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1. Triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh 
doanh 
Liên quan đến việc triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh 
doanh của Việt Nam, chuẩn bị báo cáo Môi trường kinh doanh 2020 do 
Ngân hàng Thế giới thực hiện, ngày 6/3, Văn phòng Chính phủ có công 
văn số 1841/VPCP-KSTT thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ 
như sau: 

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam công bố Báo cáo Điểm lại cập nhật 
tình hình phát triển kinh tế Việt Nam.  

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối chủ trì, phối hợp với Văn phòng 
Chính phủ và các bộ, cơ quan có liên quan trong việc thu thập thông 
tin, dữ liệu, trao đổi với Ngân hàng Thế giới trong quá trình xây dựng, 
hoàn thiện Báo cáo Môi trường kinh doanh 2020; làm việc với Bộ Tài 
chính để xác định cơ quan chủ trì theo dõi về chỉ số Mua sắm công, 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. 

Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ 
phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam trong quá trình 
đánh giá các hoạt động cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, bảo 



đảm tính bền vững của những cải cách này tại Việt Nam; tiếp tục đề 
xuất những giải pháp cải cách mạnh mẽ các chỉ số môi trường kinh 
doanh trong những năm tiếp theo. 

Văn phòng Chính phủ đôn đốc việc thực hiện kịp thời, đầy đủ Nghị 
quyết 02/NQ-Cp ngày 01/1/2019 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; kiểm tra việc chuẩn bị chu đáo báo cáo về môi trường kinh 
doanh 2020 do Ngân hàng Thế giới thực hiện. 

Theo baotintuc.vn 

 

2. Những điểm mới cần lưu ý về quản lý trang thiết 
bị y tế theo Nghị định 169 
Nghị định số 169/2018/NĐ-CP của Chính phủ ra đời đã kịp thời 
hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc quản lý trang thiết bị y tế 
(TTBYT), giải quyết các tồn tại bất cập trước mắt của hệ thống 
pháp luật trong lĩnh vực này, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý, 
yêu cầu hội nhập lĩnh vực TTBYT. 

Ngày 6/3, tại Hà Nội, Vụ Trang thiết bị và công trình y tế đã tổ chức hội 
nghị phổ biến nội dung của Nghị định 169/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định 36/2016 về quản lý trang thiết bị y tế 
(TTBYT) cho cán bộ làm công tác quản lý, tham mưu về lĩnh vực này 
tại các Bệnh viện tuyến TW, Sở Y tế các tỉnh phía Bắc. Hai hội nghị 
tương tự như này cũng sẽ được Vụ Trang thiết bị và công trình y tế tổ 
chức tại miền Trung và miền Nam 

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn- Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình 
y tế cho biết, Nghị định số 169/2018/NĐ-CP giúp các DN kinh doanh, 
sản xuất, cung ứng với TTBYT và các nhà quản lý các cấp cũng như 
lãnh đạo các bệnh viện, cơ sở y tế xác định rõ trách nhiệm, quyền và 
nghĩa vụ để làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, góp phần đảm bảo 
chất lượng, an toàn, hiệu quả đầu tư, quản lý khai thác sử dụng 
TTBYT. 

“Bộ Y tế kỳ vọng việc thực hiện Nghị định 169 sẽ khiến lĩnh vực TTBYT 
có cơ hội phát triển và hội nhập; xác lập môi trường kinh doanh, lưu 
thông, sử dụng TTBYT lành mạnh, có chất lượng, an toàn, hiệu quả, 
minh bạch” - ông Nguyễn Minh Tuấn chia sẻ. 



Về điểm mới của Nghị định 169, theo ông Nguyễn Minh Tuấn Nghị định 
có một số nội dung chính như sau: Sửa đổi bổ sung định nghĩa TTBYT 
cho phù hợp và đồng bộ trong hệ thống quản lý ngành y tế; Sửa đổi, bổ 
sung các quy định liên quan đến TTBYT có chứa chất ma túy và tiền 
chất; Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến phân loại TTBYT; Bổ 
sung quy định các trường hợp cho phép điều chỉnh thông tin trong hồ 
sơ công bố, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và Sở Y tế 
trong quản lý; Bổ sung quy định trường hợp cấp nhanh số đăng ký lưu 
hành; Sửa đổi, bổ sung quy định yêu cầu về hồ sơ quản lý TTBYT sau 
bán hàng và xử lý đối với TTBYT có lỗi lưu hành trên thị trường. 

TTBYT sản xuất trong nước đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu 
hành thì giá trị sử dụng của số lưu hành đã được cấp có hiệu lực đến 
hết thời gian ghi trên giấy đăng ký lưu hành. 

Riêng đối với các giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hết hiệu lực sau 
ngày Nghị định này có hiệu lực và trước ngày 31/12/2019 thì được tiếp 
tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2019. 

Ngoài ra, Nghị định 169 còn bổ sung quy định trường hợp cấp nhanh 
số đăng ký lưu hành; sửa đổi, bổ sung quy định yêu cầu về hồ sơ quản 
lý TTBYT sau bán hàng và xử lý đối với TTBYT có lỗi lưu hành trên thị 
trường... 

Nghị định đưa ra nhiều nội dung thuận lợi cho doanh nghiệp nhập khẩu 
TTBYT. Cụ thể, Nghị định 169 quy định, giấy phép nhập khẩu TTBYT 
thuộc loại B, C, D đã được cấp trong năm 2018 hết hạn hiệu lực vào 
ngày 31/12/2018 và các giấy phép nhập khẩu được cấp trong năm 
2019 có giá trị đến hết ngày 31/12/2019. 

Đối với  TTBYT thuộc loại A đã có phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu 
chuẩn áp dụng do Sở Y tế cấp được nhập khẩu theo nhu cầu, không 
hạn chế số lượng mà không cần văn bản xác nhận là trang TBYT của 
Bộ Y tế khi thực hiện thủ tục thông quan. 



 

Việc quản lý TTBYT từ năm 2019 có nhiều điểm mới. 

Đối với TTBYT không thuộc danh mục phải cấp giấy phép nhập khẩu 
và đã có bản phân loại là TTBYT thuộc loại B, C, D do tổ chức phân 
loại được Bộ Y tế công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử được 
tiếp tục nhập khẩu đến hết ngày 31/12/2019 theo nhu cầu, không hạn 
chế số lượng mà không cần văn bản xác nhận là TTBYT của Bộ Y tế 
khi thực hiện thủ tục thông quan. 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Tuấn cũng cho hay, thời gian qua với 
việc ban hành và triển khai Nghị định 36/2016/NĐ-CP đã tạo ra hành 
lang pháp lý quan trọng cho việc quản lý TTBYT đáp ứng yêu cầu quản 
lý của của nước ta hiện nay và trong giai đoạn tới, theo hướng hội nhập 
khu vực và quốc tế. 

Việc ban hành Nghị định số 36/2016/NĐ-CP đã được các tổ chức, cá 
nhân trong nước và quốc tế đánh giá cao nỗ lực Chính phủ trong việc 
công khai, minh bạch các thể chế pháp lý liên quan đến quản lý TTBYT 
cũng như tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh 
doanh TTBYT theo thông lệ quốc tế. 

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị định 36/2016/NĐ-CP, đến nay công tác 
quản lý TTBYT đã đạt được một số kết quả như: Xây dựng được hệ 
thống quản lý đồng bộ, thống nhất trong toàn quốc nhằm quản lý các 
vấn đề liên quan đến TTBYT, từ khâu sản xuất, lưu hành, xuất khẩu, 
nhập khẩu, mua bán, dịch vụ tư vấn, đến khâu quản lý chất lượng như 
kiểm định hiệu chuẩn, truy xuất nguồn gốc xuất xứ, quản lý sau bán 
hàng… TTBYT.  

Là khung pháp lý để các cơ quan quản lý, bệnh viện, cơ sở y tế và 
doanh nghiệp nắm rõ các quy định, xác định rõ quyền, trách nhiệm và 
nghĩa vụ khi tham gia hoạt động trong lĩnh vực TTBYT, góp phần đảm 



bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả đầu tư, hiệu quả khai thác sử dụng 
TTBYTvà nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. 

Việc triển khai ứng dụng công nghệ tin đối với toàn bộ các các thủ tục 
hành chính quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP theo dịch vụ công 
mức độ 4 đã từng bước tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng, minh 
bạch cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành 
chính và hỗ trợ trong công tác quản lý, xử lý và lưu trữ hồ sơ. Áp dụng 
việc phân loại TTBYT theo thông lệ chuẩn quốc tế, hình thành hệ thống 
cơ sở thực hiện việc phân loại TTBYTvới trên 186 cơ sở, 1200 người 
thực hiện phân loại được đào tạo và cấp chỉ theo chương trình đào tạo 
do Bộ Y tế thẩm định, phê duyệt; Từng bước chuẩn hóa đội ngũ tư vấn 
về kỹ thuật TTBYTvới hơn 100 tư vấn viênđã được đào tạo và cấp chỉ 
theo chương trình đào tạo do Bộ Y tế thẩm định, phê duyệt. 

Theo suckhoedoisong.vn 

 
3. Mối lo về tính liêm chính trong kinh doanh 
Chỉ còn 4 tháng nữa là Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 sẽ 
chính thức có hiệu lực (tháng 7/2019). Trong đó, phạm vi điều 
chỉnh được mở rộng sang cả khu vực ngoài Nhà nước, bởi khu 
vực tư nhân cũng cần có cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm ngăn chặn 
hành vi tham ô, đưa hối lộ.  

 



Kiểm soát tính liêm chính trong doanh nghiệp là một trong những mối 
quan tâm hàng đầu của nhà đầu tư 

Tuy nhiên, đây là một thách thức không nhỏ, bởi không ít doanh nghiệp 
(DN) hiện vẫn coi việc chi trả không chính thức như là thông lệ kinh 
doanh phổ biến. 

Chi phí ngoài luồng không suy giảm 

Báo cáo kết quả nghiên cứu khảo sát từ 279 DN của Văn phòng Doanh 
nghiệp vì sự phát triển bền vững (VSPTBV) thuộc Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố ngày 5/3 cho thấy, có một tỷ 
lệ lớn DN chưa hiểu đúng hoặc hiểu chưa đầy đủ về khái niệm kiểm 
soát nội bộ và bộ quy tắc ứng xử. Nhiều DN vẫn cho rằng việc kiểm 
soát nội bộ là trách nhiệm của kiểm soát viên nội bộ, chứ không phải là 
quản trị DN. Chỉ có 50 - 60% DN cho rằng họ hiểu rõ về kiểm soát nội 
bộ và bộ quy tắc ứng xử cũng như vai trò quan trọng với sự phát triển 
bền vững của DN. 

Đặc biệt, có một thực trạng được Nhóm nghiên cứu cảnh báo là việc 
chi trả chi phí không chính thức cho các cán bộ nhà nước dường như 
đang được nhiều DN xem là một thông lệ kinh doanh phổ biến ở Việt 
Nam. Không chỉ vậy, nhiều  DN cũng thường sử dụng biện pháp không 
chính thức, làm ăn dựa trên mối quan hệ thân quen trong các giao dịch 
kinh doanh với đối tác, chiếm tới 25 - 30% DN được khảo sát. 

Kết quả này không quá bất ngờ, bởi trước đó, chỉ số Cảm nhận tham 
nhũng năm 2018 trên bảng xếp hạng của Tổ chức Minh bạch quốc tế 
cũng cho thấy, Việt Nam đứng thứ 117/180 (đạt 33/100 điểm), giảm 2 
điểm so với năm 2017 và bằng điểm với năm 2016. Hay trong Báo cáo 
mức độ hài lòng của DN về thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu năm 2018 
do VCCI công bố, 18% DN thừa nhận có chi trả chi phí ngoài quy định 
để thực hiện thủ tục này. 

Trong quá trình mua sắm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, theo 
PGS.TS Nguyễn Văn Thắng - Trưởng nhóm nghiên cứu của VCCI, 1/3 
số DN được khảo sát cho biết chưa từng áp dụng phương thức đấu 
thầu cạnh tranh để lựa chọn nhà cung cấp. Việc đặt hàng không theo 
nhu cầu, đặt hàng không đúng chất lượng, hồ sơ báo giá bị can thiệp 
làm mất tính khách quan... chiếm tới 10% các giao dịch. Tương tự, 11 - 
16% số DN được khảo sát cũng nhận ra những hệ quả trong hoạt động 
bán hàng không thông qua đấu thầu cạnh tranh như: lập hóa đơn sai, 
bán hàng không đúng chính sách của DN, giao hàng không đúng như 



cam kết trong hợp đồng... Theo Nhóm nghiên cứu, điều này là đáng 
báo động, tác động đáng kể tới tính liêm chính trong kinh doanh. 

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế thuộc Thanh tra 
Chính phủ nhận xét, thực trạng nhận thức và áp dụng cơ chế kiểm soát 
nội bộ DN lâu nay vẫn còn nhiều vấn đề. “Cách đây 5 - 6 năm, chúng ta 
đã nhấn mạnh cơ chế kiểm soát nội bộ, quy tắc ứng xử, nhưng đến nay 
vẫn chưa có chuyển biến nào lớn. Vậy, từ trước đến nay, DN đã làm 
chưa? Nếu đã làm thì cần xem xét lại cách làm đó đã phát huy hiệu quả 
chưa?”, ông Tuấn đặt vấn đề.  

Cần quyết tâm của người đứng đầu DN 

Ông Nguyễn Văn Thắng cho rằng, thời điểm có hiệu lực của Luật 
Phòng, chống tham nhũng 2018 đã cận kề. Đây là thời điểm chín muồi 
để thúc đẩy việc áp dụng cơ chế kiểm soát nội bộ và quy tắc ứng xử 
trong DN. 

Theo chia sẻ của một số chuyên gia về tư vấn kiểm toán DN, việc kiểm 
soát nội bộ không phải chỉ là trách nhiệm của kiểm soát viên, mà phải 
từ nhu cầu tự thân, từ quyết tâm của người đứng đầu DN. Không chỉ 
thể hiện ở ý chí, mà DN đó còn phải bỏ ra một khoản chi phí dành cho 
việc kiểm soát nội bộ tại DN trong thời gian dài và mức chi phí này sẽ 
tăng theo thời gian. Nhà đầu tư nước ngoài trước khi quyết định đầu tư 
đều rất coi trọng việc đánh giá hiệu quả kiểm soát nội bộ của DN đó, 
nhất là đối với DN niêm yết trên sàn chứng khoán. Thậm chí, một số tổ 
chức phi chính phủ chỉ đồng ý “rót” tiền cho DN xã hội khi DN chứng 
minh được sự kiểm soát nội bộ hiệu quả, đảm bảo sử dụng đồng tiền 
đúng mục đích. 

Muốn tham gia thị trường thế giới, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI cho 
rằng, DN phải có biện pháp kiểm soát nội bộ hiệu quả. Sở dĩ cơ chế 
giám sát nội bộ ở những DN lớn còn gặp nhiều hạn chế là do chưa 
được thiết kế khoa học và thực hiện triệt để. Trong khi đó, DN nhỏ và 
vừa không đủ nguồn lực để đầu tư hệ thống quản trị phòng ngừa tham 
nhũng. Do đó, cơ chế kiểm soát nội bộ và quy tắc ứng xử cần được 
thiết kế đơn giản, dễ áp dụng, nhất là đối với DN nhỏ và vừa. 

“Một khi việc chi trả chi phí không chính thức trở thành “văn hóa” của 
DN thì rất khó sửa. Do đó, Chính phủ cần nỗ lực đẩy mạnh cải cách thể 
chế hơn nữa, đơn giản hóa thủ tục hành chính, áp dụng tối đa chính 
phủ điện tử, minh bạch hóa giao dịch giữa Chính phủ với người dân. 
Trong đó, cải cách thể chế là biện pháp gốc rễ nhất để ngăn ngừa tham 



nhũng, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh”, ông 
Lộc nhấn mạnh. 

Theo baodauthau.vn 

 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng: Giao dịch một 
cửa... đằng sau cánh cửa “chốt chặt”? 
Một việc hi hữu xưa nay chưa từng có, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải 
Phòng đã đóng cửa không tiếp công dân suốt một tuần qua. 

Sáng 6/3, có một người đàn ông vô cùng bức xúc cầm theo đơn của 
tập thể cán bộ nhân viên một công ty trên địa bàn thành phố đến Sở Kế 
hoạch và Đầu tư Hải Phòng (Sở KH&ĐT) để giải quyết theo quy định. 
Tuy nhiên người đàn ông này không được tiếp đón và phải đứng ngoài 
hàng rào sắt của cổng Sở KH&ĐT. 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng đóng cửa không tiếp công dân. 

Sự việc Sở KH&ĐT Hải Phòng đóng cửa không tiếp công dân kéo dài 
suốt một tuần qua. Cứ mỗi khi đại diện của doanh nghiệp này (doanh 
nghiệp có đơn khiếu nại) đến làm việc thì Sở lại đóng cửa “nội bất xuất 
ngoại bất nhập”. 

Để giao dịch được thậm chí công dân đến giao dịch phải trèo cổng vào, 
lực lượng công an đứng chốt bên ngoài, bên trong thi thoảng có một 
người ra nhận là người của Sở KH&ĐT và tiếp đón công dân tại hàng 
rào sắt cổng Sở. 



Khổ nhất là những doanh nghiệp không liên quan, vạn bất đắc dĩ phải 
trèo qua cửa để vào giao dịch nhưng lãnh đạo Sở vẫn cảm thấy... bình 
thường. 

Ông Trần Việt Tuấn - Giám đốc Sở KH&ĐT Hải Phòng cho biết: “Chúng 
tôi đóng cửa, nếu tổ chức công dân có nhu cầu vào liên hệ công tác thì 
xuất trình giầy tờ đăng ký với bảo vệ vào làm việc bình thường. Còn 
những người đang đứng trước trụ sở nhận là cổ đông của doanh nghiệp 
đang có đơn khiếu nại thì công an sẽ giữ trật tự để làm việc”. 

 

Khách muốn giao dịch phải trèo cồng? 

Khi PV trao đổi với ông Tuấn là vừa liên hệ để làm việc như một công 
dân nhưng không thể làm việc được thì được ông Tuấn giải thích “Tôi 
sẽ báo với công an Hoàng Văn Thụ để họ cho phép vào làm việc”. 

Thật kỳ lạ, nếu như theo lời ông Tuấn thì vì một nhóm người được cho 
là không chấp hành theo quy trình tiếp đón nên tất cả các công dân 
khác muốn đến làm việc phải thông qua điện thoại với ông Tuấn để ông 
Tuấn báo với công an phường sở tại mới được vào làm việc. Tại sao 
doanh nghiệp muốn làm việc với Sở phải thông qua công an sở tại? 



Đặc biệt công dân đến giao dịch phải trèo cổng vào, các giao dịch văn 
bản giấy tờ, thậm chí là tiền cũng giao dịch qua ô cửa sổ. Vậy theo như 
lời ông Tuấn thì không tiếp đón công dân, không tuân thủ quy chế tiếp 
đón công dân thì hành vi “đưa tiền” và “đưa giấy tờ” kia được hiểu như 
thế nào? 

 

Chỉ tiếp công dân theo đúng trình tự... một cửa sổ? 

Việc đóng cửa không tiếp đón, né tránh công dân như thế này là việc 
làm “xưa nay chưa từng có”, hi hữu và thể hiện sự yếu kém trong công 
tác quản lý của lãnh đạo Sở KH&ĐT Hải Phòng. Bất luận vì lý do gì thì 
Sở cũng phải tiếp đón và có đối thoại với công dân, nếu công dân sai 
và không tuân theo quy trình thì sẽ có các cơ quan chức năng có thẩm 
quyền xử lý sai phạm đó. Còn nếu là tồn tại từ phía Sở KH&ĐT Hải 
Phòng thì Sở buộc phải có câu trả lời dứt khoát vấn đề mà công dân 
khiếu nại. 

Một hình ảnh thành phố đang ngày một thay đổi, một Hải Phòng là 
điểm đến của các nhà đầu tư mà lại có một việc như thế này xảy ra thì 
các cấp có thẩm quyền cần vào cuộc để giải quyết triệt để, tránh để Hải 
Phòng méo mó trong con mắt của các doanh nghiệp và các nhà đầu tư 
trong nước và quốc tế. 

Theo enternews.vn 



 

5. Nếu bỏ luật Đầu tư, sẽ giảm nhiều thủ tục 
Vì thế duy trì chỉ khiến các quy định chồng chéo, thiếu minh bạch và 
gây tốn kém thời gian, chi phí của doanh nghiệp. 

Đó là phân tích và quan điểm của các chuyên gia, luật sư kinh tế khi Bộ 
Kế hoạch - Đầu tư đang lấy ý kiến cho dự thảo sửa đổi luật Đầu tư, luật 
Doanh nghiệp (DN). 

Kiến nghị bỏ từ lâu, bộ vẫn cố giữ lại để sửa 

Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch HĐTV Công ty luật BASICO - 
trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế VN (VIAC), cho biết đã có ý 
kiến nên bỏ hẳn luật Đầu tư từ năm 2014 khi làm luật DN và luật Đầu 
tư vì nội dung luật Đầu tư đang trùng lắp nhiều với các luật khác, không 
cần thiết, thậm chí đi ngược lại quy định trong luật DN. 

Đơn cử quy định tự do kinh doanh trước đây của luật DN, nên trả về lại 
luật DN, đầu tư công đã có luật Đầu tư công quy định. Mọi hoạt động 
đầu tư đều phải thực hiện các luật liên quan như luật Xây dựng, luật 
Đất đai, luật Bảo vệ môi trường, luật Phòng cháy chữa cháy... DN đầu 
tư ra nước ngoài thì trong nước chẳng có quyền xét duyệt bởi phải theo 
luật ở nước ngoài. Nếu có chỉ là quy định đầu tư bao nhiêu phần trăm, 
thì phải thông qua cấp nào. 

Nếu quản lý DN đầu tư ra nước ngoài thì chỉ quản thuế, quản ngoại hối, 
chuyển tiền thế nào, thanh toán ra sao… nhưng những cái này có quy 
định trong các luật khác. “Hồn cốt” của luật Đầu tư hiện nay là một 
phần trong luật DN, đó chính là “danh mục ngành nghề đầu tư kinh 
doanh”. “Thế nên, cần thiết rà soát lại, chuyển những nội dung cần thiết 
nếu có trong luật Đầu tư thành một chương về đầu tư trong luật DN và 
bỏ hẳn luật Đầu tư đi”, luật sư Đức đề xuất. 

Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Hãng luật IAM 
(TP.HCM), cho rằng vấn đề chính của luật Đầu tư là danh mục ngành 
nghề đầu tư kinh doanh, mà những vấn đề này đã được quy định tại 
luật DN. Luật Đất đai quy định về đầu tư có sử dụng đất, thủ tục giao 
đất, trình tự thế nào, thuê đất; luật Chứng khoán quy định cụ thể về bán 
cổ phần, trái phiếu; luật Thương mại quy định về hoạt động bán hàng, 
khuyến mãi… Thế nên, thêm quy định giấy chứng nhận đầu tư nữa là 
thừa. 

Rủi ro trong quản lý nhà nước 



Lãnh đạo sở kế hoạch - đầu tư một tỉnh miền Trung cho biết việc thu 
hút đầu tư nếu thực hiện đúng theo luật Đầu tư lại không đúng với một 
số luật khác. Chẳng hạn, các thủ tục liên quan đến đất đai đang chồng 
chéo giữa luật Đầu tư và luật Đất đai, luật Xây dựng. Mọi dự án bắt đầu 
bằng đất đai trước, rồi đến thủ tục xây dựng, thủ tục về môi trường... 

“Nếu đã được cấp chủ trương về đầu tư thì phải xem xét đến đất đai và 
môi trường, phải đặt vấn đề về môi trường trước. Nhưng quy định 
không thấy việc đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được thực hiện 
trước hay sau khi chấp nhận chủ trương cho đầu tư. Trong khi luật Bảo 
vệ môi trường quy định nhà đầu tư phải có đánh giá sơ bộ tác động môi 
trường tại thời điểm quyết định chủ trương đầu tư dù luật Đầu tư yêu 
cầu phải thực hiện trước thời điểm quyết định có chủ trương đầu tư 
hoặc được cấp giấy đầu tư... khiến việc cấp phép trở nên rủi ro”, vị trên 
nói. 

Theo luật sư Toản, khi nhà đầu tư mới đề xuất địa điểm, chưa có gì 
trong tay, không thể buộc họ bỏ chi phí để lập báo cáo ĐTM được. Điều 
này tạo rủi ro lớn về chi phí đầu tư bởi nếu không được chấp nhận về 
mặt chủ trương, nhà đầu tư phải tìm vị trí khác lại tiếp tục lập ĐTM nữa 
là vô lý. 

GS-TS Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội DN đầu tư nước ngoài, điểm lại 
lịch sử của luật Đầu tư bắt nguồn từ luật Đầu tư nước ngoài, được 
Quốc hội thông qua năm 1987 nhưng thực tế đầu tư chỉ là một mục 
trong luật DN đầu tư nước ngoài cũ. Đến năm 1999, khi có luật DN, 
nhiều ý kiến đã yêu cầu nên gộp cả hai luật DN và luật Đầu tư nước 
ngoài thành một. 

Còn luật sư Trương Thanh Đức cho rằng, luật Đầu tư đã “hết sứ mệnh 
lịch sử của nó” nên cần bỏ. Bởi nếu trước năm 1999, khi việc kinh 
doanh còn chưa được khuyến khích, thậm chí “bế quan tỏa cảng”, cần 
có một luật để khuyến khích người dân đầu tư kinh doanh. Nay việc 
khuyến khích đó không cần thiết nữa mà nếu có các ưu đãi cũng đã 
nằm trong luật Thuế, luật Đất đai... Cũng như luật DN nhà nước cũng 
được bỏ, trở thành một chương trong luật DN. 

Tuy nhiên, luật sư Đức cũng lưu ý có một số quy định trong luật Đầu tư 
cần sàng lọc lại để đưa vào chương trong luật DN nếu được. Chẳng 
hạn những nguyên tắc hồi tố, bất hồi tố, nguyên tắc đảm bảo quyền lợi 
cho nhà đầu tư… cần cân nhắc giữ đưa vào quy định quản lý đầu tư. 

Thực tế các lĩnh vực cần quản lý được quy định trong luật 



Đầu tư đã có trong các luật quản lý chuyên ngành. Khi tôi 
làm việc và tư vấn cho nhiều nhà đầu tư nhận thấy, với 
mục đích để quản lý nhà nước, luật Đầu tư là thừa và 
chồng chéo với các luật khác. Về góc độ lợi ích cũng 
không thấy mà chỉ tăng thêm chi phí tiền bạc thời gian của 
nhà đầu tư mà thôi. 

Luật sư Nguyễn Quốc Toản 

Theo Thanhnien.vn 

 
6. Cùng lúc vướng 2 thông tư, xuất khẩu cá ngừ 
đang bị đình trệ 
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản (VASEP), cho tới 
thời điểm này, hoạt động sản xuất XK của các DN cá ngừ tiếp tục 
bị đình trệ do vướng cùng lúc hai thông tư của Bộ NN&PTNT. 

 

Cụ thể, đó là Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT về kiểm dịch động 
vật, sản phẩm động vật thủy sản (có hiệu lực kể từ ngày 10/02/2019) 
và Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT về “Quy định ghi, nộp báo cáo, 
nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn 
gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp 
pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác” 
(có hiệu lực từ ngày 01/01/2019). 

Theo VASEP, trong khi nhiều container cá ngừ nhập khẩu gián tiếp qua 
cảng trung chuyển bị ách tắc, hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
doanh nghiệp cá ngừ bị ùn ứ do những lô hàng NK vẫn còn nằm tại 
cảng, chưa về được nhà máy vì không được kiểm dịch để thông quan 



theo quy định của TT36/2018, các DN cá ngừ này đang nặng gánh về 
phí lưu cont, lưu bãi, trễ hẹn đơn hàng, không có nguyên liệu cho nhà 
máy tiếp tục hoạt động sản xuất... thì nhiều cảng trên cả nước lại dừng 
hoàn toàn việc xác nhận nguồn gốc nguyên liệu hải sản từ khai thác 
(S/C) cho các lô hàng XK đi EU với lý do các cảng không đủ điều kiện 
đáp ứng tiêu chí của cảng cá loại I và II (theo Điều 78, Luật Thủy sản 
2017) nên không đủ điều kiện để được chỉ định là cảng cá “có đủ hệ 
thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác” như quy định tại 
Khoản 1 Điều 6 Thông tư  21/2018/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT. 

Theo Khoản 2 và 3 Điều 6 của TT21/2018 thì danh sách cảng cá được 
chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác phải 
được các Sở NNPTNT rà soát, đánh giá, báo cáo lên Tổng cục Thủy 
sản để tổng hợp và phải được Bộ NNPTNT công bố cũng như Tổng 
cục Thủy sản đăng tải trên website của Tổng cục Thủy sản mới được 
coi là chính thức có hiệu lực 

Từ ngày 01/01/2019, TT21/2018 đã có hiệu lực nhưng cho tới tháng 
3/2019 vẫn chưa có cảng cá nào được các Sở NN&PTNT đánh giá là 
đạt chuẩn hay không và danh sách cảng cá được chỉ định “có đủ hệ 
thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác” cũng chưa được Bộ 
NN&PTNT ban hành. 

Vì lý do này mà nhiều cảng trong số đó đang nằm ở các vị trí tập trung 
không ít các tàu cá khai thác trong khu vực như cảng Tam Quan (Bình 
Định), cảng tại Quảng ngãi... khiến cho toàn bộ nguyên liệu mà các DN 
đã mua từ đầu năm 2019 đến nay không được cấp Giấy xác nhận 
nguồn gốc nguyên liệu thủy sản (S/C) nên các lô hàng SX ra từ nguyên 
liệu này đang phải lưu kho vì không thể XK đi EU. 

Theo VASEP, nhiều hợp đồng XK đi EU lẫn các hợp đồng với ngư dân 
và đại lý cung ứng nguyên liệu đều bị ách tắc, nguy cơ bị đối tác hủy 
hợp đồng và xử phạt rất cao. Điều này đang gây ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến hoạt động SX kinh doanh của cả các ngư dân, các DN, đồng 
thời gây ra nhiều tổn thất cả về kinh tế lẫn uy tín, thương hiệu của DN.  

Nhằm tránh gián đoạn, ách tắc hoạt động SX, XK cho các DN XK cá 
ngừ, ngày 01/3/2019, VASEP đã gửi công văn đề nghị Bộ NN&PTNT 
sớm ra văn bản ban hành “Danh sách các cảng cá được chỉ định có đủ 
hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác” và Tổng cục Thủy 
sản sớm đăng tải Danh sách này lên trang thông tin điện tử của Tổng 
cục như quy định tại Điều 6 Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT để làm 



căn cứ chính thống trong triển khai các hoạt động xác nhận, chứng 
nhận thủy sản tại các địa phương. 

Trước mắt, khi “Danh sách các cảng cá được chỉ định có đủ hệ thống 
xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác”chưa được ban hành, đề 
nghị Bộ NN&PTNT có văn bản hướng dẫn các cảng cá tiếp tục triển 
khai các hoạt động xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác như trước 
ngày 1/1/2019 để giúp DN giải phóng hàng tồn, khai thông đình trệ 
trong SX xuất khẩu của các DN. 

Bộ NN&PTNT chỉ đạo Tổng cục Thủy sản xem xét, đánh giá điều kiện 
của các cảng cá trong danh sách các cảng đang thực hiện xác nhận 
nguồn gốc thủy sản khai thác để xem các cảng này đã có đủ điều kiện 
như quy định trong Điều 78 của Luật Thủy sản chưa, cũng như đề ra 
biện pháp hỗ trợ cho các cảng cá chưa đủ điều kiện và lộ trình áp dụng 
Điều 6 Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT  cho các cảng cá đó nhằm đảm 
bảo các cảng cá chính trong cả nước trong tương lai vẫn có thể thực 
hiện xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác như trước đến nay để 
tránh gây khó khăn, ách tắc cho sản xuất kinh doanh của người dân và 
DN./. 

Theo baochinhphu.vn 

 

7. Grab sắp được quản như taxi? 

 



Theo Bộ Giao thông Vận tải, quá trình thí điểm cho thấy, phương thức 
hoạt động của các xe sử dụng hợp đồng điện tử là tương đối giống với 
xe taxi (có nhiều nét tương đồng về phạm vi hoạt động chủ yếu trong 
đô thị, đối tượng khách hàng, phương thức gọi xe,…) 

Tất cả các xe kinh doanh vận tải theo hợp đồng dưới 9 chỗ mà ứng 
dụng hợp đồng điện tử thì là xe tax, theo phương án của Bộ Giao thông 
vận tải. 

Báo cáo tại phiên giải trình về tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm 
xâm phạm an toàn giao thông đường bộ, đường sắt do Uỷ ban Tư 
pháp của Quốc hội tổ chức sáng 6/3, đại diện Bộ Giao thông đã thuyết 
minh về việc bổ sung điều kiện kinh doanh cần thiết trong giai đoạn 
hiện nay. 

Một trong ba điều kiện được bổ sung mới là điều kiện đối với đơn vị 
kinh doanh vận tải hành khách sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải có 
sức chứa từ 9 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên mới được áp dụng hợp 
đồng vận chuyển hành khách bằng văn bản điện tử. 

Đối với điều kiện kinh doanh này, báo cáo cho biết, Bộ đã tổng hợp, 
tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ đối với dự thảo nghị định 
quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 
(thay thế nghị định số 86/2014/NĐ-CP). 

Quá trình tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, Bộ đã chủ trì mời Ủy 
ban An toàn giao thông Quốc gia, Viện nghiên cứu và quản lý kinh tế 
trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp 
hội Vận tải ô tô Việt Nam, Hiệp hội taxi Đà Nẵng, Hà Nội, Tp.HCM và 
các cơ quan, đơn vị tham mưu trực thuộc Bộ để tiếp thu vấn đề liên 
quan đến quản lý hoạt động xe taxi và xe hợp đồng điện tử. 

Hiện tại hai quan điểm khác nhau về việc quản lý xe ô tô kinh doanh 
vận tải dưới 9 chỗ ứng dụng hợp đồng điện tử (là xe taxi hay là xe hợp 
đồng) vẫn đang là vấn đề còn nhiều vướng mắc do mỗi phương án đều 
có những ưu điểm và hạn chế khi đưa ra để quản lý, tác động rất lớn 
đến xã hội và hoạt động kinh doanh vận tải của các doanh nghiệp, hợp 
tác xã. 

Tuy nhiên, quá trình thí điểm ứng dụng hợp đồng điện tử thời gian qua, 
Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện 
nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng trong việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học 
công nghệ, thí điểm đúng loại hình Thủ tướng đã cho phép, tạo thuận 
lợi cho người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu thúc đẩy sự đổi 
mới trong hoạt động vận tải. 



Đối với người dân, quan tâm nhất đó là sự thuận lợi và chi phí cho 
chuyến đi. Yêu cầu đối với đơn vị kinh doanh vận tải đó là an toàn cho 
hành khách, thực hiện đầy đủ các điều kiện kinh doanh vận tải và các 
quy định khác liên quan như thuế, trách nhiệm đối với người lao động. 

Quá trình thí điểm cho thấy, phương thức hoạt động của các xe sử 
dụng hợp đồng điện tử là tương đối giống với xe taxi (có nhiều nét 
tương đồng về phạm vi hoạt động chủ yếu trong đô thị, đối tượng 
khách hàng, phương thức gọi xe,…), báo cáo nêu rõ. 

Bộ Giao thông vận tải cũng cho rằng, mặc dù việc quy định là xe taxi 
hiện còn có những hạn chế (bao gồm cả việc chưa phù hợp với một số 
luật hiện nay) như đã nêu trên nhưng đáp ứng được việc không triệt 
tiêu ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động vận tải theo chủ 
trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tạo thuận lợi 
cho công tác quản lý và không ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người 
dân. 

"Vì vậy, trên cơ sở kết quả thí điểm và những nét tương đồng giữa xe 
taxi với xe dưới 9 chỗ ứng dụng hợp đồng điện tử, để tăng cường công 
tác quản lý đối với xe dưới 9 chỗ chở khách, Bộ Giao thông vận tải đã 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất chọn phương án quản lý áp 
dụng quy định tất cả các xe kinh doanh vận tải theo hợp đồng dưới 9 
chỗ mà ứng dụng hợp đồng điện tử thì là xe taxi", báo cáo nêu rõ. 

Được biết, cũng trong sáng 6/3, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì 
cuộc họp về dự thảo nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh 
doanh vận tải bằng xe ô tô. Thành phần được mời dự họp có cả Hiệp 
hội Vận tải ô tô Việt Nam và Công ty TNHH Grab Việt Nam. 

Theo vneconomy.vn 

 

8. Mất giấy phép lái xe phải thi lại: Vô lý! 
“Tất cả những người mất bằng lái xe phải thi lại” – đề xuất của Bộ 
trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đang gây nhiều tranh cãi. 

Tại phiên giải trình về tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm xâm 
phạm an toàn giao thông đường bộ, đường sắt do Uỷ ban Tư pháp của 
Quốc hội tổ chức ngày 6/3, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể khi nói 
về những bất cập trong cấp phép lái xe hiện nay đã đề xuất phương án: 
“Tất cả những người mất bằng lái xe phải thi lại để tránh tình trạng lợi 
dụng việc này xin thêm bằng thứ 2, thậm chí bằng thứ 3". 



Đề xuất của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đang gây nhiều tranh cãi. 

Phát biểu của Bộ trưởng lập tức khiến dư luận phản ứng. Bởi, Bộ 
GTVT đã có Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 7/11/2012 của Bộ 
Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe 
cơ giới đường bộ, đặc biệt qui định rõ ràng về các trường hợp người bị 
mất giấy phép lái xe được cấp lại. Các qui định tại thông tư 46 được 
cho là khá chặt chẽ, phù hợp. 

Tuy nhiên, với tình trạng mất an toàn giao thông phức tạp như thời gian 
qua có phần nguyên nhân không nhỏ từ việc cấp bằng lái cho những 
người không đạt yêu cầu đã khiến người dân bức xúc, lo lắng, cần Bộ 
GTVT phải có giải pháp quyết liệt giải quyết vấn đề này. 

Thế nhưng, với đề xuất của mình, Bộ trưởng GTVT đang đẩy khó cho 
người dân. Bởi, các qui định về cấp mới, cấp lại các loại văn bằng, giấy 
tờ đều đã được pháp luật qui định rõ, đặc biệt với các trường hợp còn 
hồ sơ gốc. Vì vậy, không có lý do gì để Bộ GTVT “đẻ” thêm qui định về 
cấp lại bằng lái xe cho người dân! 

Trong cuộc sống có rất nhiều lĩnh vực được cấp phép, cấp bằng, giấy 
tờ... Ví dụ, khi học một ngành nghề nào đó mà bị mất bằng, mất chứng 



chỉ, anh chỉ cần tìm đến cơ sở đào tạo cấp giấy tờ đó cho mình để xin 
cấp lại chứ không phải bắt người đó học rồi thi lại từ đầu. 

Việc cấp bằng khống, cấp bằng cho những người không đủ điều kiện 
về lý thuyết và thực hành… đó là trách nhiệm của những người làm 
trong các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thuộc sự quản lý của Bộ 
GTVT. Để việc cấp bằng lái xe được nghiêm túc, đúng luật thì Bộ GTVT 
với chức năng quản lý ngành phải chấn chỉnh cán bộ, công chức, nhân 
viên của mình. Nếu các đơn vị này kiên quyết không thông đồng, không 
cấp bằng cho người không đạt trong các kỳ thi thì sẽ không có những 
hung thần ngồi sau vô lăng. 

Chúng ta đang giảm phiền hà, thủ tục cho người dân, doanh nghiệp. 
Vậy nếu làm như ý kiến của Bộ trưởng GTVT sẽ gây lãng phí thời gian, 
tiền bạc của đa phần người dân tuân thủ nghiêm luật pháp. Mất bằng 
lái xe không phải là hành vi vi phạm pháp luật để phải chịu chế tài. Nếu 
người dân không may làm mất giấy phép thì cơ quan quản lý cần 
nhanh chóng hỗ trợ cấp lại chứ không thể bắt họ thi lại được. 

Việc cần làm của Bộ GTVT là phải đồng bộ dữ liệu, quản lý hồ sơ lái 
xe, dữ liệu hành trình một cách khoa học, có hệ thống… để những 
người liên quan, những người lái xe có ý đồ gian lận không thể vi phạm 
được. Cùng với đó là việc siết chặt công tác đào tạo lý thuyết và thực 
hành, để tránh cấp giấy phép cho những hung thần rồi thả ra phố gây 
hoạ cho cộng đồng./. 

Theo vov.vn 

 
9. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 
quản lý nhà nước để phục vụ người dân và doanh 
nghiệp  

Sáng 05/3, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Đức Hòa, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử Bình Thuận 
(gọi tắt là BCĐ) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động của BCĐ 
xây dựng Chính quyền điện tử năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 
trọng tâm năm 2019. 

Trong thời gian qua, Cơ quan Thường trực BCĐ đã nêu cao trách 
nhiệm, phối hợp tốt với các sở ngành và địa phương để triển khai thực 
hiện tốt những nhiệm vụ đã đề ra. Các chương trình, kế hoạch hoạt 
động của BCĐ được đề ra sát với điều kiện thực tế của tỉnh, phù hợp 
với định hướng của Trung ương. 



Các sở, ban, ngành, địa phương đã tích cực hơn trong việc ứng dụng 
công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ hoạt động chuyên môn; đặc biệt 
qua đánh giá kết quả ứng dụng CNTT, cải cách hành chính cuối năm 
gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ và thành tích thi đua. Nhiều địa 
phương đã có kế hoạch, dự án và kinh phí cụ thể để mở rộng mạng 
LAN; đôn đốc và phân công trách nhiệm các cơ quan trong việc sử 
dụng các phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, Cổng thông tin điện 
tử, E-mail công vụ, phần mềm Một cửa điện tử ... 

  

 

Toàn cảnh Hội nghị 

Ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành, cải cách hành chính phục vụ 
cho người dân và doanh nghiệp được quan tâm đầu tư, nâng cấp mở 
rộng đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan 
nhà nước, thúc đẩy cải cách hành chính, minh bạch hóa thông tin, phục 
vụ chỉ đạo điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng 
tốt hơn. Ứng dụng CNTT trong giáo dục, y tế được sự quan tâm chỉ 
đạo triển khai đồng bộ; chữ ký số đã phát huy hiệu quả sử dụng, tiết 
kiệm chi phí phát hành văn bản, góp phần thực hiện công tác cải cách 
hành chính trên địa bàn tỉnh; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 ngày 
càng tăng và mở rộng ra nhiều ngành và lĩnh vực. Việc áp dụng linh 
hoạt dịch vụ hành chính công trực tuyến kết hợp với trả kết quả qua hệ 



thống bưu chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp 
phần thực hiện tốt yêu cầu cải cách hành chính. 

Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan Nhà 
nước được lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo. Các đơn vị đã bố trí 
một phần kinh phí để trang bị phần mềm diệt virus có bản quyền, trang 
bị thiết bị và thực hiện sao lưu các dữ liệu quan trọng đảm bảo quản lý 
hệ thống mạng tại các đơn vị hoạt động an toàn, chủ động ngăn ngừa 
các cuộc tấn công đến từ bên ngoài. 

 

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa, 
ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà BCĐ đã đạt được trong 
thời gian qua, nhất là trong bối cảnh việc triển khai ứng dụng CNTT, 
xây dựng chính quyền điện tử gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do 
những hạn chế về nhân lực và kinh phí. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót mà công 
tác ứng dụng CNTT và xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh 
trong năm 2018 vẫn còn một số tồn tại như: Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến 
mức độ 3, 4 đạt thấp, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các trang thông tin 
điện tử thành viên chưa được nâng cấp kịp thời; Trung tâm Tích hợp 
dữ liệu tỉnh chưa được nâng cấp đồng bộ theo dự án được phê duyệt 
để đảm bảo hạ tầng triển khai các dự án và an toàn thông tin mạng; 
không có chính sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực CNTT, kinh 



phí bố trí triển khai các dự án CNTT còn hạn chế, việc thuê dịch vụ 
CNTT còn nhiều khó khăn... 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức 
Hòa yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch 
UBND các huyện, thị xã, thành phố sớm khắc phục những hạn chế, tồn 
tại yếu kém đã được nêu ra tại Hội nghị, đồng thời chỉ đạo triển khai có 
hiệu quả các nhiệm được giao theo các kế hoạch, quyết định, đề án đã 
được UBND tỉnh ban hành. Trong đó, tập trung triển khai: Kế hoạch 
ứng dụng CNTT năm 2019, Đề án nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả cấp huyện, cấp xã theo hướng hiện đại, mở rộng cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, triển khai Kiến trúc Chính quyền 
điện tử tỉnh; khai thác, sử dụng hiệu quả các dự án đã được đầu tư và 
đưa vào sử dụng. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành 
và địa phương, trong đó trọng tâm là ứng dụng CNTT trong nâng cấp 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo hướng hiện 
đại, triển khai nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Trang thông 
tin điện tử thành viên, triển khai dự án Hoàn thiện Hệ thống QLVB&ĐH, 
tổ chức kết nối liên thông với trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ 
gửi, nhận văn bản điện tử./. 
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10. ‘Bắt bệnh’ chậm trễ giải quyết hồ sơ 
Trong năm 2019, Văn phòng UBND TP.HCM sẽ xây dựng 20 quy 
trình liên thông với sở ngành và đề ra quy định xử lý trách nhiệm 
người đứng đầu để xảy ra chậm trễ giải quyết hồ sơ ở cơ quan 
này. 



 

Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan khẳng định năm 2019 
việc giải quyết hồ sơ ở cơ quan này sẽ có những tiến triển so với trước 

Sự chậm trễ giải quyết hồ sơ tại Văn phòng UBND TP.HCM được 
nhiều cơ quan, doanh nghiệp phản ánh. 

Đáng chú ý, tại hội nghị tổng kết công tác hành chính ở TP.HCM diễn 
ra mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn 
Thiện Nhân đặt vấn đề trong khi ở quận, huyện, sở ngành tỷ lệ giải 
quyết hồ sơ đúng hạn bình quân đạt 99,6%, nhưng tại nơi quan trọng 
nhất là Văn phòng UBND TP.HCM lại không công bố thời hạn giải 
quyết hồ sơ đúng hạn. 

Từ đó ông Nhân đề nghị Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Văn phòng 
UBND TP.HCM phải là đơn vị tham gia trong công cuộc cải cách hành 
chính của thành phố, và công bố thời gian giải quyết thủ tục hành chính 
ở đây. 

Về vấn đề này, Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan thừa 
nhận Văn phòng UBND TP.HCM cũng có một phần trách nhiệm trong 
chuyện chậm trễ hồ sơ hay hồ sơ gửi lên không biết ngày ra. Sau khi Bí 
thư Thành ủy có ý kiến, ông Hoan đã làm việc với những thành viên 
trong ban cải cách hành chính của Văn phòng UBND TP.HCM để có 
hướng giải quyết, khắc phục. 



Theo đó, trong thời gian tới, mỗi chuyên viên của Văn phòng UBND 
TP.HCM sẽ chọn ra một đầu việc để phối hợp với sở ngành xây dựng 
quy trình liên thông. 

“Với cách làm này, trong năm 2019, Văn phòng UBND TP.HCM sẽ có 
20 quy trình liên thông và Văn phòng UBND TP.HCM sẽ xây dựng quy 
trình liên thông đó, đưa ra biểu mẫu xây dựng quy trình như đưa ra 
thực trạng, quy định pháp luật liên quan, nguyên nhân chậm trễ ở đâu, 
thuận lợi và khó khăn, giải pháp khắc phục, xác định trách nhiệm, chia 
thời gian để giải quyết công việc”, ông Hoan nói. 

Trong phần giải pháp đẩy nhanh tiến độ cải cách hành chính ở Văn 
phòng UBND TP.HCM, ông Hoan nêu sẽ tập trung giải quyết những 
vấn đề không thống nhất giữa các cơ quan và phải cam kết trách nhiệm 
từ người đứng đầu là Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Văn 
phòng UBND TP.HCM, các sở ngành. Nếu chậm ở khâu nào thì cơ 
quan liên quan khâu đó phải chịu trách nhiệm. 

Theo ông Hoan, lẽ ra Văn phòng UBND TP.HCM sẽ đưa ra danh mục 
để các sở ngành làm. Tuy nhiên với các làm này, Văn phòng UBND 
TP.HCM sẽ huấn luyện chuyên viên ở UBND TP.HCM xây dựng danh 
mục thực thi quy định liên thông, sau đó sẽ thảo luận với sở ngành về 
quy trình đó. Sau khi đã thống nhất, UBND TP.HCM sẽ ban hành quy 
trình để các bên cam kết thực hiện. 

Chánh văn phòng UBND TP.HCM cho hay sẽ có hai cách để kiểm 
soát tiến độ giải quyết hồ sơ. Thứ nhất, Văn phòng UBND TP.HCM sẽ 
đưa tất cả nội dung quy trình liên thông, trách nhiệm của các cơ quan 
nằm trong trong quy trình quản lý hồ sơ của Văn phòng UBND TP.HCM 
để quản lý, theo dõi tiến độ. 

Thứ hai, Văn phòng UBND TP.HCM cũng tự có cơ chế kiểm soát tiến 
độ giải quyết hồ sơ. Thay vì hồ sơ đưa cái gì nhận cái này thì Văn 
phòng UBND TP.HCM sẽ nhận những hồ sơ đảm bảo đầy đủ những 
tiêu chí, quy trình, tài liệu kèm theo. Khi đã nhận hồ sơ Văn phòng 
UBND TP.HCM sẽ tính thời gian trả hồ sơ đúng hẹn. 

Ngoài ra, Văn phòng UBND TP.HCM sẽ sử dụng công nghệ để theo dõi 
tiến độ xử lý hồ sơ đã được giải quyết ở khâu nào. 

 “Với việc áp dụng quy trình này sẽ phần nào gỡ được việc doanh 
nghiệp phàn nàn tiến độ giải quyết hồ sơ bị chậm. Nói là vậy nhưng 
làm được không phải dễ. Để làm được thì phải "đồng cam cộng khổ", 
chia sẻ, làm tới đâu sửa tới đó”, ông Hoan nói. 



Sở TN-MT và Cục Thuế TP.HCM liên thông, giảm thời 
gian thủ tục 7 - 10 ngày 

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN-MT, cho hay 
trước đây khi đi làm thủ tục liên quan đến đất đai, người 
dân TP.HCM gặp rất nhiều vướng mắc, khó khăn. Cho nên 
thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở TN-MT và Cục 
Thuế TP.HCM thực hiện liên thông để rút ngắn thời gian 
làm thủ tục nhà đất cho người dân, doanh nghiệp. 

Theo đó, trước đây người dân muốn làm giấy đăng ký tên 
phải qua “chín bước, chín cửa”. Nhưng bây giờ nhờ cơ 
chế liên thông, người dân chỉ cần qua “hai cửa”: về địa 
phương xác nhận vị trí, nộp “một cửa”, từ đó giúp giảm 
thời gian 7 - 10 ngày so với trước. Vừa rồi Sở TN-MT tổng 
kết có 107.000 hồ sơ thực hiện liên thông. 
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11. TPHCM: Cán bộ gõ sai mỗi dấu nặng, dân "lên 
bờ xuống ruộng" 
Làm giấy tờ từ năm 2018, người dân lên lấy thì cán bộ xin trễ hẹn. 
Sang năm 2019, bỏ công bỏ việc vượt hàng chục km lên lấy sổ đỏ, 
người dân lại “té ngửa” khi cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký 
đất đai Bình Chánh (Chi nhánh VPĐK đất Bình Chánh - Sở TNMT 
TPHCM) thản nhiên cho hay là chưa được vì gõ nhầm… dấu nặng, 
chữ “Bình Thạnh” thành “Bình Thành”, rồi hẹn tiếp… 

Hướng dẫn dân… lòng vòng   

Vụ việc mới nhất xảy ra chỉ trước 1 ngày (ngày 5.3.2018) Thành ủy 
TPHCM phát động phong trào thi đua cải cách hành chính, kêu gọi mỗi 
ngành chức năng có 1 sáng kiến để giảm hiện tượng hành dân. 

Cụ thể, theo đúng giấy hẹn, ngày 4.3.2019, nghỉ mọi việc, vượt hàng 
chục km, ông Phạm Lê Tuấn Nghĩa (quận 1 TPHCM) tới Phòng tiếp 
nhận một cửa thuộc UBND huyện Bình Chánh để lấy sổ đỏ theo quy 
định. 

Theo đúng quy trình, ông bốc số rồi chờ cả tiếng đồng hồ mới tới lượt 
mình. Tới lượt, ông “té ngửa” khi cán bộ Sở TNMT văn phòng tại UBND 
Bình Chánh tên là Bình thản nhiên cho biết: “Do bìa sai, quận Bình 



Thạnh đánh nhầm thành quận Bình Thành (sai dấu nặng-PV) nên 
khoảng 1 tuần nữa mới có". 

 

Biên bản thừa nhận lỗi tại... đánh máy 

Bức xúc vì mất công mất việc nhưng cố gắng kìm chế, ông Nghĩa đề 
nghị cán bộ ghi giúp lịch hẹn trả hồ sơ chính xác. Ông Bình chỉ qua gặp 
ông Cao ở phòng Tiếp công dân. Nghe trình bày xin lịch hẹn, ông Cao 
ngạc nhiên “Tui biết gì đâu…” rồi cùng ông Nghĩa sang gặp ông Bình. 

Trong băng ghi hình do ông Nghĩa bí mật quay lại thể hiện, ông Cao đã 
lớn tiếng với ông Bình “Tui biết gì mà ông chỉ người ta qua gặp tui?”. 
Cán bộ Bình trả lời “Ảnh (ông Nghĩa) hỏi khi nào có giấy tờ cho ảnh, tui 



nói 1 tuần mà ảnh bắt ghi vào giấy biên nhận, đâu phải nhiệm vụ của 
tui. Mà ai biết chắc 1 tuần nữa có không? Mà bên tui có sai đâu?”. Ông 
Cao hỏi tiếp: “Vậy không sai thì bộ phận nào sai để biết còn trả hồ sơ 
cho người ta?” Ông Bình: “Phòng quản lý đất đai đánh sai chuyển lên 
đây!”. Ông Cao “Vậy chuyển xuống dưới đi!" 

Dân vật vã mới đòi được giấy hẹn 

Ông Nghĩa lại lẽo đẽo xuống Chi nhánh VPĐK đất Bình Chánh gặp ông 
Phan Minh Dương là nhân viên Chi nhánh. 

Theo biên bản làm việc mà ông Nghĩa “ép” cán bộ ở đây phải làm theo 
luật thì ông Dương thừa nhận lỗi tại đánh máy. Bộ phận Chi nhánh 
VPĐK đất Bình Chánh ghi sai tên địa danh “Bình Thạnh” thành “Bình 
Thành” trong giấy tờ trình ký dẫn tới sai và trễ hẹn. 

Ông Dương cam kết “Chi nhánh sẽ dự thảo lại giấy chứng nhận và 
trình ký cấp giấy vào ngày 11.3.2019”. 



Năm 2018 Chi nhánh VPĐK đất Bình Chánh đã phải xin lỗi trễ hẹn 
nhưng 2019 lại vẫn trễ 

Điều đáng nói, bộ hồ sơ trên không chỉ trễ hẹn 1 lần. Từ năm 2018, ông 
Nghĩa xuống huyện Bình Chánh làm hồ sơ. Tháng 5.2018 theo đúng 
lịch hẹn ông lên lấy sổ đỏ thì nhân viên Chi nhánh VPĐK đất Bình 
Chánh xin… trễ hẹn. Bức xúc ông Nghĩa quay clip lại. Ngay tháng 
5.2018 Phó giám đốc Chi nhánh VPĐK đất phải ký thư gửi ông Nghĩa 
xin lỗi với lý do trễ hẹn hồ sơ quá tải.   
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12. Mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”: 
“Cú hích” trong công tác cải cách thủ tục hành 
chính 
Mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện” được tỉnh triển khai 
trong giai đoạn 2016-2020 đã và đang tạo những bước đột phá 
mạnh mẽ trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Từ 
mô hình này, các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp đã vận 
dụng linh hoạt, sáng tạo để tạo thuận lợi cho người dân, doanh 
nghiệp trong giải quyết nhanh chóng các TTHC… 

 

Từ khi triển khai mô hình, cán bộ “một cửa” UBND phường Phú Thọ, 
TP.Thủ Dầu Một luôn niềm nở tiếp người dân 

 Xuất hiện nhiều cách làm hay 

Từ cuối năm 2015, trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và 
hướng dẫn của Sở Nội vụ về việc xây dựng mô hình “Chính quyền, 
công sở thân thiện” giai đoạn 2016-2020, các cơ quan, địa phương 
trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, cụ thể hóa nội dung phù 
hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. Từ 
mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”, một số sở, ban, ngành và 
chính quyền các cấp đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo, bổ sung một số 
nội dung khác vào phương châm “5 biết”, “3 thể hiện” trong xây dựng 
mô hình phù hợp với đặc thù riêng của cơ quan, địa phương. Cụ thể 
như: Mô hình “Viên sỏi thân thiện” ở xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên; 



việc xây dựng phương châm hành động “4 phong cách” (trọng dân gần 
dân, học dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân và “6 phương châm” 
“chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả” ở UBND 
TX.Thuận An. 

Nhiều địa phương đã vận dụng linh hoạt mô hình như ở UBND TX.Bến 
Cát đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Đăng ký khai sinh, đăng 
ký kết hôn lưu động” cho người dân, nhất là người lao động đang có 
nhu cầu đăng ký khai sinh và kết hôn nhưng lại không có thời gian đến 
UBND cấp xã để đăng ký. UBND phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát thực 
hiện mô hình “Nụ cười tiếp dân”, mô hình “Dân đến, dân hỏi, dân cần” 
(khi dân đến đón tiếp niềm nở, khi dân hỏi giải thích tận tình, khi dân 
cần nhiệt tình phục vụ). Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội) đã sáng tạo, xây dựng thêm phương 
châm “Tiếp xúc vui vẻ, tư vấn nhiệt huyết và hướng dẫn tận tình, hỗ trợ 
tích cực” - mô hình 2T 2H... 

Theo ghi nhận, từ các mô hình này, tại các cơ quan, đơn vị, các TTHC 
được công khai, minh bạch về thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết, 
phí, lệ phí và thời gian giải quyết... Từ đó, từng bước làm thay đổi cơ 
bản mối quan hệ giữa chính quyền và người dân, cộng đồng doanh 
nghiệp, hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ, tạo điều kiện 
thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch với cơ quan hành chính Nhà 
nước. Nhiều cơ quan và các cấp chính quyền đã chủ động nâng cao 
năng lực, trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ 
nhân dân của cán bộ, công chức (CBCC), chống biểu hiện quan liêu, 
hách dịch, cửa quyền trong đội ngũ CBCC; nâng cao tính chuyên 
nghiệp, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền địa phương trong 
tỉnh. 

Làm thay đổi nhận thức cán bộ 

Có lần trao đổi với chúng tôi về thực hiện mô hình “Chính quyền, công 
sở thân thiện”, ông Phạm Phú Nam, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu, 
TX.Thuận An cho biết, từ khi UBND phường Lái Thiêu triển khai mô 
hình đến nay đã làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của CBCC về phong 
cách phục vụ nhân dân trong giải quyết TTHC. Thông qua việc triển 
khai mô hình, phường Lái Thiêu đã tổ chức khảo sát, lấy ý kiến nhân 
dân về sự hài lòng trong giải quyết TTHC, tổ chức công khai số điện 
thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, số điện thoại của cán bộ lãnh đạo; 
đồng thời xây dựng được những chuẩn mực trong văn hóa ứng xử cho 
cán bộ “một cửa”... “Từ khi mô hình được triển khai đến nay đã hơn 3 
năm, phong cách phục vụ giải quyết TTHC của cán bộ đã có sự thay 



đổi đáng kể, cán bộ luôn niềm nở tiếp dân, người dân nào không hiểu 
quy trình TTHC đều được cán bộ tận tình hướng dẫn”, ông Nam cho 
biết. 

Không riêng phường Lái Thiêu, nhìn chung trong 90 xã, phường, thị 
trấn còn lại trên địa bàn tỉnh, từ khi triển khai rộng khắp mô hình đã tạo 
những thay đổi lớn trong nhận thức của cán bộ, nhất là cán bộ “một 
cửa” trực tiếp giải quyết TTHC cho người dân. Bà Văn Nguyệt Ánh, 
Chủ tịch UBND phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một cho biết, qua 
hơn 4 năm thực hiện mô hình, cán bộ của phường đã có nhiều thay đổi 
về nhận thức, chuyển quan điểm từ chính quyền quản lý sang chính 
quyền phục vụ. Từ đó đã tận tình phục vụ người dân, doanh nghiệp 
đến làm TTHC tại phường. Kể từ khi thực hiện mô hình “Chính quyền, 
công sở thân thiện”, rất nhiều người dân khi đến làm TTHC tại bộ phận 
“một cửa” tại UBND phường đều tỏ rõ sự hài lòng, vì được cán bộ 
hướng dẫn tận tâm, tận tình. “Từ khi mô hình triển khai, lãnh đạo 
phường cũng tăng cường công tác đối thoại với nhân dân, tiểu thương, 
công nhân lao động, tạo nên hình ảnh chính quyền thân thiện, gần gũi 
hơn, vì nhân dân phục vụ. Đặc biệt, từ mô hình này, lãnh đạo địa 
phương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm trong việc 
thực hiện cải cách TTHC trong phạm vi, địa bàn trực thuộc quản lý, 
nhất là tại bộ phận một cửa UBND phường”, bà Văn Nguyệt Ánh cho 
biết. 

Theo nhận định của Sở Nội vụ, từ thực tiễn cho thấy, mô hình “Chính 
quyền, công sở thân thiện” đã đi vào thực chất và đã góp phần quan 
trọng, tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 
chính quyền, cơ quan Nhà nước. Đội ngũ CBCC đã thay đổi nhận thức 
trong phục vụ nhân dân giải quyết TTHC, góp phần cải thiện và nâng 
cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Việc 
xây dựng mô hình này thực chất là sự gắn kết hệ thống và làm nền 
tảng cơ sở nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động chính 
quyền, cơ quan Nhà nước, trong đó tập trung thực hiện công tác cải 
cách TTHC, quy chế dân chủ, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử... Từ 
đó, xây dựng đội ngũ CBCC Nhà nước thực sự là công bộc của dân. 

 Để tiện việc liên hệ cũng như trả lời những phản ánh, kiến nghị của 
người dân, doanh nghiệp liên quan cụ thể đến TTHC, Phòng Kiểm soát 
TTHC - Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương đề nghị người dân khi gửi 
đơn kiến nghị cần ghi rõ địa chỉ nơi ở, số điện thoại liên lạc và tóm tắt 
ngắn gọn nội dung cần kiến nghị. Mọi phản ánh, kiến nghị về quy định, 
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