tư pháp) Hoàng Quốc Hùng, đại diện Cục Hồ sơ 
nghiệp vụ, Bộ Công an (Cục V06) và lãnh đạo một số đơn vị thuộc 
Trung tâm LLTP. 

Đảm bảo thông tin tội phạm không bị lộ lọt 

Tại Hội nghị, Trưởng Phòng PV06 – Thượng tá Nguyễn Văn Hội đã 
quán triệt Kế hoạch số 575/KH-V06 (P1) của Cục V06 và Kế hoạch số 
354/CAT (PV06) của Công an tỉnh Bắc Ninh về triển khai thực hiện Quy 
chế 02. Theo ông Hội, yêu cầu đề ra là triển khai thực hiện nghiêm túc, 
hiệu quả Quy chế 02; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin 
trong việc tiếp nhận trả kết quả xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP; 
tăng cường quan hệ phối hợp trong công tác tra cứu, xác minh thông 
tin để cấp Phiếu LLTP cho công dân, đảm bảo đúng quy định của pháp 
luật và của Bộ Công an. 

Việc tra cứu LLTP tại địa phương sẽ đảm bảo thông tin tội phạm không 
bị lộ lọt, tránh tình trạng thiếu sót thông tin đối tượng do một số đối 
tượng đưa vào trong diện sưu tra, hiềm nghi, xác lập chuyên án hoặc 
đối tượng phạm tội mới nhưng chưa được cập nhật dữ liệu về Cục V06 
và nhiều trường hợp đối tượng vi phạm pháp luật khác theo quy định 
không gửi danh bản, chỉ bản về Cục V06 quản lý, khai thác. 



 

Thượng tá Nguyễn Văn Hội - Trưởng Phòng PV06 quán triệt các Kế hoạch 
triển khai Quy chế 02 

 
Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu, Quy chế 02 phải được tổ chức 
thực hiện đồng bộ, thống nhất, đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy 
định; đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính; giảm thiểu thủ tục hành 
chính, rút ngắn thời gian tra cứu, xác minh, trong đó chú trọng ứng 
dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong tra cứu, xác minh thông 
tin để cấp Phiếu LLTP. 

Tỉnh Bắc Ninh kỳ vọng việc thực hiện Quy chế sẽ nâng cao hiệu quả 
của hoạt động phối hợp giữa Sở Tư pháp, Trung tâm LLTP quốc gia, 
Cục V06 và Công an tỉnh Bắc Ninh (Phòng PV06); tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận trả kết quả xác minh 
thông tin để cấp Phiếu LLTP; thực hiện yêu cầu cải cách hành chính 
của Chính phủ. 

Quá trình xây dựng và ký kết Quy chế đã được Lãnh đạo Bộ Công an, 
Lãnh đạo Bộ Tư pháp chỉ đạo, nội dung Quy chế cũng rất đầy đủ, cụ 
thể nên việc triển khai thực hiện Quy chế sẽ tạo bước chuyển biến 
mạnh mẽ trong công tác phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp 



Phiếu LLTP đảm bảo thông tin được đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng 
quy định. 

 

Toàn cảnh Hội nghị 

Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ chủ động phối hợp với Sở Tư pháp, Trung 
tâm LLTP quốc gia, Cục V06 trong việc cài đặt phần mềm, tổ chức tập 
huấn, vận hành hệ thống và đổi soát hồ sơ, trích chuyển kinh phí quản 
lý và sử dụng theo quy định. Đồng thời cam kết đầu tư trang thiết bị, 
phương tiện, bố trí cán bộ phục vụ việc triển khai Quy chế 02. 

Nghiêm túc triển khai Quy chế 02 có hiệu quả nhất 

Thay mặt các cơ quan Trung ương tham dự Hội nghị, Giám đốc Hoàng 
Quốc Hùng ghi nhận Bắc Ninh là địa phương đầu tiên tổ chức hội nghị 
triển khai thực hiện Quy chế 02 và trước đó trong thực hiện Quy chế 
01, đây cũng là địa phương đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin. 

Chia sẻ về quá trình xây dựng Quy chế 01 và được thay thế bằng Quy 
chế 02 hiện hành, ông Hùng cho biết mục đích chính là xuất phát từ 
nhu cầu cải cách hành chính, sao cho việc cấp Phiếu LLTP cho người 
dân được nhanh nhất, chính xác nhất. Từ đó, giải pháp “kiềng 3 chân” 
ra đời và qua thực hiện được người dân, dư luận đánh giá cao, việc 
cấp Phiếu LLTP đúng hạn lên đến 80 – 90%, được bình chọn là 1 trong 
10 sự kiện nổi bật của ngành Tư pháp năm 2015. 



Tuy nhiên, giải pháp này chỉ là biện pháp tình thế, có thể dẫn đến một 
số lỗ hổng nên Lãnh đạo 2 Bộ Tư pháp, Công an đã chỉ đạo xem xét 
hoàn thiện Quy chế 01. Từ đó Quy chế 02 ra đời với giải pháp “kiềng 3 
chân” nâng cấp nhằm khắc phục một số trường hợp cấp Phiếu còn 
chậm, chiếm khoảng 5%. 

 

Giám đốc Trung tâm LLTP quốc gia Hoàng Quốc Hùng ghi nhận Bắc 
Ninh là địa phương đầu tiên triển khai Quy chế 02 

 
Giới thiệu về Quy chế 02, ông Hùng nhấn mạnh thông tin LLTP theo 
quy định hiện nay bao gồm thông tin án tích, tình trạng thi hành án, 
quyết định cấm đảm nhiệm chức vụ. Do vậy, để phân biệt với các 
nghiệp vụ khác của ngành Công an, thông tin LLTP phối hợp với ngành 
Công an chỉ là phần thông tin về người có án tích và đề nghị ngành 
Công an trả lời cho cơ quan Tư pháp trên cơ sở hồ sơ hiện có để đảm 
bảo quy trình xác minh tiếp theo của cơ quan Tư pháp trong trường 
hợp cần thiết. 

Đối với các cơ quan Tư pháp, ông Hùng cho biết đã có công văn và 
một lần nữa nhắc lại yêu cầu chấm dứt gửi hồ sơ tra cứu bằng giấy 
sang cơ quan Công an. Ngoài ra, với tờ khai yêu cầu cấp Phiếu của 
công dân, trách nhiệm của cơ quan nhà nước là phải xác minh thông 
tin kịp thời để cấp Phiếu đúng hạn, bảo đảm quản lý công dân và đấu 
tranh phòng ngừa tội phạm. 



Theo thống kê từ năm 2015 đến nay, Sở Tư pháp tỉnh đã cấp hơn 19 
nghìn Phiếu, còn số liệu Trung tâm LLTP quốc gia cập nhật từ năm 
2014 đến nay là hơn 24 nghìn nhưng số Phiếu cấp theo giải pháp 
“kiềng 3 chân” còn khiêm tốn, mới đạt 12,6%. 

Với Quy chế 02, ông Hùng dự đoán, lượng yêu cầu cấp Phiếu sẽ gia 
tăng và việc Bắc Ninh đặt ra mục tiêu cấp Phiếu trong vòng 7 ngày (quy 
định pháp luật là 15 ngày) là hoàn toàn khả thi khi tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin. Ông Hùng cũng khẳng định phía Trung tâm 
sẵn sàng phối hợp để tháo gỡ khó khăn về nghiệp vụ, tài chính giữa 
các bên. 

 

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Văn Toan yêu cầu triển khai 
nghiêm túc, hiệu quả Quy chế 02 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Văn Toan 
cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan Trung ương và cho biết Công an 
tỉnh luôn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà 
nước. Qua những lời tâm huyết, trách nhiệm của ông Hùng, ông Toan 
đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc để triển khai Quy chế 02 có 
hiệu quả nhất. 

Nhân Hội nghị, ông Toan mong muốn V06, Trung tâm LLTP quốc gia, 
Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm thường xuyên, hướng dẫn 
PV06 thực hiện các nội dung của Quy chế; phối hợp cài đặt, sử dụng 



thành thạo, đảm bảo hoạt động ổn định, bình thường của phần mềm để 
đáp ứng mục tiêu cải cách hành chính. 
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9. Doanh nghiệp cần giảm thủ tục thực 
UBND TP.HCM vừa có yêu cầu Sở KH-ĐT TP đề xuất các giải 
pháp cải cách hành chính mới. Trong đó, dự kiến thời gian xét 
duyệt dự án đầu tư tối thiểu giảm 50% so với quy định hiện hành. 

 

Người dân kiểm tra thông tin hồ sơ qua hệ thống trên mạng tại Sở KH-
ĐT TP.HCM 

Năm 2018, Sở KH-ĐT đã cam kết với Phòng Thương mại - Công 
nghiệp VN cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục đầu tư theo quy 
định như từ 15 ngày còn 10 ngày, 10 ngày còn 7 ngày, 7 ngày còn 5 
ngày... Năm 2019, đơn vị này cũng hứa sẽ đề xuất việc xin ý kiến các 
sở, ngành quận, huyện bằng thư điện tử và lấy ý kiến trực tiếp để rút 
ngắn thời gian cho nhà đầu tư… Tuy nhiên, cụ thể thế nào phía đơn vị 
này cũng chưa công bố kế hoạch chi tiết. 

Bất động sản bị "hành" nhiều nhất 

Luật sư Nguyễn Quốc Toản (Đoàn luật sư TP.HCM), chuyên tư vấn 
đầu tư và làm thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp (DN), cho rằng nếu cải 



cách được các thủ tục hành chính một cách triệt để, nguồn lợi thu về 
cho xã hội là rất lớn. Nó không đong đếm bằng con số ngay lập tức 
nhưng chỉ cần tinh thần, tâm lý nhà đầu tư thấy mình bớt bị “hành” đi, 
họ sẽ phấn chấn hơn. Theo đó, hiệu suất công việc, kinh doanh đầu tư 
cũng tăng theo. 

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, nói 
thẳng lĩnh vực đầu tư bất động sản bị “hành” nhiều nhất. Nếu giảm thời 
gian xét duyệt dự án đầu tư tối thiểu 50% thì quá tốt cho người dân và 
DN. “Một dự án hàng ngàn tỉ đồng tiền mua đất, chậm ngày nào, lãi 
vay, chi phí vốn đội lên ngày đó. Đẩy nhanh thời gian, cái lợi trước mắt 
là tiền, hàng chục đến hàng trăm tỉ đồng một dự án chứ không phải vài 
ba triệu”, ông Châu nói. 

Theo ông Châu, ở nước ngoài, thiết kế và thẩm định thiết kế công ty tư 
nhân làm và chịu trách nhiệm, nhà nước chỉ làm về quy hoạch rất chi 
tiết, và hậu kiểm - người dân, DN căn cứ vào đó xây dựng, không cần 
giấy phép xây dựng. Nhưng hiện nay chúng ta vẫn phải cấp phép xây 
dựng đến từng hộ dân trong khi Bộ Xây dựng đã thẩm định thiết kế, 
quy hoạch đã duyệt rồi. “Hiện nay xin thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế 
kỹ thuật… DN khắp nơi vẫn phải bay ra Bộ Xây dựng xin, điều này phát 
sinh rất nhiều chi phí ăn ở, đi lại… Thực tế, chi phí mềm là chi phí 
chính của DN vì chi phí này rất lớn. Các DN đều có nguyện vọng là chỉ 
cần nhà nước hỗ trợ về thủ tục hành chính, không cần hỗ trợ về vốn. 
Bởi vốn có thể xoay được, còn thủ tục hành chính gần như phải chịu 
phụ thuộc hết vào cơ quan chức năng”, ông Châu nói. 

Ông P.A.T, lãnh đạo một công ty bất động sản nhưng đề nghị không 
nêu rõ tên, cho biết sau nhiều năm nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, 
dường như nhiều thủ tục đang càng ngày càng phình ra. DN vẫn bị gây 
khó khăn từ thủ tục đăng ký kinh doanh, an toàn thực phẩm, cấp sổ đỏ 
cho người dân, cấp phép xây dựng… 

"Chỉ một thủ tục kiểm tra phòng cháy chữa cháy cũng có thể gây khó 
cho DN, thậm chí không thể kinh doanh được”, ông kể: “Công ty chúng 
tôi xây dựng tòa nhà thương mại, trong bản vẽ xây dựng phần thương 
mại để trống. Khi đưa vào vận hành, phần thương mại được bố trí chia 
ra từng khu để cho thuê kinh doanh như ăn uống, thời trang, mỹ phẩm, 
hàng tiêu dùng… Nhưng đơn vị PCCC xuống kiểm tra thì nói là thay đổi 
công năng, không duyệt. Thế là tòa nhà bỏ đó”. 

Nhiều thủ tục được “tách nhỏ” 



Luật sư Nguyễn Quốc Toản nhận xét: Thực chất của việc cắt giảm 30% 
thời gian giải quyết các thủ tục đầu tư như Sở KH-ĐT TP.HCM báo cáo 
chưa thực sự thuyết phục. Hiện các thủ tục đăng ký đầu tư đều được 
thực hiện qua online. Trước đây chờ 5 ngày để có kết quả sau khi đã 
nộp hồ sơ qua online, nay giảm xuống còn 3 ngày làm việc. Thời gian 
chờ đợi có kết quả trả lời ngắn hơn song thực ra điều đó không giảm 
nhiều như các báo cáo nêu bởi các thủ tục đang được “tách nhỏ” một 
cách khó chịu hơn. Chẳng hạn, ngày trước sau khi cấp giấy phép đầu 
tư thì cấp con dấu và mã số kinh doanh cùng một lượt. Nay cấp giấy 
phép kinh doanh đầu tư xong, DN phải nộp con dấu, chờ nhận được 
thông báo chấp nhận con dấu trên hệ thống DN đăng ký là Cổng thông 
tin đăng ký quốc gia. 

Có thông báo chấp nhận rồi, con dấu của DN mới có hiệu lực. Việc chờ 
trả kết quả đó thực chất là “đẻ” thêm thời gian chờ đợi của DN mà 
trước đây không có chuyện này. Thế nên, có thể nói, việc nộp hồ sơ 
đăng ký kinh doanh qua online là giảm bớt thời gian “chạy đi chạy lại” 
của DN, thủ tục sai có thể chỉnh sửa ngay trên bảng online… chứ bản 
chất của việc cải cách đơn giản thực sự như DN kỳ vọng vẫn chưa 
được thực hiện tốt. 

Thực tế, câu chuyện cải cách hành chính trong đăng ký đầu tư, kinh 
doanh tại VN là câu chuyện dài và… chưa thấy hồi kết. Ngay sáng 4.3, 
phản ánh về môi trường đầu tư tại VN mà DN Nhật đang đối diện, 
trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro), ông 
Kitagawa Hironobu cho rằng, chính hệ thống pháp luật chưa hoàn 
thiện, vận hành không rõ ràng tại VN đang gia tăng, gây khó cho nhà 
đầu tư. Trong số các lợi thế về môi trường đầu tư thì quy mô thị trường 
và khả năng tăng trưởng là lợi thế lớn nhất, tiếp đó là so với các nước 
khác, chi phí nhân công rẻ cũng là lợi thế được các DN đề cập đến. 
Tuy nhiên, rủi ro trong môi trường đầu tư mà các DN Nhật Bản đang 
đầu tư tại VN gặp phải có thủ tục hành chính và thủ tục thuế. Điều này 
đang gây không ít khó khăn cho nhà đầu tư. 

Theo thanhnien.vn 

 

10. Hoàn thành nhiều hạng mục trong dự án kiến 
trúc chính quyền điện tử 

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long, nhiều 
hạng mục trong dự án Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh đã 



hoàn thành và một số ứng dụng đang thực hiện, dự kiến hoàn 
thành vào cuối năm nay. 

 

Mô hình một cửa liên thông hiện đại- một trong những 
bước đi trong xây dựng chính quyền điện tử đã và đang 

tích cực được triển khai mở rộng ra các cấp. 

Sau khi UBND tỉnh phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử, ngoài việc 
thực hiện các kế hoạch phát triển CNTT, tỉnh đã tập trung xây dựng hạ 
tầng, đầu tư trang thiết bị và triển khai các ứng dụng cho dự án kiến 
trúc chính điện tử. 

Cụ thể, năm 2018 triển khai trang thiết bị CNTT như: thiết bị tường lửa, 
chuyển mạch cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã; triển khai 
nhiều thiết bị tại hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh như: thiết bị 
định tuyến, chuyển mạch lõi kết hợp định tuyến, cân bằng tải ứng dụng 
web, lọc thư rác, trung tâm giám sát tường lửa, phòng máy diễn tập 
ứng cứu sự cố,… 

Cùng với đó, đã hoàn thành 3/3 hạng mục vận hành tại Trung tâm tích 
hợp dữ liệu tỉnh gồm: trục kết nối, trục xác thực, hệ thống quản lý hạ 
tầng. 

Nhiều phần mềm ứng dụng cũng đã và đang được triển khai, nâng cấp 
như: hệ thống phân công công tác toàn tỉnh (lịch làm việc); nâng cấp hệ 
thống thư điện tử tỉnh; nâng cấp cổng thông tin điện tử tỉnh; dịch vụ 
thanh toán điện tử với các dịch vụ công trên toàn tỉnh; nền tảng quản lý 
văn bản liên thông trạng thái văn bản chỉ đạo điều hành 4 cấp; số hóa 



tài liệu; phần nềm xây dựng hệ thống hỗ trợ tham gia cộng đồng, gia 
cứu thông tin GIS cơ bản, phản hồi thông tin cho người dân; nền tảng 
dịch vụ tương tác với công dân, doanh nghiệp như tiếp nhận hồ sơ, trả 
kết quả cho các sở, ban, ngành- hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh,... 
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11. Sau ghi âm, ghi hình, Hà Nội cấm livestream 
buổi tiếp công dân 

 

Công dân đang giải quyết thủ tục hành chính tại phường Đại Mỗ (ảnh 
minh họa). Ảnh PV 

Ngoài việc vẫn giữ quy định ghi âm, ghi hình khi tiếp dân phải xin phép, 
Hà Nội cũng cấm hình thức livestream tại các buổi tiếp dân. 

Một thời gian sau khi TP. Hà Nội ban hành quy định cấm ghi hình cán 
bộ khi chưa xin phép, mới đây UBND TP. Hà Nội đã có văn bản hướng 
dẫn nếu công dân có đề nghị quay phim, chụp ảnh, ghi âm hoặc đề 
nghị cung cấp dữ liệu buổi tiếp công dân. 

Theo văn bản hướng dẫn này, thành phố vẫn giữ quy định công dân 
muốn ghi âm, ghi hình hay chụp ảnh cán bộ tiếp công dân phải xin 
phép và được sự đồng ý của cán bộ tiếp công dân. 



Đáng lưu ý, lần này Hà Nội còn bổ sung quy định cấm phát livestream 
hoặc các hình thức phát trực tiếp âm thanh, hình ảnh buổi tiếp công 
dân ra bên ngoài. 

Hà Nội cho phép công dân quay phim, chụp ảnh, ghi âm buổi làm việc 
nếu công dân có đề nghị, chấp hành đúng các quy định về tiếp công 
dân và nội quy về việc tiếp công dân, đồng thời cam kết sử dụng dữ 
liệu đúng quy định pháp luật. 

Bên cạnh đó, vị trí ghi âm, chụp ảnh, quay phim được hai bên thống 
nhất trước buổi tiếp, đảm bảo không làm lộ bí mật người tố cáo, thông 
tin tài liệu tố cáo của công dân khác. 

Văn bản hướng dẫn nêu rõ, trong quá trình quay phim chụp ảnh, ghi 
âm, nếu công dân có hành vi phản cảm, mất trật tự  như dí thiết bị ghi 
âm, ghi hình vào mặt cán bộ; phát livestream hoặc các hình thức phát 
âm thanh, hình ảnh trực tiếp khác ra ngoài... thì cán bộ được quyền 
dừng buổi làm việc để nhắc nhở. 

Ngoài ra, công dân có đề nghị cung cấp âm thanh, hình ảnh buổi làm 
việc và cam kết sử dụng đúng pháp luật sẽ được Ban tiếp công dân 
cung cấp qua thư điện tử hoặc qua thiết bị lưu trữ của công dân. 

Trước đó, ngày 3.1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã 
ký, ban hành Nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của thành 
phố. 

Đáng chú ý, nội quy này cấm "không quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi 
chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân". 

Ngay sau khi ban hành, quy định này ngay lập tức gây tranh cãi gay gắt 
trên báo chí và mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng quy định trên của 
Hà Nội là trái pháp luật và vi hiến. 

Trước những tranh cãi, ngày 8.1 bên thềm Hội nghị ngành Tài nguyên 
và Môi trường năm 2019, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức 
Chung đã có những lý giải về quy định này. 

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định thành phố không cấm 
công dân ghi âm, ghi hình khi làm việc tại trụ sở tiếp dân. Tuy nhiên, khi 
đến mỗi cơ quan làm việc, công dân phải tuân thủ nội quy của cơ quan 
đó. 

Ngoài ra, Chủ tịch Hà Nội cũng cho biết hiện tất cả các phòng tiếp công 
dân trên địa bàn TP. Hà Nội và của Trung ương trên địa bàn đều đã 
trang bị camera ghi âm và ghi hình. 



Công dân có yêu cầu muốn trích xuất lại toàn bộ, thì bộ phận tiếp dân 
sẽ trích xuất đầy đủ bàn giao và có biên bản cẩn thận. Chủ tịch Hà Nội 
cũng khẳng định việc ban hành nội quy trên đều tuân thủ chặt chẽ các 
quy định của pháp luật. 
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12. Tiện lợi cho dân với thủ tục làm giấy tờ ngoài 
giờ 
Người dân muốn làm thủ tục hành chính ngoài giờ tại UBND 
phường 4 (Q.Tân Bình, TP.HCM) chỉ cần gọi điện thoại đặt lịch 
hẹn. Với cách làm này, dân được việc nhanh chóng mà cán bộ, 
nhân viên phường cũng đỡ cực. 

 

Chị Vũ Như Ngọc giới thiệu kính cho người lớn tuổi khi quên đem kính 
để ký giấy tờ tại phường 4, quậnTân Bình 

“Chúng tôi quan niệm tiếp dân không phải chờ lịch hẹn, mà phải "đụng 
đâu tiếp đó". Cải cách hành chính có tốt hay không không thể hiện ở 
bằng khen, khẩu hiệu, mà ở chỗ người dân có thật sự ưng bụng hay 
chưa” - Ông NGUYỄN TRUNG SƠN (chủ tịch UBND P.4, Q.Tân Bình) 

Gần 17h, điện thoại UBND P.4, Q.Tân Bình reo vang. Đầu dây bên kia, 
giọng một người đàn ông gấp gáp: "Alô, tôi có thể đến làm thủ tục sao y 
chứng thực vào tối nay được không? Nếu chờ sáng mai thì trễ mất...". 



Sau khi hỏi kỹ địa chỉ, quãng đường mà khách hàng cần di chuyển đến 
trụ sở phường, nhân viên trực điện thoại thống nhất đặt lịch hẹn cho 
ông vào lúc 18h30. 

Dân cần giờ nào, làm giờ đó 

Chị Vũ Như Ngọc, nhân viên sao y chứng thực của P.4, kể: "Hôm đó, vị 
khách này mang đến mấy chục bộ hồ sơ cần chứng thực. Ông ấy 
không phải người dân trong phường. 

Công ty ông đang cần gửi gấp hồ sơ đi tỉnh để đấu thầu dự án, nếu đợi 
đến sáng mai mới làm xong hồ sơ thì không còn cơ hội tham gia đấu 
thầu. Đang không biết làm cách nào cho kịp vì đã hết giờ làm việc thì 
có người chỉ ông liên hệ đến phường". 

Chị Ngọc cho biết từ ngày phường triển khai giải quyết thủ tục hành 
chánhngoài giờ, dân rất vui mà nhân viên như chị cũng đỡ cực. 

Thấy chúng tôi bất ngờ, chị Ngọc giải thích: "Đỡ cực ở đây là so với 
cách làm của một số nơi khác. Nhiều nơi tổ chức làm ngoài giờ cố định 
vài ngày trong tuần. 

Suốt thời gian đó, nhân viên, lãnh đạo phường phải vô ngồi túc trực 
xuyên suốt không dám đi đâu. Người nào muốn về đón con, cơm nước 
cũng đành chịu trong khi khách hàng thì không nhiều. Có khi ngồi 
nguyên buổi không ai đến. 

Phường mình cho người dân đặt lịch hẹn trước, cứ đúng giờ hẹn dân 
đến, cán bộ vào, giải quyết nhanh gọn". 

Bước ra từ quầy tiếp nhận hồ sơ, ông Nguyễn Nghiên Quang - người 
dân khu phố 3, P.4 - chỉ qua dãy bàn ở một góc trụ sở giới thiệu với 
chúng tôi: "Đó cô thấy không, trên bàn có chỗ đựng mấy cái mắt kính, 
hôm trước tui nộp hồ sơ mà quên mang kính, đọc chữ đâu được, may 
nhờ trong rổ kính đó có cái vừa độ viễn của tui nên khỏi quay về nhà". 

Ông Quang còn kể thêm hồi trước mấy quầy tiếp nhận hồ sơ này cao 
lắm, ai đến làm thủ tục cũng phải đứng, mấy cô cậu cán bộ cũng phải 
đứng suốt để tiếp dân. Bất tiện thật nhưng ghi phiếu phản ánh thì ai 
cũng ngại. 

May sao lãnh đạo phường chủ động đến bắt chuyện, hỏi han, lắng 
nghe góp ý rồi cho sửa lại. Bây giờ khi làm thủ tục, cán bộ và dân ngồi 
nói chuyện với nhau thoải mái, tấm kính chắn ngang cũng cất đi rồi, 
không còn khoảng cách. 



"Mấy em cán bộ thì nói chuyện nhẹ nhàng, giải thích kỹ lưỡng. Đi đâu, 
tôi cũng rất tự hào khi kể những chuyện làm tốt của phường mình cho 
mọi người nghe" - ông Quang phấn khởi. 

Dân khen hơn bằng khen 

Đem lời khen của người dân kể lại với ông Nguyễn Trung Sơn - chủ 
tịch UBND P.4, Q.Tân Bình, ông nhẹ giọng: "Mình chỉ nghĩ là cố gắng 
chọn cách làm nào tiện nhất cho bà con. Chẳng hạn như việc làm ngoài 
giờ, cứ quy định hẳn làm ngày thứ hai, tư, sáu hoặc ba, năm, bảy thì dễ 
rồi. 

Nhưng vậy thì phí quá, mỗi buổi phải dàn quân từ nhân viên phụ trách 
các lĩnh vực rồi lãnh đạo, bảo vệ, giữ xe vô trực, tốn điện, tốn nước. Mà 
người dân thì buổi tối họ cũng thích về nhà nghỉ ngơi, bất đắc dĩ mới 
phải làm thủ tục ngoài giờ. Nên mình chọn cách cho dân gọi điện đăng 
ký. 

Hôm nào dân đăng ký làm thủ tục nào thì chọn đúng cán bộ phụ trách 
khâu đó ở lại giải quyết, cán bộ, nhân viên các bộ phận khác về nghỉ". 

Nói về mấy chiếc kính viễn để sẵn ở phường cho dân dùng, ông Sơn 
kể câu chuyện vui: "Lúc đầu, khi chúng tôi chủ trương mua mắt kính đủ 
các loại độ và khá nhiều bút bi rời để sẵn cho người dân dùng, anh em 
trong phường nửa đùa nửa thật rằng coi chừng hao... 

Rồi cũng có ngày mắt kính không thấy nằm trên rổ, bút thì vơi đi ít 
nhiều. Nhưng mấy hôm sau lại thấy nó xuất hiện trở lại. Thì ra có cô 
bác dùng xong tiện tay giắt túi đem về, khi về nhà phát hiện lại cẩn thận 
mang trả cho phường. 

Từ đó mọi người càng có niềm tin là người dân thật sự ghi nhận những 
thay đổi dù nhỏ và rất có thiện chí hợp tác". 

Một điểm khác đáng ghi nhận của P.4 là hằng ngày lãnh đạo phường 
trực tiếp xuống quầy tiếp nhận hồ sơ để ký hồ sơ, không chờ nhân viên 
trình ký tận phòng. Nhờ vậy mà người dân có việc cần có thể trực tiếp 
trao đổi với lãnh đạo phường. 

Theo ông Sơn, thay đổi nói trên tuy nhỏ nhưng góp phần xóa bỏ rào 
cản, tạo thêm cơ hội cho cán bộ gần dân, hiểu dân. 

Gọi số 028 3844 5063 đặt lịch hẹn 

Khác với nhiều nơi, P.4, Q.Tân Bình nhận giải quyết hồ sơ hành chính 
ngoài giờ vào khung giờ khá đặc biệt: từ thứ hai đến thứ sáu hằng 



tuần, buổi sáng từ 6h-7h30, buổi trưa từ 11h30-13h, buổi chiều từ 17h-
19h. 

Riêng thứ bảy phường giải quyết hồ sơ vào buổi sáng. 

Người dân có nhu cầu đăng ký trực tiếp hoặc gọi vào số 028 3844 
5063 (trong giờ hành chính), lãnh đạo phường sẽ phân công, bố trí 
người tiếp nhận, xử lý theo lịch hẹn. 

Theo tuoitre.vn 

 
 

 


