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1. Hoàn thiện nền tảng Chính phủ điện tử 
Hoàn thiện nền tảng Chính phủ điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất 
lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển Chính phủ 
điện tử dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới Chính phủ số, 
nền kinh tế số và xã hội số; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh 
mạng; nâng xếp hạng Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên 
hợp quốc tăng từ 10 đến 15 bậc năm 2020, đưa Việt Nam vào 
nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng Chính phủ điện tử 
theo đánh giá của Liên hợp quốc đến năm 2025. 

Đây là mục tiêu được đưa ra tại Nghị quyết 17/NQ-CP về một số nhiệm 
vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 
2020, định hướng đến 2025. 

Xây dựng, phát triển Trục liên thông văn bản quốc gia theo công 
nghệ tiên tiến 

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2019 – 2020, khẩn trương xây dựng, phát 
triển Trục liên thông văn bản quốc gia theo công nghệ tiên tiến của thế 
giới làm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, 
cơ sở dữ liệu… và là nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, trước 
hết thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử theo lộ trình quy định tại Quyết 
định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành 
chính nhà nước và các Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, Bảo hiểm; 
tiếp tục hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp. 
Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ Mạng truyền số liệu chuyên 
dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, xác định đây là hạ tầng truyền 
dẫn căn bản trong kết nối các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử và 
liên thông, chia sẻ dữ liệu. 

20% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống thông tin 
Chính phủ điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp 
nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ 
trung ương đến địa phương. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng 
số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của từng bộ, ngành, địa phương 
đạt từ 20% trở lên; tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 
4 của các bộ, ngành, địa phương với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 
100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Hệ 
thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. 

Tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4; 50% 
Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh cung cấp giao diện cho các thiết bị 
di động; 100% dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người 



dân, doanh nghiệp; 50% cơ quan nhà nước công khai mức độ hài lòng 
của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 100% Cổng Thông 
tin điện tử các bộ, ngành, địa phương công khai thông tin đầy đủ theo 
quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 
của Chính phủ; 20% dịch vụ công trực tuyến sử dụng chữ ký số trên 
nền tảng di động để thực hiện thủ tục hành chính; 50% dịch vụ công 
trực tuyến xử lý bằng hồ sơ điện tử; 20% thông tin của người dân được 
tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến; 50% dịch vụ công trực tuyến sử 
dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp… 

6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp 

Nghị quyết đã đưa ra 6 nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu 
trên, bao gồm: 1. Xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý đầy 
đủ, toàn diện cho việc triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; 
2. Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính phủ điện tử phù hợp 
với xu thế phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới; 3. Xây dựng, phát 
triển Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công 
nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm 
việc phục vụ người dân và doanh nghiệp, thực hiện chuyển đổi số quốc 
gia hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; 4. Xây dựng 
Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn 
thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân; 5. 
Bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử; 6. Thiết 
lập cơ chế bảo đảm thực thi. 

Đáng chú ý, hoàn thành cập nhật Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử 
Việt Nam (phiên bản 2.0), trong đó, bổ sung mô hình tham chiếu các hệ 
thống thông tin dùng chung và các Cơ sở dữ liệu quốc gia, trình Thủ 
tướng Chính phủ ban hành trong tháng 5 năm 2019. 

Bộ Thông tin và Truyền thông được giao xây dựng Kiến trúc tổng thể 
Chính phủ điện tử Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025, công bố và định kỳ 
cập nhật hàng năm trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ thông qua việc 
tích hợp Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền 
điện tử cấp tỉnh, kiến trúc các hệ thống thông tin dùng chung và các Cơ 
sở dữ liệu quốc gia, bảo đảm phù hợp với bối cảnh Cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư và xu hướng phát triển Chính phủ điện tử trên 
thế giới. Hoàn thành xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử 
cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh phù hợp với Khung Kiến 
trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0) trong tháng 9/2019 và 
thường xuyên cập nhật, ban hành các phiên bản tiếp theo phù hợp với 
các phiên bản cập nhật Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; 
triển khai áp dụng Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến trúc Chính 



quyền điện tử cấp tỉnh đã được ban hành trong quá trình xây dựng 
Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tại các bộ, ngành, địa phương. 

Xây dựng, phát triển Trục liên thông văn bản quốc gia theo công nghệ 
tiên tiến của thế giới làm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ liệu… và là nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 
quốc gia, đưa vào vận hành năm 2019, tiếp tục phát triển, hoàn thiện 
trong giai đoạn 2020 - 2025. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu này sẽ 
tận dụng, kế thừa kết quả triển khai Hệ thống kết nối, liên thông các hệ 
thống thông tin ở trung ương và địa phương (NGSP) do Bộ Thông tin 
và Truyền thông đã xây dựng nếu đáp ứng được yêu cầu về mặt kỹ 
thuật, công nghệ. 

Xây dựng, triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, chia sẻ, khai 
thác dữ liệu với hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống 
thông tin khác, đưa vào sử dụng chính thức từ năm 2020, tiếp tục phát 
triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2021 - 2025. Hoàn thiện Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ 
công quốc gia, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, 
địa phương, hoàn thành trong năm 2019… 

Theo bao chinhphu.vn 

 

2. Dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 – Bước đột phá 
lớn trong ngành Điện 
Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đang dần nóng lên và là 
xu thế phát triển của hầu hết các nước, phủ sóng hầu hết các 
quốc gia trên thế giới. Hòa mình vào xu thế đó, ngành điện Thủ đô 
cũng có bước chuyển mình để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của 
khách hàng, đặc biệt phải nói đến dịch vụ diện trực tuyến cấp độ 4 
và các hình thức thanh toàn tiền điện không dùng tiền mặt. 

Cụ thể, theo ông Nguyễn Xuân Thắng – Trưởng Ban Kinh doanh Tổng 
công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVN HANOI), từ Quý 4 năm 2017 EVN 
HANOI đã chính thức công bố 32 dịch vụ điện trực tuyến bao gồm 7 
nhóm dịch vụ cơ bản: cấp điện mới, hợp đồng mua bán điện, yêu cầu 
hệ thống đo đếm, dịch vụ thanh toán tiền điện và dịch vụ tra cứu thông 
tin, báo sự cố điện, tiếp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ của khách hàng. 

Cuối năm 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng 5 Tổng công 
ty (trong đó có EVN HANOI) cũng chính thức đồng loạt công bố Dịch vụ 
điện trực tuyến cấp độ 4 đáp ứng mọi dịch vụ theo yêu cầu của quý 
khách hàng từ khâu đăng ký, nhận kết quả đến thanh toán 100% thông 
qua trực tuyến. 



Đa dạng hình thức thanh toán dịch vụ điện và thanh toán tiền điện 

 

Đa dạng hóa các hình thức thanh toán tiền điện 

Đối với các hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, EVN 
HANOI đã tiến tới xóa bỏ việc thu tiền điện tại nhà, đổi mới phương 
thức thanh toán tiền điện giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí 
đi lại. 

Ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết, hiện tại EVN HANOI đã ký kết hợp 
đồng hợp tác với 17 ngân hàng và 5 tổ chức trung gian thanh toán, 
đồng thời, cung cấp các hình thức thanh toán tiền điện như thanh toán 
trích nợ tự động qua tài khoản ngân hàng của khách hàng và qua tin 
nhắn thông báo chỉ số công tơ kèm theo số tiền sử dụng trong kỳ thanh 
toán, ngân hàng chủ động đối soát với Tổng công ty và tự động trừ số 
tiền đó vào tài khoản ngân hàng của khách hàng. Tiếp theo là khách 
hàng có thể đến phòng giao dịch của các ngân hàng hoặc tổ chức 
thanh toán có ký hợp tác với Tổng công ty và đến quầy thu tại các 
Công ty Điện lực ở các quận huyện để thực hiện giao dịch thanh toán 
tiền điện. 

Thách thức trong thời kỳ cải cách 



 

Theo Quyết định só 241/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch 
vụ công, tại các địa bàn Thủ đô, việc áp dụng chuyển đổi hình thức 
thanh toán tiền điện vẫn gặp một khó khăn. Trước năm 2013, số lượng 
khách hàng tham gia vào hình thức thanh toán tiền điện qua ngân hàng 
vẫn còn hạn chế. Khách hàng thủ đô có thói quen sử dụng tiền mặt 
tương đối nhiều nên khi EVN HANOI đưa ra hình thức thanh toán mới, 
khách hàng đang dần tiếp nhận những dịch vụ này. Tuy nhiên, EVN 
HANOI cũng tiếp tục duy trì việc phối hợp với các ngân hàng và các tổ 
chức thanh toán miễn phí toàn bộ các giao dịch khi khách hàng chuyển 
đổi hình thức thanh toán từ thanh toán tiền mặt sang thanh toán điện 
tử. 

Bắt đầu từ năm 2013 – 2015, EVN HANOI thực hiện chủ trương điện tử 
hóa của Chính phủ và cải cách của ngành thuế cũng như cải cách của 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), phát hành hóa đơn điện tử thay 
cho hóa đơn giấy. Song song với đó, EVN HANOI đầu tư các hạ tầng 
công nghệ thông tin để chuyển sang hình thức quản lý dữ liệu các hóa 
đơn bằng hóa đơn điện tử. Đồng thời, các ngân hàng bắt đầu xây dựng 
đầu tư các hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ với các công nghệ 
thông tin của EVN và từ đó xây dựng các dịch vụ thanh toán tiện ích 
cho khách hàng. 

Ngoài ra, từ cuối năm 2016 đến nay, các ngân hàng cũng như các tổ 
chức thanh toán trong và ngoài nước bắt đầu xây dựng các dịch vụ 



thanh toán nói chung và các dịch vụ thanh toán tiền điện nói riêng, để 
trở nên đa dạng nhiều hình thức thanh toán hơn, mang lại nhiều sự lựa 
chọn cho khách hàng. 

“Dịch vụ trực tuyến rất nhanh và hiệu quả” 

 

Theo anh Nguyễn Quang Thụy – huyện Đức Giang – Long Biên – Hà 
Nội, dịch vụ điện trực tuyến đã giúp gia đình tôi rút ngắn thời gian làm 
các thủ tục hành chính như trước, chỉ cần đăng ký online trên website 
chăm sóc khách hàng của EVN HANOI (cskh.evnhanoi.com.vn) và 
nhân viên Tổng đài của EVN HANOI đã liên lạc với tôi để kiểm tra lại 
thông tin. Sau đó 2 tiếng đã có nhân viên đến tận nhà tôi để tư vấn, 
khảo sát và lắp mới cho gia đình tôi đồng hồ công tơ mới để sử dụng 
điện sinh hoạt. Điều này giúp cho tôi vừa làm các việc của gia đình vừa 
đăng ký các thủ tục dịch vụ về điện cùng một lúc tại nhà mà không cần 
phải di chuyển”. 

Anh Thụy chia sẻ, từ khi được Công ty Điện lực Long Biên phổ biến về 
các dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 và những hình thức thanh toán 
tiền điện, qua truyền thông, báo chí, gia đình anh đã thay đổi và cảm 
thấy đây các dịch vụ mới của ngành điện vô cùng thuận tiện và chính 
xác, giúp cho khách hàng và ngành Điện đến gần nhau hơn. 

Hiện tại, theo bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc – Trưởng phòng Kinh doanh – 
Công ty Điện lực Long Biên cho biết, đối với dịch vụ điện trực tuyến 
trên địa bàn quận Long Biên đã có 60-70% số lượng khách hàng tham 



gia đăng ký, giảm thiểu việc khách hàng phải đến trực tiếp phòng giao 
dịch để thực hiện các thủ tục. 

Đem lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội 

Theo đó, việc EVN HANOI đa dạng hóa các kênh thanh toán tiền điện 
giúp khách hàng chủ động đối với hóa đơn về điện, giảm thiểu thời gian 
và chi phí cho khách hàng, đồng thời giảm rủi ro của khách hàng khi 
tham gia thanh toán bằng tiền mặt. Đối với EVN HANOI, Tổng công ty 
sẽ tối ưu hóa các khâu sản xuất khi khách hàng tham gia các hình thức 
thanh toán điện tử và cũng giảm thiểu các rủi ro trong công tác quản lý 
cũng như thu tiền mặt của khách hàng. 

Đối với xã hội, giảm lượng phát khí thải khi khách hàng tham gia giao 
thông đi lại để thực hiện hình thức thanh toán tiền điện cũng như giảm 
chất thải trong quá trình in ấn và lưu trữ giấy tờ liên quan đến hóa đơn 
tiền điện khi thanh toán bằng tiền mặt. Ngoài ra, EVN HANOI cũng góp 
phần vào việc xây dựng thành phố thông minh của thành phố. 

Theo nguoiduatin.vn 

 

3. Xã hội hóa dịch vụ công: Không chỉ là giáo dục, y 
tế!  
Nhiều dịch vụ của các Bộ, ngành có thể “chia sẻ” bớt cho các hiệp 
hội ngành nghề, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ. 

Nhiều dịch vụ công có thể xã hội hóa chứ không chỉ ở một số lĩnh vực 
như giáo dục, y tế... 



Xã hội hóa dịch vụ công là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta từ 
lâu. Mới đây, Bộ Công Thương đã chuyển thủ tục đăng ký, chứng nhận 
xuất xứ hàng hóa hưởng ưu đãi thuế quan (GSP) của doanh nghiệp 
sang cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực 
hiện.  

Hơn một tuần - kể từ hôm 01/3 tới nay, nghĩa là thời điểm Bộ Công 
Thương gửi thông báo tới các doanh nghiệp về việc chuyển thủ tục 
đăng ký, chứng nhận xuất xứ hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan 
(GSP) sang cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực 
hiện - khi các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu sản phẩm, hàng 
hóa sang thị trường Liên minh châu Âu, thị trường Na Uy, Thụy Sĩ và 
Thổ Nhĩ Kỳ - sự kiện ít được công luận quan tâm. Điều mà lẽ ra phải 
được thông tin mạnh mẽ, với nhiều chiều cạnh.  

Nói thế là bởi, thể chế hoá chủ trương của Đảng về “xã hội hóa dịch vụ 
công”, suốt 20 năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính 
sách khuyến khích xã hội hóa các dịch vụ công.  

Đáng kể như Nghị quyết số 90 (ban hành ngày 21/8/1997) về phương 
hướng và chủ trương xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế và văn 
hoá; Nghị định số 73 năm 1999 về chính sách khuyến khích xã hội hóa 
đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao… Đặc 
biệt, trong các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cũng nhấn mạnh đến 
công tác xã hội hóa các dịch vụ công nhằm phát huy cao nhất sự tham 
gia của các thành phần cũng như nguồn lực trong xã hội. 

Thế nhưng, có thể thấy, việc xã hội hóa dịch vụ công mới chỉ được bắt 
đầu ở một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao… trong khi 
tiềm năng được chỉ ra trong các ngành kinh tế, khoa học công nghệ, 
môi trường… là rất lớn. Và, nếu làm tốt, sẽ không chỉ góp phần nâng 
cao chất lượng dịch vụ cho xã hội mà còn giảm chi ngân sách cho cơ 
quan Nhà nước, giúp doanh nghiệp và người dân tham gia bình đẳng 
vào môi trường cạnh tranh lành mạnh.  

Quay trở lại việc chuyển giao thẩm quyền “đăng ký, chứng nhận cho 
hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan” mà Liên minh châu Âu và một 
số thị trường dành cho doanh nghiệp Việt Nam từ Bộ Công Thương - là 
bộ quản lý ngành sang cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI) - là một tổ chức phi chính phủ đại diện cho cộng đồng 
doanh nghiệp (hôm 01 tháng 3 vừa qua) - có thể được nhìn nhận như 
là một bước chuyển trong tư duy “xã hội hóa các dịch vụ công”. Từ đây, 
doanh nghiệp không còn tâm lý “xin - cho” bởi ngành chức năng, mà là 
sự đồng hành, đi cùng với hoạt động của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh 
nghiệp.  



Theo các chuyên gia, có rất nhiều dịch vụ của các Bộ, ngành  nếu “chia 
sẻ” bớt cho các hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp, các tổ chức phi 
chính phủ sẽ rút ngắn được rất nhiều thủ tục, thời gian vốn bị coi là 
“phiền hà” cho doanh nghiệp. 

Một khi có sự tham gia của các tổ chức ngoài công lập và doanh 
nghiệp, các cơ quan quản lý Nhà nước sẽ có điều kiện để tập trung 
nguồn lực và vật lực cho các lĩnh vực quản lý chuyên ngành, tập trung 
làm tốt cơ chế, chính sách, hoàn thiện thể chế…  

Điều này còn giúp giảm chi tiêu công từ ngân sách Nhà nước; Cũng 
phù hợp với thông lệ quốc tế, khi Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với 
thế giới, tham gia vào các hiệp định tiêu chuẩn chất lượng cao như 
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP).../. 

Theo vov.vn 

 

4. Sự hài lòng của người dân là thước đo quan 
trọng trong phát triển Chính phủ điện tử 
Một trong những quan điểm chỉ đạo trong xây dựng, phát triển 
Chính phủ điện tử hiện nay và thời gian tới là đổi mới phương 
thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự 
hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát 
triển Chính phủ điện tử. 

Nâng xếp hạng Chính phủ điện tử của Việt Nam từ 10 - 15 bậc vào 
2020 

Nghị quyết 17 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 
phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT) giai đoạn 2019 - 2020, định hướng 
đến 2025 đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 
7/3/2019. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết 36a ngày 14/10/2015 
của Chính phủ về CPĐT. 

Việc xây dựng, ban hành Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp 
trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 
là yêu cầu cấp thiết để tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả đạt 
được, khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, đáp ứng các mục 
tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới, 
từng bước hiện thực hóa quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát 
triển, liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhất là 
trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0). 



Nghị quyết 17 nêu rõ, xây dựng, phát triển CPĐT, hướng tới Chính phủ 
số, nền kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới 
thống nhất trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo: Kế thừa, phát triển các 
chương trình ứng dụng CNTT, xây dựng CPĐT theo chỉ đạo của Bộ 
Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phù hợp với bối cảnh hiện 
nay và xu hướng phát triển của thế giới; Phát huy vai trò, trách nhiệm 
của từng thành viên Chính phủ, người đứng đầu cơ quan hành chính 
nhà nước, thành viên Ủy ban Quốc gia về CPĐT, tập trung chỉ đạo xây 
dựng và phát triển thành công CPĐT. Ủy ban Quốc gia về CPĐT không 
làm thay nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương. Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND 
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là đầu mối chỉ đạo thống 
nhất, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai xây dựng CPĐT tại bộ, ngành, 
địa phương mình quản lý, bảo đảm hiệu quả, tiến độ, chất lượng theo 
yêu cầu. 

 

Mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam giai đoạn 2019 - 2020, 
định hướng đến năm 2025 là hoàn thiện nền tảng Chính phủ điện tử nhằm 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và 
chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp (Ảnh minh họa: Internet) 

Đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung 
tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong 



phát triển CPĐT; bảo đảm gắn kết chặt chẽ, đồng bộ ứng dụng CNTT 
với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc, xác định 
ứng dụng CNTT là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành 
chính; Dựa trên cơ sở thiết kế tổng thể, thực hiện tích hợp, chia sẻ dữ 
liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL), tạo ra các dịch 
vụ nền tảng dùng chung cho toàn hệ thống từ trung ương đến địa 
phương; tuân thủ Khung kiến trúc CPĐT Việt Nam, Kiến trúc CPĐT cấp 
bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh và có sự đo lường, đánh giá 
chất lượng, hiệu quả thực hiện. 

Đồng thời, xây dựng, phát triển CPĐT hướng tới Chính phủ số, nền 
kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới cũng 
phải gắn với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh quốc gia, bảo 
vệ thông tin cá nhân, tổ chức; không để lộ lọt thông tin thuộc phạm vi bí 
mật nhà nước; các cơ quan và tổ chức nước ngoài có thể hỗ trợ kinh 
phí, hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong xây dựng CPĐT, Việt Nam làm 
chủ công nghệ, mã nguồn phần mềm, CSDL; Huy động, sử dụng có 
hiệu quả mọi nguồn lực và chú trọng công tác truyền thông, nâng cao 
nhận thức của toàn xã hội trong xây dựng, phát triển CPĐT. Bảo đảm 
nguồn ngân sách nhà nước chi cho ứng dụng CNTT, xây dựng CPĐT 
hàng năm. 

Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ xác định mục tiêu hướng tới là 
hoàn thiện nền tảng CPĐT nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 
động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người 
dân, doanh nghiệp; phát triển CPĐT dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở 
hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; bảo đảm an toàn 
thông tin và an ninh mạng; nâng xếp hạng CPĐT theo đánh giá của 
Liên hợp quốc tăng từ 10 đến 15 bậc năm 2020, đưa Việt Nam vào 
nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng CPĐT theo đánh giá của 
Liên hợp quốc đến năm 2025. 

Công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến 

Về các chỉ tiêu cụ thể, theo Nghị quyết 17, giai đoạn 2019 - 2020, sẽ 
tập trung ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tạo 
lập, quản lý và chia sẻ dữ liệu, bảo vệ thông tin cá nhân, định danh điện 
tử, công tác văn thư, lưu trữ điện tử; hoàn thiện khung pháp lý đầu tư 
ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường thuê dịch vụ CNTT 
trong các cơ quan nhà nước. 

Đồng thời, khẩn trương xây dựng, phát triển Trục liên thông văn bản 
quốc gia theo công nghệ tiên tiến của thế giới làm nền tảng tích hợp, 
chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu… và là nền 
tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, trước hết thực hiện gửi, nhận 



văn bản điện tử theo lộ trình quy định tại Quyết định 28 ngày 12/7/2018 
của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các 
cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và các CSDL quốc gia về 
Dân cư, Bảo hiểm; tiếp tục hoàn thiện CSDL quốc gia về Đăng ký 
doanh nghiệp; Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ Mạng truyền số 
liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, xác định đây là hạ 
tầng truyền dẫn căn bản trong kết nối các hệ thống thông tin CPĐT và 
liên thông, chia sẻ dữ liệu. 

Cũng trong giai đoạn 2019-2020, sẽ có 20% số lượng người dân và 
doanh nghiệp tham gia hệ thống thông tin CPĐT được xác thực định 
danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin 
của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương; tỷ lệ hồ sơ 
giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính 
của từng bộ, ngành, địa phương đạt từ 20% trở lên; tích hợp 30% các 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương với 
Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính 
được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, 
cấp tỉnh; tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4; 
50% Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh cung cấp giao diện cho các 
thiết bị di động; 100% dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho 
người dân, doanh nghiệp; 50% cơ quan nhà nước công khai mức độ 
hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

Đến hết năm 2020, 100% Cổng Thông tin điện tử các bộ, ngành, địa 
phương công khai thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định 43 ngày 
13/6/2011 của Chính phủ; 20% dịch vụ công trực tuyến sử dụng chữ ký 
số trên nền tảng di động để thực hiện thủ tục hành chính; 50% dịch vụ 
công trực tuyến xử lý bằng hồ sơ điện tử; 20% thông tin của người dân 
được tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến; 50% dịch vụ  công trực 
tuyến sử dụng dữ liệu từ CSDL quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp. 

Cùng với đó, 100% phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các 
bộ, ngành, địa phương được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn 
bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử; 90% văn bản trao đổi 
giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp 
luật) dưới dạng điện tử; tối thiểu 80% hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp 
tỉnh, 60% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 30% hồ sơ công việc tại cấp 
xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công 
việc có nội dung mật); tối thiểu 30% báo cáo định kỳ (không bao gồm 
nội dung mật) được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; 
Rút ngắn từ 30% - 50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu 
giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn 
phòng điện tử; 100% cơ quan nhà nước từ trung ương tới cấp huyện 



kết nối vào Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, 
Nhà nước. 

Để hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, giai đoạn tới, 6 nhóm 
nhiệm vụ giải pháp chủ yếu sẽ được tập trung triển khai, bao gồm: Xây 
dựng, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc 
triển khai xây dựng, phát triển CPĐT; Xây dựng nền tảng công nghệ 
phát triển CPĐT phù hợp với xu thế phát triển CPĐT trên thế giới; Xây 
dựng, phát triển CPĐT bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng CNTT 
với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ 
người dân và doanh nghiệp, thực hiện chuyển đổi số quốc gia hướng 
tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; Xây dựng CPĐT bảo đảm 
gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh 
quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân; Bảo đảm các nguồn lực triển khai 
xây dựng CPĐT; Thiết lập cơ chế bảo đảm thực thi. 

Theo ictnews.vn 

 

5. Quản thực phẩm chức năng: Con voi vẫn lọt lỗ 
kim 
Cơ quan chức năng khẳng định, các sản phẩm TPCN ra thị trường 
đều phải làm đủ quy trình, vậy tại sao "con voi vẫn lọt lỗ kim"? 

Thông tin liên tục đình chỉ lưu hành, thu hồi các sản phẩm thực phẩm 
chức năng (TPCN), gồm: Tiểu đường hoàn Difoco và thảo dược Toppy 
trong những ngày qua khiến nhiều người bệnh tiểu đường hoang 
mang. Bởi lẽ, các sản phẩm đều đã được cơ quan chức năng cấp phép 
sản xuất, lưu hành với đăng ký thực phẩm chức năng (TPCN) an toàn 
cho người sử dụng. 

Cả hai sản phẩm đều được công bố công dụng hỗ trợ làm giảm các 
biến chứng của bệnh tiểu đường, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, duy 
trì mức đường huyết ổn định cho người bệnh; công dụng giúp bổ âm, 
tiêu khát, hỗ trợ hạ đường huyết… và tất cả đều sản xuất từ nguyên 
liệu thảo dược. 

Chỉ khi có những nghi vấn “chết người” từ cơ sở y tế, cơ quan quản lý 
mới nháo nhào phong tỏa, ra quyết định đình chỉ, cấm lưu hành… và 
đưa đi xét nghiệm kiểm định lại chất lượng của các sản phẩm thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe. 

Ngày 7/3, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Thanh Phong, 
Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP, Bộ Y tế) khẳng định: “Các 
sản phẩm TPCN ra thị trường đều phải làm đủ quy trình, từ đăng ký 
công bố, phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm 



trong thời hạn 12 tháng; Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng 
của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố; 
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu 
thực hành sản xuất tốt (GMP). Hơn nữa, khi sản phẩm ra thị trường, 
công tác quản lý hậu kiểm còn được nhiều cơ quan chức năng triển 
khai, từ Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương, Thanh tra Bộ, Thanh tra 
Cục ATTP, các chi cục địa phương, quản lý thị trường, công an”. 

Thảo dược Toppy bị thu hồi để xét nghiệm, kiểm định lại chất lượng của 
sản phẩm 

Ông Phong cũng khẳng định: “Nếu phát hiện vi phạm, trước hết cơ 
quan chức năng sẽ yêu cầu thu hồi, xử phạt theo quy định của pháp 
luật theo Nghị định 115 về xử phạt hành chính vi phạm ATTP. Hoặc có 
thể rút giấy phép, dừng lưu thông… tùy mức độ vi phạm. Nếu có dấu 
hiệu vi phạm hình sự phải chuyển cơ quan điều tra. Riêng trong năm 



2018, Cục ATTP đã xử phạt vi phạm về ATTP lên đến hơn 6 tỷ, trong 
đó có nhiều vi phạm về TPCN”. 

Tuy nhiên, một câu hỏi được nhiều người tiêu dùng đặt ra: “Vậy cơ 
quan quản lý quản chặt như vậy mà “con voi vẫn chui lọt lỗ kim”, sản 
phẩm đến tay người tiêu dùng không đảm bảo an toàn thì người dùng 
biết tin vào đâu?”. 

Theo chia sẻ của một chuyên gia y tế, thị trường TPCN trong nước đang 
phát triển một cách ồ ạt. Nếu năm 2000 mới chỉ có khoảng 63 sản phẩm 
TPCN của 13 cơ sở nhập khẩu vào Việt Nam thì đến nay cả nước đã có 
hơn 4 nghìn doanh nghiệp tham gia sản xuất và kinh doanh, với khoảng 
gần 11 nghìn sản phẩm đang lưu hành. Cùng với sự phát triển nhanh về 
cơ sở sản xuất TPCN, tỷ lệ người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm TPCN 
cũng tăng cao. Đơn cử, tại TP HCM, tỷ lệ người dân sử dụng TPCN là 
43%, còn ở Hà Nội, tỷ lệ này lên đến 68,1%. 

Tuy nhiên, bên cạnh những DN sản xuất, kinh doanh chân chính, sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, vẫn còn một số lượng không nhỏ 
những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sẵn sàng làm ăn chụp giật, bất 
chấp quy định pháp luật bán hàng giả, hàng kém chất lượng, thậm chí 
còn trà trộn chất cấm để thu lợi bất chính. 

Đặc biệt, còn tồn tại khá phổ biến tình trạng nhiều sản phẩm TPCN 
được doanh nghiệp không ngần ngại “thổi phồng” công dụng, tính năng 
của sản phẩm dù thực tế không phải như vậy, gây tổn thất và thiệt hại 
tới sức khỏe người tiêu dùng. 

Theo baogiaothong.vn 

 

6. Làm gì khi sổ đỏ, bằng lái xe bị kẻ gian lấy mất? 
Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 thì chủ sở hữu được cấp 
lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp bị mất. 

Hỏi: Do quan hệ làm ăn, tôi có đưa sổ đỏ thửa đất của mình cho bạn 
hàng cầm làm tin. Nay chúng tôi không hợp tác nữa nhưng bên kia cố 
tình không trả sổ đỏ của tôi. Xin hỏi trường hợp này tôi có thể khai báo 
mất sổ đỏ để được cấp lại hay không? 

Trả lời: Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và văn bản hướng 
dẫn thi hành thì chủ sở hữu được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất trong trường hợp bị mất. 

Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ- CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 
quy định về việc cấp lại sổ đỏ do bị mất được tóm tắt theo các bước 
như sau: 



Bước 1: Người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ đỏ) 
phải đến UBND cấp xã, phường nơi có đất nộp đơn khai báo về việc 
mất sổ đỏ và cam kết trước pháp luật về việc khai báo của mình. 

Bước 2: Sau khi nhận đơn khai báo cán bộ địa chính cấp xã phường có 
trách nhiệm thực hiện các công việc sau: -Xác định số vào sổ cấp sổ đỏ 
của sổ đỏ bị mất; - Chuyển đơn khai báo lên phòng tài nguyên và môi 
trường thuộc UBND quận, huyện cấp sổ đỏ; - Niêm yết thông báo việc 
mất sổ đỏ tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất. 

Hình minh họa. 

Khoản 2 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ xin 
cấp lại sổ đỏ bao gồm: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (theo 
mẫu); Giấy tờ xác nhận việc mất sổ đỏ của công an cấp xã nơi mất 
giấy; 

Giấy tờ chứng minh đã đăng tin mất sổ đỏ trên phương tiện thông tin 
đại chúng ở địa phương (trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hoả 
hoạn) đối với tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước 
ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; 

Trường hợp hộ gia đình và cá nhân thì chỉ cần có giấy xác nhận của 
UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở UBND 
cấp xã. 

Bước 3: Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, chủ sở hữu nộp tại Văn phòng 
đăng ký đất đai cấp xã, phường nơi cư trú để được cấp lại. Như vậy, 



Luật quy định chủ sở hữu được cấp lại sổ đỏ trong trường hợp bị mất 
theo trình tự, thủ tục rất chặt chẽ như trên. 

Trường hợp của bạn sổ đỏ không bị mất mà do người bạn làm ăn đang 
cầm giữ nên không thể khai báo là đã mất để xin cấp lại. Vậy bạn nên 
thương lượng giải quyết ổn thỏa với người bạn hàng để lấy lại sổ đỏ; 
nếu vẫn bị làm khó, bạn nên trình báo sự việc với cơ quan có thẩm 
quyền để được giúp đỡ, giải quyết. 

Hỏi: Do bất cẩn nên tôi đã làm cháy giấy phép lái xe ô tô, xin luật sư tư 
vấn cho tôi cần phải làm gì để được cấp lại? Thủ tục ra sao? Liệu tôi có 
phải thi lại mới được cấp bằng lái xe hay không? 

Trả lời: Bạn cần liên hệ với Sở Giao thông Vận tải để xin cấp lại giấy 
phép lái xe ô tô. Theo quy định hiện hành, người có giấy phép lái xe bị 
mất lần thứ nhất, giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời 
hạn sử dụng dưới 3 tháng, còn hồ sơ gốc hoặc không còn hồ sơ gốc 
nhưng có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, nếu giấy phép 
lái xe không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu 
giữ thì sau 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định sẽ được xét 
cấp lại giấy phép lái xe mới. 

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lái xe gồm: Đơn đề nghị đổi, cấp lại 
giấy phép lái xe theo mẫu; Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có 
thẩm quyền cấp (trong thời hạn 6 tháng); Bản sao căn cước công dân 
(chứng minh nhân dân); Hồ sơ gốc của giấy phép lái xe (nếu có), ảnh 
cỡ 3x4 do cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp. 

Lưu ý: Do anh không nói rõ giấy phép lái xe của anh có thời hạn sử 
dụng ra sao nên luật sư không thể trả lời câu hỏi anh có phải thi lại mới 
được cấp bằng lái hay không? 

Theo quy định tại Điều 36 Thông tư 12/2017 về quy trình đào tạo, sát 
hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thì: 

1. Giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử 
dụng dưới 3 tháng, được xét cấp lại (không phải thi sát hạch lại). 

2. Giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên, có 
tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp 
đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 2 tháng kể từ 
ngày nộp hồ sơ hợp lệ, phải dự sát hạch lại các nội dung: a) Quá hạn 
sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, phải dự sát hạch lại lý thuyết; b) 
Quá hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, phải sát hạch lại cả lý thuyết và 
thực hành. 

Theo phapluatplus.vn 

 



7. Hai bộ phối hợp quản giấy phép lái xe: 10 năm 
vẫn... loay hoay 
Từ năm 2010 đã có thông tư liên tịch công an - giao thông vận tải về 
kết nối thông tin để quản giấy phép lái xe (bằng lái). Nhưng gần 10 
năm qua, việc đó vẫn chưa thông. 

 

Làm thủ tục đổi giấy phép lái xe tại điểm cấp đổi giấy phép lái xe các loại, 
51/2 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM sáng 8-3 - Ảnh: QUANG ĐỊNH 

Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam NGUYỄN VĂN QUYỀN - nguyên 
phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam - cho biết từ năm 
2012, Tổng cục Đường bộ đã triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý 
giấy phép lái xe (bằng lái xe) thống nhất toàn quốc. 

Tuy nhiên, việc thực hiện cập nhật thông tin chưa đầy đủ và kịp thời, 
khiến tài xế lợi dụng khai báo không đúng về việc mất bằng để xin cấp 
lại. 

* Ông đánh giá thế nào về đề xuất mất bằng lái đều phải thi lại để 
tránh khai gian khi đổi bằng của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn 
Thể? 

- Tôi nghĩ trong bối cảnh sốt ruột vì yêu cầu quản lý an toàn giao thông, 
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể mong muốn có những giải pháp mạnh để cải 
thiện nên đã đưa ra đề xuất đó. Tuy nhiên, trong quản lý nhà nước phải 
thực hiện theo các quy định của pháp luật để đảm bảo phù hợp với thực 
tiễn theo hướng cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người 
dân và doanh nghiệp.  



Những người đến cơ quan quản lý bằng lái để trình báo cấp lại bằng có 
nhiều trường hợp bị mất bằng do thiên tai, hỏa hoạn, bị mất trộm. Đó là 
những trường hợp rất đáng chia sẻ và nhanh chóng giải quyết để động 
viên người dân trong lúc gặp hoạn nạn. 

Tuy nhiên, hiện nay cũng có nhiều người bị các lực lượng chức năng tạm 
giữ bằng lái, nên lợi dụng chủ trương thông thoáng trong việc cấp lại 
bằng nhằm báo mất để được cấp lại. Những trường hợp này, phía quản 
lý nhà nước cần có thái độ nhất định trong xem xét, giải quyết.  

Tôi nghĩ với điều kiện chúng ta áp dụng công nghệ thông tin hiện nay, 
hoàn toàn có thể nhận biết được những trường hợp lợi dụng chủ trương 
này để lách luật. 

* Khi đưa vào sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe, Tổng 
cục Đường bộ cho biết ngoài chức năng quản lý, tra cứu, xác minh 
bằng thật - giả, còn cho phép cơ quan xử lý vi phạm như CSGT cập 
nhật lỗi của tài xế vào hệ thống để phục vụ quản lý. Việc này được 
thực hiện thế nào, thưa ông? 

- Từ năm 2012, Tổng cục Đường bộ đã triển khai hệ thống quản lý giấy 
phép lái xe. Trong đó có phần mềm với tính năng dành cho lực lượng 
tuần tra kiểm soát cập nhật các thông tin về bằng lái bị tạm giữ và đã tập 
huấn để CSGT các địa phương cập nhật thông tin vào hệ thống.  

Trước đó, Bộ GTVT và Bộ Công an đã có thông tư liên tịch số 
01/2010/TTLT-BCA-BGTVT của liên bộ Công an - GTVT hướng dẫn 
công tác phối hợp, trao đổi thông tin về cấp, đổi, thu hồi, tước quyền sử 
dụng giấy phép lái xe. 

Nhưng rất tiếc việc cập nhật chưa đầy đủ và kịp thời. Theo số liệu bên 
CSGT cung cấp trên báo chí là số lượng bằng lái xe bị tạm giữ rất nhiều 
so với số được cập nhật trong hệ thống dữ liệu lái xe.  

Như vậy, lỗ hổng chính là số liệu được cập nhật không kịp thời. Nếu cập 
nhật kịp thời, đầy đủ thì công tác quản lý lái xe, vận tải được chặt chẽ. 

* Nếu có cơ chế phối hợp cập nhật đầy đủ, kịp thời những trường 
hợp bị tạm giữ, tước bằng lái xe hay lỗi vi phạm của tài xế vào hệ 
thống dữ liệu nói trên sẽ mang đến nhiều lợi ích hơn cả việc giám 
sát bằng lái? 

- Khi xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe, Tổng cục Đường 
bộ cũng hướng tới giải pháp cập nhật đầy đủ lỗi vi phạm của lái xe vào 
hệ thống nhằm tạo điều kiện tiến tới ban hành những chính sách để quản 
lý lái xe hữu hiệu hơn.  

Ví dụ thay vì bấm lỗ bằng lái như trước đây, có thể cập nhật lỗi của tài xế 
vào hệ thống. Trên cơ sở đó có thể ban hành quy định cho mỗi tài xế một 



cơ số điểm nhất định, mỗi lần vi phạm bị trừ điểm, khi điểm còn dưới giới 
hạn cho phép thì không được quyền lái xe nữa.  

Cái này các nước đã làm nhiều và hiệu quả, nhiều người ở Việt Nam 
cũng đề nghị thực hiện cách này. Nếu phối hợp được chặt chẽ bên Tổng 
cục Đường bộ với công an thì công tác quản lý lái xe mới đảm bảo chặt 
chẽ, công khai, minh bạch.  

Đồng thời rất tốt cho các doanh nghiệp vận tải khi tuyển dụng lái xe ngoài 
việc truy cập để xác minh bằng lái thật hay giả, qua lịch sử vi phạm còn 
biết lái xe có chấp hành tốt luật giao thông hay không. 

Vừa rồi, Chính phủ đã có nội dung trong nghị quyết 12 về đảm bảo trật tự 
an toàn giao thông, giao Bộ GTVT và Bộ Công an phối hợp cải tiến giấy 
phép điều khiển phương tiện giao thông được tích hợp các thông tin cần 
thiết cho công tác quản lý người lái, đồng thời đảm bảo kết nối chia sẻ dữ 
liệu dùng chung trong công tác cấp giấy phép lái xe, phục vụ công tác 
quản lý lái xe và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.  

Điều đó chứng tỏ các cơ quan tham mưu của Chính phủ đã nắm bắt 
được vấn đề và định hướng việc quản lý đáp ứng yêu cầu công khai, 
minh bạch, đảm bảo tiện lợi cho người dân. Việc tăng cường phối hợp 
giữa Bộ Công an và Bộ GTVT là rất quan trọng. Đây cũng là trách nhiệm 
của cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý khoa học, tạo được 
thuận lợi cho người dân. 

 

Số liệu từ Tổng cục Đường bộ VN - Đồ họa: VĨ CƯỜNG 

Đại tá Trần Sơn (nguyên phó trưởng Phòng hướng dẫn luật và điều tra, 



giải quyết tai nạn giao thông Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an): Đã 
có nghị quyết, hãy ngồi lại để làm cho tốt 

 

Giải pháp tốt nhất bây giờ là dựa vào chỉ đạo của Chính phủ tại nghị 
quyết 12 để ngành giao thông - công an ngồi lại với nhau rà soát từ thông 
tư liên tịch số 01 và thực tế công tác trao đổi dữ liệu cần có bổ sung, sửa 
đổi những gì cho phù hợp trong quản lý.  

Những số liệu về bằng lái, vi phạm luật giao thông không phải bí mật 
quốc gia, mà dùng phục vụ tốt cho quản lý người lái, quản lý xe nhằm 
phòng ngừa vi phạm, người dân lợi dụng kẽ hở để báo mất khi còn bằng 
để lấy 2 hoặc 3 bằng.  

Cần phối hợp tốt tìm kẽ hở trong công tác quản lý để cấp lại bằng lái. 



Những trường hợp mất bằng lái thật mà không báo sớm, hoặc bị tạm giữ 
bằng lái và hẹn trong thời gian 7 - 10 ngày đến công an giải quyết nhưng 
người dân bận ngoài ý muốn, đến trễ thì cũng phải nghiên cứu tìm cách 
tháo gỡ làm sao để vừa đảm bảo đúng quy định của pháp luật nhưng cố 
gắng tạo thuận lợi cho người dân. 

Muốn làm được điều đó phải áp dụng công nghệ vào quản lý. Nghị quyết 
12 của Chính phủ đã chỉ đạo áp dụng công nghệ rồi. Khi Chính phủ đã 
chỉ đạo sẽ có định hướng và kinh phí để các ban ngành hữu quan phối 
hợp với nhau. 

Bây giờ không phải là lúc trách cứ, đổ lỗi lẫn nhau, mà các bên cần ngồi 
lại với nhau rà soát để làm sao quản lý được phương tiện và người lái, 
thực thi pháp luật tốt nhất phòng ngừa vi phạm và cuối cùng là phòng 
ngừa tai nạn giao thông xảy ra. Rà soát, thực hiện theo hướng cái gì 
đúng pháp luật thì thực hiện nhưng đảm bảo thuận lợi nhất cho người 
dân. 

Cập nhật vi phạm, vẫn làm thủ công 

Theo một lãnh đạo Tổng cục Đường bộ, thời gian qua cơ quan này nhận 
được nhiều phản ánh từ Cục CSGT cũng như công an các địa phương 
về việc hàng chục ngàn bằng lái xe bị lực lượng CSGT tạm giữ nhưng 
người dân không đến nhận; nhiều người có bằng lái đã bị thu giữ nhưng 
cố tình gian dối để xin cấp lại bằng.  

Do phí cấp đổi bằng lái chỉ 135.000 đồng nên cũng có nhiều người khai 
báo mất, xin cấp lại để sử dụng nhiều bằng lái không đúng mục đích. 

Vì vậy, Bộ GTVT đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ nghiên cứu chế tài xử lý 
với những trường hợp trên. Đồng thời phối hợp với Cục CSGT kết nối 
chia sẻ dữ liệu quản lý giấy phép lái xe và cập nhật dữ liệu xử lý vi phạm 
của CSGT, nhằm tạo điều kiện cho các ngành khai thác hiệu quả dữ liệu 
phục vụ công tác quản lý bằng lái và xử lý vi phạm.  

Tổng cục Đường bộ cũng sẽ nghiên cứu đối với một số trường hợp gian 
dối, cố tình khai báo không đúng việc mất bằng có thể phải sát hạch lại 
mới được cấp lại bằng. 

Theo ông Lương Duyên Thống - vụ trưởng Vụ Quản lý phương tiện và 
người lái, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hiện nay ngành giao thông và 
công an vẫn thực hiện quy định cung cấp số liệu theo thông tư liên tịch 
01/2010/TTLT-BCA-BGTVT: số liệu về cấp, đổi, thu hồi, tước giấy phép 
lái xe được cung cấp theo định kỳ tháng.  

Với số liệu bằng lái xe bị tước, phía CSGT cung cấp tới các cơ quan cấp 
bằng lái là sở GTVT các địa phương hoặc Tổng cục Đường bộ. Khi nhận 



được số liệu bằng văn bản thì ngành giao thông cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu giấy phép lái xe.  

Hiện nay, Tổng cục Đường bộ chỉ đạo các sở GTVT khi nhận được các 
quyết định tước bằng lái phải nhanh chóng cập nhật vào cơ sở dữ liệu. 

Tuy nhiên, thông tư 01 chỉ quy định cơ quan công an cung cấp số liệu 
bằng lái bị tước (đã ra quyết định xử phạt) cho ngành giao thông. Còn 
bằng lái bị công an tạm giữ để yêu cầu người vi phạm đến chấp hành 
quyết định xử phạt (chưa ra quyết định xử phạt có hình phạt tước bằng 
lái) lại chưa có cơ chế cung cấp để cập nhật vào hệ thống.  

Vì vậy, khi người dân không đến lấy bằng đang bị công an tạm giữ mà lại 
khai báo mất bằng để cấp lại thì cơ quan chức năng chưa đủ cơ sở tra 
cứu. 

Theo thông tư về quản lý giấy phép lái xe, với bằng lái quá hạn 3 tháng 
trở lên mới quy định cần thời gian 2 tháng để xác minh, tra cứu cơ sở dữ 
liệu không thấy bị tước bằng lái mới được cấp lại bằng lái. Đây chính là 
hạn chế khi chưa được cập nhật cơ sở dữ liệu đầy đủ về cả trường hợp 
bị tạm giữ bằng lái. 

Ông Thống cho biết: "Hệ thống quản lý dữ liệu lái xe của Tổng cục 
Đường bộ có riêng phần mềm quản lý vi phạm. Tuy nhiên, hiện nay vẫn 
cập nhật theo hình thức thủ công.  

Tổng cục Đường bộ và Cục CSGT đã làm dự thảo quy chế phối hợp để 
bên cảnh sát cập nhật luôn vào phần mềm khi tước bằng lái xe, như vậy 
sẽ kịp thời hơn là gửi dữ liệu theo định kỳ hằng tháng.  

Chúng tôi cũng đề xuất cập nhật cả trường hợp tạm giữ bằng lái, quy 
định khi người dân trong 2 tuần hoặc 1 tháng mà không đến lấy thì cập 
nhật vào cơ sở dữ liệu nhưng chưa làm được. Nhưng đến nay quy chế 
chưa xong". 

Theo tuoitre.vn 

 

8. Lúng túng trong xử lý hình sự các vụ xâm phạm 
về sở hữu trí tuệ 
Hiện nay, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và xâm 
phạm sở hữu trí tuệ ngày càng có những thủ đoạn tinh vi. Tuy 
nhiên, việc xử lý hình sự trong lĩnh vực xâm phạm sở hữu trí tuệ 
vẫn khiến cơ quan chức năng gặp nhiều lúng túng. 

Đại tá Nguyễn Minh Tiến- Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội 
phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công An) cho biết thực tế: 
Hiện nay,  các đối tượng vi phạm thường đặt hàng hóa, nhãn mác riêng 



lẻ, xâm phạm sở hữu trí tuệ (SHTT), sau đó tuồn vào Việt Nam tiêu 
thụ.   

“Tại một số làng nghề, khu công nghiệp, lượng hàng hóa lớn chủ yếu là 
quần áo, giày dép, túi xách đã được đặt sản xuất, gắn mác nhái những 
sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng nước ngoài để đưa đi tiêu thụ. 
Trong nước, các đối tượng đã thành lập các đơn vị có chức năng sản 
xuất, kinh doanh hàng hóa, sau đó căn cứ nhu cầu thị trường đối với 
từng loại hàng hóa, tiến hành thu mua nguyên liệu, sản xuất ra các sản 
phẩm có bao bì nhãn mác gần giống, chứa nhiều yếu tố gây nhầm lẫn 
với các sản phẩm có thương hiệu, uy tín trên thị trường để bán kiếm 
lời”, ông Nguyễn Minh Tiến nói. 

Với dòng sản phẩm đồ uống giải khát, đồ gia dụng, điện máy... những 
vi phạm chủ yếu là “xâm phạm quyền” đối với nhãn hiệu (cách điệu chữ 
viết, hình ảnh) và kiểu dáng (màu sắc, hình dáng) công nghiệp đã được 
bảo hộ. 

Đồng tình quan điểm này, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị 
trường (QLTT) Trần Hữu Linh cho hay: Các đối tượng sản xuất đã sử 
dụng nguồn nguyên liệu giá thành thấp, mua trôi nổi trên thị trường, 
không rõ nguồn gốc xuất xứ để pha trộn với một lượng hàng thật (rượu, 
xi măng, phân bón,…) hoặc tự sản xuất hàng, sau đó dán nhãn mác, 
niêm phong, của các doanh nghiệp đã được đăng ký nhãn hiệu.  

“Ngoài ra, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ còn được sản xuất ở 
nước ngoài, sau đó đưa vào tiêu thụ trong nước bằng nhiều hình thức 
khác nhau, chủ yếu qua đường tiểu ngạch, nhập lậu, nhất là hàng hóa 
của các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Lacoste, Louis Vuitton, 
Gucci, Lancome, Apple… Các đối tượng bị kiểm tra hầu hết tái phạm 
nhiều lần do hám lợi nhuận cao, hình thức xử phạt còn nhẹ, sự phối 
hợp kiểm tra, xử lý chưa đồng bộ; công tác quản lý của các trung tâm 
thương mại, ban quản lý các chợ chưa quyết liệt, chặt chẽ dẫn đến vẫn 
còn tình trạng hàng giả, hàng vi phạm SHTT được bày bán”, ông Trần 
Hữu Linh nói. 

Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, 
buôn lậu (Bộ Công An), tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả và tội 
phạm xâm phạm SHTT luôn song hành với phương thức, thủ đoạn hoạt 
động tương đối giống nhau và ngày càng tinh vi. Nếu như trước đây, 
các đối tượng vi phạm thường chỉ là những người có trình độ dân trí 
thấp, thất nghiệp, hoạt dộng nhỏ lẻ thì nay có xu hướng chuyển sang 
thành phần có trình độ nhận thức, học vấn cao, am hiểu nhu cầu thị 
trường. 



 Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet đã tạo môi 
trường thuận lợi cho việc bùng phát các hoạt động kinh doanh trên các 
trang mạng điện tử; người tiêu dùng chỉ cần có nhu cầu là được giao 
tận tay. Nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hàng hóa rất khó kiểm soát. 

Đại diện Bộ Công an nêu: Một trong những khó khăn hiện nay khi xử lý 
vi phạm SHTT là công tác giám định. Hiện chỉ có Viện Khoa học SHTT 
là cơ quan giám định duy nhất về SHTT, nhưng để xử lý hình sự thì cơ 
quan điều tra không thể dùng kết quả giám định của Viện Khoa học 
SHTT làm chứng cứ mà phải trưng cầu cơ quan giám định tư pháp nên 
gặp nhiều khó khăn.  

Bên cạnh đó, công tác phối hợp phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi 
xâm phạm quyền SHTT chưa được chặt chẽ, thực tế còn xảy ra tình 
trạng chồng chéo, có những vi phạm để có thể xử lý được thì phải chờ 
kết luận của nhiều cơ quan liên quan khác nên dẫn đến vụ việc kéo dài. 
Có những vi phạm vừa có thể xử lý bằng  hình sự, vừa có thể xử lý 
hành chính thì các cơ quan thực thi pháp luật chọn hình thức xử lý 
hành chính vì thủ tục đơn giản hơn nhiều so với quy trình xử lý hình sự. 
Điều này gây tác động xấu đến ý thức tuân thủ pháp luật. 

Theo phapluatplus.vn 

 

9. Kiến nghị sớm ban hành Nghị định mới 'quản' xe 
hợp đồng 
Nhằm sớm lập lại trật tự trên lĩnh vực kinh doanh vận tải, đặc biệt 
là xe hợp đồng chạy theo hình thức tuyến cố định và xe hợp động 
theo hình thức taxi, Hiệp Hội vận tải ô tô Việt Nam vừa có văn bản 
kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT sớm hoàn thiện 
Nghị định mới để thay thế Nghị định 86 không còn phù hợp hiện 
nay. 

Văn bản số 18/HHVT-TV do Chủ tịch Hiệp Hội vận tải ô tô Việt Nam 
Nguyễn Văn Quyền đã ký gửi Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành 
liên quan nêu rõ, năm 2014 Chính phủ ban hành Nghị định 
86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe 
ô tô. 

“Nghị định được ban hành đã tạo điều kiện để các đơn vị kinh doanh 
vận tải tiếp tục phát triển; góp phần cải thiện Trật tự An toàn giao thông. 
Tuy vậy, so với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, nhất là yêu cầu 
về đơn giản hóa thủ tục hành chính, thì Nghị định 86 cần có Nghị định 
thay thế”, ông Nguyễn Văn Quyền nêu trong văn bản. 



Cung theo văn bản, từ đầu năm 2016, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao 
thông vận tải nghiên cứu soạn thảo trình Chính phủ Nghị định thay thế 
Nghị định 86 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô 
tô. Từ đó, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức soạn thảo và nhiều lần lấy 
ý kiến các cơ quan, đơn vị hữu quan, các đối thượng bị Nghị định điều 
chỉnh. Nghị định cũng đã nhiều lần được Bộ Tư pháp tổ chức thẩm 
định; Bộ Giao thông vận tải cũng đã nhiều lần trình Chính phủ ký ban 
hành, nhưng đến nay đã gần 3 năm, Nghị định đó vẫn chưa được ban 
hành. 

Xe Limousine đang hoạt hoạt trá hình dưới danh nghĩa xe hợp đồng để 
vào các tuyến đường bắt khách. Ảnh: T.Đảng 

Đánh giá về việc chậm ban hành Nghị định thay thế Nghị định 86, Chủ 
tịch Hiệp hội vận tải ô tô cho rằng: trong khi vấn đề quản lý đối với Grab 
Taxi đã qua giai đoạn thí điểm hơn 3 năm (quá thời hạn cho phép hơn 
1 năm) và ngày càng bộc lộ những vấn đề cần giải quyết cấp bách như: 
sự không công bằng trong cạnh tranh và nghĩa vụ thuế với Nhà nước; 
không ai quản lý các điều kiện  ATGT đối với các xe tham gia vào 
Grab.  

“Đặc biệt, Grab đang ngày càng “phớt lờ” các quy định của Bộ Giao 
thông vận tải tại Quyết định 24/QĐ-BGTVT như: tùy tiện mở rộng phạm 
vi thí điểm từ 5 tỉnh, thành phố lên 15 tỉnh, thành phố; thực hiện quyền 
cơ bản của người kinh doanh vận tải như: quyết định giá cước, chính 
sách khuyến mãi… chứ không phải chỉ làm dịch vụ kết nối giữa nhà 



vận tải với hành khách như quy định tại Quyết định 24 của Bộ Giao 
thông vận tải đã gây nên mâu thuẫn gay gắt với các đơn vị kinh doanh 
taxi (kể cả các đơn vị taxi truyền thống và các đơn vị taxi đã áp dụng 
công nghệ kết nối như: G7, Liên minh taxi Việt, Be…”, văn bản nhấn 
mạnh. 

Xe hợp đồng hoạt động như xe khách liên tỉnh 

Cùng với đó, Chủ tịch Hiệp Hội vận tải ô tô Việt Nam cũng nêu thực tế 
về hoạt động của xe hợp đồng theo hình thức chở khách tuyến cố định: 
vấn đề xe kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng với điều kiện kinh 
doanh vận tải khách theo hợp đồng quá đơn giản nên đang phát triển 
rầm rộ. Các xe này thực chất không phải là phục vụ khách hợp đồng đi 
theo đoàn mà vẫn phục vụ khách đi lẻ thuộc phân khúc thị trường của 
xe tuyến cố định.  

“Hình thức hoạt động của các xe này là hẹn khách qua điện thoại, chạy 
xuyên vào trung tâm các đô thị đón khách tại các “bến cóc” các điểm 
hẹn trên đường phố, cạnh tranh không công bằng đang tạo ra mâu 
thuẫn rất gay gắt với xe kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định và 
gây mất trật tự, an toàn và ùn tắc giao thông”, ông Quyền nêu thực 
trạng. 

Đề cập đến phản ứng của các địa phương và hiệp hội thành viên, ông 
Quyền cho biết: Nhiều Hiệp hội vận tải ô tô các tỉnh, thành phố có văn 
bản đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kiến nghị Chính phủ, Bộ 
Giao thông vận tải và các Bộ có liên quan có quy định chặt chẽ hơn đối 
với xe kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng; tăng cường kiểm tra, 
phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải 
khách theo hợp đồng để khắc phục tình hình trên.  

“Nghị định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là 
Nghị định có tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe 
ô tô nói chung và ảnh hưởng đến trật tự An toàn giao thông trong phạm 
vi cả nước. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam trân trọng đề nghị Thủ tướng 
Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan hữu quan 
sớm hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 
86 để các đơn vị kinh doanh vận tải ô tô trong phạm vi cả nước phát 
triển ổn định theo hướng hiện đại; góp phần phát triển kinh tế xã hội 
của đất nước, và đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, Chủ tịch Hiệp hội 
ô tô Việt Nam đề nghị. 

Theo tienphong.vn 

 

 



10. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục cắt giảm nhiều 
thủ tục hành chính 
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có Quyết định số 386 về việc 
công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động tín 
dụng, hoạt động ngoại hối và hoạt động khác thực hiện tại bộ 
phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan này. 

Theo đó, bãi bỏ các thủ tục đề nghị xóa nợ đối với tổ chức đầu mối 
thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị, doanh nghiệp nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao bị thiệt hại do nguyên nhân khách quan, bất khả 
kháng; thủ tục chuyển đổi hoạt động ngoại hối; thủ tục chuyển đổi sang 
văn bản chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ. 

 

Nông dân Đồng Tháp đang cân bán lúa cho thương lái Ảnh: THỐT NỐT 

Các thủ tục chuyển đổi sang văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả 
ngoại tệ; thủ tục chấp thuận của NHNN đối với cuộc điều tra thống kê 
về tiền tệ và NH của tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống tổ chức thống kê 
nhà nước và không có chức năng hoạt động NH cũng được cắt giảm. 

Ba năm qua, NHNN đứng đầu bảng xếp hạng cải cách hành chính các 
bộ, ngành trung ương. 

* Thực hiện chỉ đạo của NHNN, NH TMCP Công Thương Việt Nam 
(VietinBank) cho biết vừa triển khai chương trình cho vay ưu đãi cho 
các doanh nghiệp thu mua tạm trữ lúa gạo đông xuân khu vực ĐBSCL 
với mức lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn ngắn (từ 3-6 tháng). Các doanh 



nghiệp thu mua lúa gạo sẽ được cung ứng vốn kịp thời, được xem xét 
tăng hạn mức vay vốn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Tính đến cuối năm 
ngoái, tại khu vực ĐBSCL, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn của 
VietinBank đạt gần 40.000 tỉ đồng, chiếm hơn 30% dư nợ cho vay nông 
nghiệp nông thôn của toàn hệ thống; riêng dư nợ cho vay thóc gạo đạt 
gần 12.000 tỉ đồng, tăng 35% so với năm trước. 

Theo nld.com.vn 

 

11. Làm cách nào để thu hút các nhà đầu tư lớn từ Nhật 
Bản vào Việt Nam? 
Tỷ lệ rủi ro trong kinh doanh khá cao do pháp luật thường xuyên 
thay đổi, nhất là các luật về thuế, thủ tục hành chính về hải quan 
thuế, thì trường còn khá phức tạp. 

Đó là một trong những điểm đáng chú ý được báo cáo về “Thực trạng 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt 
Nam” do JETRO thực hiện, công bố mới đây.  

Cụ thể, 48,2% trên tổng số 787 doanh nghiệp Nhật Bản trả lời khảo cho 
biết gặp phải những khó khăn như vừa nêu. Bên cạnh đó, những rào 
cản thương mại này lại có xu hướng gia tăng, với mức tăng 1,3 điểm so 
với khảo sát trong năm 2017. 

Đồng tình với quan điểm này, GS, TSKT Nguyễn Mại - Chủ tịch Hiệp 
hội Nhà đầu tư nước ngoài, cũng đã chỉ ra những hạn chế trong hoạt 
động thu hút đầu tư FDI nói chung và dòng vốn từ Nhật Bản nói riêng. 

Cụ thể, “Môi trường đầu tư tại Việt Nam chưa đạt chuẩn như Nhật Bản. 
Tỷ lệ rủi ro trong kinh doanh khá cao do pháp luật thường xuyên thay 
đổi, nhất là các luật về thuế, thủ tục hành chính về hải quan thuế, thị 
trường còn khá phức tạp”, GS. TSKH Nguyễn Mại – Chủ tịch Hiệp hội 
Nhà đầu tư nước ngoài khẳng định. 

Cùng chung quan điểm này, còn nhớ tại buổi gặp gỡ giữa giữa doanh 
nghiệp Nhật Bản và Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 12/2018, 
các doanh nghiệp Nhật Bản cũng chỉ ra rằng, mặc dù môi trường đầu 
tư kinh doanh của Việt Nam đã được cải thiện tuy nhiên, thủ tục hành 
chính có phát sinh nhiều vấn đề mới. Cụ thể, năm 2018 có 16 nội dung 
phát sinh mới, phần lớn liên quan đến thuế, hải quan và 22 nội dung 
đánh giá lại các vấn đề của các năm 2016- 2017. 

Xuất phát từ những kiến nghị thực tế của doanh nghiệp Nhật Bản có 
hoạt động kinh doanh tại môi trường đầu tư Việt Nam, GS. TSKH 
Nguyễn Mại chỉ ra: "Đó là những vấn đề cơ bản và thời sự mà Việt 



Nam cần đẩy nhanh hơn công cuộc cải cách nền hành chính quốc gia, 
thủ tục hành chính theo định hướng mà Chính phủ đang triển khai thực 
hiện. 

Ông cũng đề xuất, để tiếp tục thu hút các tập đoàn lớn vào những dự 
án công nghệ hiện đại phù hợp với các cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0 trong thời gian tới, cũng như các dự án công nghệ cao từ Nhật Bản 
thì Việt Nam cần điều chỉnh chính sách ưu đãi đầu tư không chỉ về 
thuế, mà còn về tài chính, tiếp cận thị trường, tiếp cận đất đai, đặc biệt 
là lưu ý đến yếu tố thời gian để giảm thiểu quá trình từ cấp giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư đến triển khai thực hiện dự án đầu tư. 

Bên cạnh đó, đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản đang 
có xu hướng đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ 
cao, cần giải quyết những vướng mắc cụ thể đối với từng dự án để 
thích ứng với điều kiện của loại hình doanh nghiệp này. 

Đồng tình với quan điểm của GS. TSKH Nguyễn Mại, TS Phan Hữu 
Thắng, Nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và 
đầu tư cũng chỉ ra, không gì bằng sự rõ ràng, minh bạch từ phía doanh 
nghiệp, cơ quan nhà nước về thủ tục hành chính. 

Cũng theo GS.TSKH Nguyễn Mại, trong thế giới đầy biến động và khó 
lường về chính trị và kinh tế như hiện nay, trong điều kiện chủ nghĩa 
bảo hộ mậu dịch đang được phục hồi tại chính quốc gia đứng đầu thế 
giới và một số cường quốc khác… thì việc Việt Nam có những đồng 
minh chiến lược đáng tin cậy như Nhật Bản là hết sức quan trọng, bởi 
vì giữa Việt Nam và Nhật Bản không có những xung đột về lợi ích, 
nhưng lại có những điểm tương đồng về quan điểm chính trị, hợp tác 
quốc tế, bối cảnh khu vực. 

Do đó, Việt Nam và Nhật Bản ngày càng trở nên thân thiết hơn, hợp tác 
có hiệu quả hơn vì lợi ích của hai nước, nhất là đối với Việt Nam mở 
rộng quan hệ toàn diện với Nhật Bản – một trong những điều kiện quan 
trọng để thực hiện cấu trúc lại nền kinh tế theo mô hình tăng trưởng 
mới lấy chất lượng và hiệu quả kinh tế xã hội làm nhân tố quyết định, là 
điều kiện để Việt Nam có thể tiến cùng thời đại trong việc thực hiện 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

Theo enternews.vn 

 

 

 

 



12. Bộ Y tế triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ 
trong quản lý thanh toán bảo hiểm y tế 
Nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về khám, 
chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch 
triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý 
khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT năm 2019.   

Thông qua kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) 
trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT, Bộ Y tế còn 
hướng tới mục tiêu góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao 
chất lượng phục vụ người bệnh, bảo đảm công khai, minh bạch trong 
quản lý, giám định chi phí khám, chữa bệnh BHYT. 

Trên cơ sở các mục tiêu chung, sẽ thực hiện các mục tiêu cụ thể, như: 
Hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để thực 
hiện ứng dụng CNTT trong quản lý khám, chữa bệnh và giám định 
BHYT; xây dựng cơ chế tài chính đáp ứng việc tin học hóa phục vụ 
quản lý khám, chữa bệnh, giám định BHYT tại các cơ sở khám, chữa 
bệnh BHYT; xây dựng phần mềm ứng dụng phân tích, báo cáo thống 
kê dữ liệu liên quan đến chi phí khám, chữa bệnh BHYT để phục vụ 
công tác quản lý, điều hành được kịp thời, có hiệu quả; tiếp tục thực 
hiện có hiệu quả việc kết nối, liên thông dữ liệu điện tử để phục vụ 
quản lý thông tuyến và giám định điện tử. 

 

Ứng dụng CNTT nhằm minh bạch trong quản lý Quỹ BHYT 



Ngoài ra, trong năm 2019, Bộ Y tế yêu cầu phải thực hiện rà soát ban 
hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện 
ứng dụng CNTT trong khám, chữa bệnh BHYT; đào tạo, tập huấn, 
hướng dẫn, nâng cao năng lực quản lý, triển khai ứng dụng CNTT phục 
vụ quản lý khám, chữa bệnh BHYT và giám định, thanh toán BHYT tại 
một số tỉnh, thành và cơ sở khám, chữa bệnh; tiếp tục duy trì nhóm 
Skype hỗ trợ, giải đáp thắc mắc trong quá trình triển khai tổ chức thực 
hiện; hỗ trợ trực tiếp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong kết nối, 
liên thông dữ liệu điện tử khám, chữa bệnh BHYT thông qua kiểm tra, 
giám sát tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ sở khám, 
chữa bệnh BHYT... 

Bộ Y tế cũng đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển 
khai ứng dụng CNTT trong khám, chữa bệnh BHYT tại địa phương, các 
cơ sở khám, chữa bệnh ở tất cả các khâu liên quan đến việc trích 
chuyển dữ liệu, kết nối, liên thông dữ liệu, bảo đảm đúng quy định, yêu 
cầu, chất lượng và kế hoạch đề ra; tiếp nhận, giải quyết các phản ánh 
về chất lượng dịch vụ CNTT và một số khó khăn, vướng mắc, bất cập 
khác thông qua các kênh thông tin (Skype, văn bản, email...); thông qua 
kết quả kiểm tra, giám sát và cảnh báo của Hệ thống Thông tin giám 
định BHYT của cơ quan BHXH để kiến nghị Bộ Y tế kiểm tra thực hiện 
chính sách, pháp luật về khám, chữa bệnh BHYT, nhằm phòng chống 
gian lận, trục lợi Quỹ BHYT. 

Trong quá trình thực hiện việc kết nối, liên thông dữ liệu điện tử để 
phục vụ quản lý thông tuyến và giám định điện tử, Bộ Y tế đề nghị bảo 
đảm thực hiện gửi dữ liệu điện tử từ cơ sở khám, chữa bệnh BHYT 
đến Cổng Tiếp nhận dữ liệu được đầy đủ, thường xuyên, liên tục để 
phục vụ quản lý thông tuyến, giám định điện tử theo quy định. Đặc biệt, 
phải đạt tỷ lệ gửi hồ sơ đúng ngày ít nhất 90% đối với các cơ sở khám, 
chữa bệnh tuyến tỉnh và tuyến Trung ương; đạt tỷ lệ gửi hồ sơ đúng 
ngày 100% đối với các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện, tuyến xã 
(trừ các đơn vị không có/không đủ điều kiện về hạ tầng CNTT). 
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13. TPHCM thí điểm thanh toán điện tử trên xe buýt 
Nhằm đẩy mạnh sự phát triển của hệ thống giao thông công cộng, 
lãnh đạo Sở Giao thông vận tải TPHCM đã triển khai hệ thống 
thanh toán điện tử đối với xe buýt bắt đầu từ ngày 8-3. 

Để xây dựng kế hoạch này, Sở GTVT đã đề xuất các đối tác phối hợp 
thí điểm thanh toán điện tử bằng công nghệ mới phải đáp ứng được 
các tiêu chí thanh toán hiện đại và sẵn sàng tích hợp, mở rộng trong 



tương lai. Nhiệm vụ được giao cho Trung tâm Quản lý Giao thông công 
cộng làm việc với một số công ty, ngân hàng quan tâm đến đề án, xây 
dựng các chương trình nghiên cứu. 

 

Vé xe buýt điện tử được triển khai bắt đầu từ ngày  8-3 

Bước đầu cho phép ngân hàng Thương mại cổ phần Việt nam Thương 
tín (Vietbank) và Công ty cổ phần Zion thực hiện thí điểm thanh toán tự 
động cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, hoàn 
toàn sử dụng nguồn vốn doanh nghiệp, tự bỏ chi phí đầu tư trong giai 
đoạn thí điểm, không sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố. 

Vé điện tử sẽ là thẻ vé Mifare loại A, mã QR code, thẻ Vietbank chuẩn 
EMV. Về phương thức thanh toán, hành khách sẽ sử dụng thẻ vật lý 
“Unipass” và điện thoại thông minh thông qua thiết bị đầu đọc hỗ trợ và 
giao tiếp được với các loại thẻ vé A, B, C; thẻ ngân hàng EMV; đọc mã 
QR (tiêu chuẩn ISO/IEC 18004) 

Thời gian thí điểm không quá 1 năm và chia thành 2 giai đoạn. Giai 
đoạn đầu sẽ do Công ty Cổ phần Zion thực hiện với quy mô đầu tư trên 
9 tuyến xe buýt (mã số 86; 50; 52; 55; 30; 93; 59; 68; 69 - với khoảng 
141 phương tiện), thời gian thực hiện từ tháng 3 năm 2019. 

Trong giai đoạn 2, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương 
Tín quy mô đầu tư trên 7 tuyến xe buýt (mã số 10; 18; 28; 45; 54; 91; 
150 với khoảng 139 phương tiện), thời gian thực hiện từ tháng 7 năm 
2019. 



Việc ứng dụng hệ thống thanh toán tự động cho hoạt động giao thông 
công cộng bằng xe buýt được xây dựng trên nền tảng công nghệ phù 
hợp với xu hướng hiện nay trên thế giới, phù hợp với quy chuẩn của 
ngành. Tiến tới việc tích hợp công nghệ thẻ chíp EMV (hệ thống Open 
Loop) có tính năng bảo mật cao hơn rất nhiều so với thẻ từ, liên thông 
với loại hình giao thông công cộng như tàu điện ngầm, xe buýt nhanh. 

Khi hệ thống hoàn chỉnh đưa vào vận hành chính thức toàn hệ thống sẽ 
là hệ thống theo hướng công nghệ mới đang được các nước có hệ 
thống giao thông công cộng trên thế giới đang triển khai áp dụng như 
Anh Quốc, Singapore. 

Ông Trần Chí Trung, Giám đốc trung tâm Quản lý Giao thông công cho 
biết: “Đơn vị sẽ cùng với các đối tác, các đơn vị liên quan tiếp tục phối 
hợp tốt để triển khai hệ thống thanh toán tự động trong giai đoạn thí 
điểm này, thực hiện báo cáo định kỳ kết quả thí điểm cho Sở GTVT và 
tiếp tục đánh giá hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật, xây dựng khung tiêu 
chuẩn kỹ thuật, mô hình quản trị hệ thống, quy trình vận hành, các cơ 
chế chính sách và kế hoạch triển khai trong giai đoạn tiếp theo”. 

Sau quá trình thí điểm nếu thu được kết quả tốt sẽ báo cáo Sở Giao 
thông vận tải xem xét trình Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo sớm 
triển khai chính thức hệ thống thanh toán tự động trong giao thông 
công cộng trên địa bàn thành phố theo định hướng: hiện đại, liên thông 
và tiện lợi. 

Hành khách có thể tham khảo toàn bộ thông tin tại website: 
thethongminh.buyttphcm.com.vn hoặc qua số điện thoại 1900 54 54 36. 
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14. Cài đặt phần mềm ứng dụng tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công Vĩnh Long 
Để chuẩn bị cho công tác vận hành thử nghiệm kỹ thuật, hiện bộ 
phận kỹ thuật công nghệ thông tin đang cài đặt hệ điều hành, phần 
mềm phục vụ cho hoạt động tại trung tâm. 

Theo đó, các thiết bị điện tử, trang thiết bị, máy tính phục vụ tại đây đã 
được lắp đặt, bộ phận kỹ thuật đang tiến hành cài đặt hệ điều hành, 
các phần mềm ứng dụng, phần mềm diệt virus, hệ thống xếp hàng tự 
động,... 

Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh, 
Cục kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) kiểm tra an ninh, an toàn thông tin 
cho tất cả các trang thiết bị điện tử, công nghệ thông tin. 



Theo đề án, việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Vĩnh Long nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông, tập trung quản lý thống nhất tinh gọn đầu mối, 
tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan hành chính nhà nước các 
cấp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; 
tăng cường cơ chế giám sát hoạt động giải quyết thủ tục hành chính 
của cơ quan hành chính các cấp; tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, cá 
nhân trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính; cung cấp thông 
tin, dịch vụ công trực tuyến, hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh có trụ sở tại Số 12C, 
đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TP Vĩnh Long. 
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15. Đăt máy tự động để người dân chấm điểm, tố 
cáo nhanh cán bộ 'hành' dân 
Cán bộ thuộc TP. Bến Tre và H. Ba Tri,…(Bến Tre) nếu “hành” dân 
hoặc có thái độ không tốt trong khi giải quyết các thủ tục hành 
chính thì ngay lập túc hành vi đó được hiển thị trước mắt lãnh đạo 
họ. 

 

chất lượng phục vụ hành chính công tại UBND TP. Bến Tre, H. Ba Tri và 
Trung tâm hành chính công UBND tỉnh Bến Tre sẽ được người dân, doanh 

nghiệp đánh giá về chất lượng thông qua biển hiển thị như thế này. 

Ngày 8.3, tại buổi làm việc với đoàn doanh nhân tỉnh Bình Dương, ông 
Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã đồng ý tiếp nhận sự hỗ 



trợ 2 hệ thống máy đánh giá chất lượng phục vụ hành chính công từ 
Công ty TNHH Hệ thống Thông minh (SmartSys).  

Mỗi hệ thống máy trị giá 100 triệu đồng và bố trí lần lượt tại trụ sở 
UBND TP. Bến Tre và H. Ba Tri. Đồng thời, ông Trọng cũng đồng ý đặt 
mua thêm một hệ thống máy tương tự để lặp đặt tại Trung tâm hành 
chính công “hội tụ” 16/18 Sở ngành của tỉnh đặt trong Tòa nhà Bưu 
điện tỉnh Bến Tre. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng (áo trắng, thứ 2 từ trái qua) 
tiếp nhận món quà ý nghĩa rất thiết thực từ đoàn doanh nhân tỉnh Bình 

Dương. ẢNH: BẮC BÌNH 

Theo đại diện SmartSys, hệ thống máy đánh giá đặt đánh giá chất 
lượng phục vụ hành chính công có 2 màn hình điện tử cảm ứng. Trong 
đó lưu trữ hình ảnh, họ tên, chức vụ của tất cả cán bộ công chức của 
cơ quan đó và  hiển thị xuyên suốt trên màn hình. Mỗi người dân muốn 
giải quyết các thủ tục hành chính sẽ phải tiếp xúc, làm việc với mỗi cán 
bộ, công chức,…nếu người dân chưa được hài lòng bởi thái độ tiếp 
dân, tác phong làm việc hoặc bị “hành”, nhũng nhiễu, vòi vĩnh,... sẽ có 
thể phán ánh trực tiếp đến lãnh đạo của cán bộ bằng việc nhấn nút 
đánh giá vào tên hoặc hình ảnh của cán bộ, công chức đó trên màn 
hình hiển thị. 

Đáng chú ý hơn là trong trường hợp, lãnh đạo cơ quan đó chậm giải 
quyết, trong 3 ngày (số ngày tùy theo cài đặt trước) sau khi có phản 
ảnh thì hệ thống sẽ tự động nhắn tin nội dung đó đến lãnh đạo ở cấp 
cao hơn. Cùng với đó, lãnh đạo của cơ quan đó có thể mở camera 



quan sát lại toàn bộ quá trình làm việc, giải quyết thủ tục hành chính 
của vụ việc bị phản ánh để đưa ra những quyết định kịp thời.  

Ngoài ra, thông qua màng hình hiển thị, người dân cũng có thể theo dõi 
được hồ sơ mình đã giải quyết xong chưa hoặc đang bị “nghẽn” ở khâu 
nào.  

Ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND Bến Tre, cho biết trong những 
năm qua tỉnh đã nổ lực tối đa trong thực hiện các lộ trình cải cách thủ 
tục hành chính nhằm giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. 
Đặc biệt, tỉnh luôn tập trung cải cách hành chính công trên các lĩnh vực 
quản lý để có một môi trường thuận lợi, minh bạch cho hoạt động của 
tổ chức, công nhân và doanh nghiệp.  

Ông Trọng khẳng định, sau một năm đưa vào vận hành 3 hệ thống máy 
sẽ có đánh giá cụ thể và nếu đạt được những chỉ số cải cách nổi bậc 
thì tỉnh sẽ đầu tư lắp đặt tại tất cả các cơ quan, đơn vị khác hành chính 
trực thuộc trực tiếp UBND tỉnh. 

Được biết, mô hình này hiện đã được triển khai đại trà tại nhiều tỉnh, 
thành trong cả nước.  

Theo thanhnien.vn 

 

16. Tạo cơ chế thoáng, thu hút đầu tư 
Đắk Lắk cam kết tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi 
trường kinh doanh thuận lợi để thu hút nhà đầu tư 

Đắk Lắk có diện tích tự nhiên lớn thứ 4 cả nước với trên 13.000 km2, 
trong đó 40% là đất đỏ bazan, khí hậu ôn hòa, phù hợp với các loại cây 
công nghiệp, cây ăn trái, rau củ quả, dược liệu. Đắk Lắk còn có nhiều 
thác, hồ, khu bảo tồn thiên nhiên tuyệt đẹp; đậm bản sắc văn hóa, đặc 
biệt là văn hóa cồng chiêng. Ngoài ra, Đắk Lắk có tiềm năng phát triển 
năng lượng mặt trời với công suất 95 GWh/năm, điện gió với công suất 
1.382 MWh/năm. 

Đồng hành cùng doanh nghiệp 

Xác định doanh nghiệp (DN) là đối tượng được phục vụ, tỉnh Đắk Lắk 
luôn làm tốt công tác định hướng hỗ trợ, tạo môi trường kinh doanh 
thuận lợi. Vào thứ ba hằng tuần, tỉnh đều đặn tổ chức buổi gặp theo mô 
hình cà phê doanh nhân - DN. Tại đây, lãnh đạo UBND tỉnh cùng uống 
cà phê với DN, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhà đầu tư 
nhằm kịp thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tháo gỡ ngay những 
vướng mắc của DN. 



Ông Phạm Đông Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải ôtô An 
Phước, nhận xét cà phê doanh nhân - DN là một hoạt động thiết thực, 
kết nối nhà đầu tư với chính quyền. Tại buổi cà phê, các DN cảm thấy 
lãnh đạo chính quyền luôn trân trọng, đồng hành, quan tâm chia sẻ, 
giúp DN có thêm niềm tin bỏ vốn đầu tư. Những vướng mắc của DN 
kiến nghị bằng công văn phải qua nhiều khâu, mất thời gian, bị bỏ qua 
hoặc giải quyết không đến nơi đến chốn thì nay được lãnh đạo tỉnh và 
các sở, ngành xử lý nhanh gọn. Thậm chí, những vấn đề mới chưa có 
quy định, các chuyên viên không xử lý được thì ở tầm cao hơn sẽ có 
hướng giải quyết kịp thời. "Việc trao đổi với lãnh đạo tỉnh cũng góp 
phần làm bộ máy hành chính hoạt động tốt hơn. Ví dụ, DN tới làm việc, 
cán bộ không dám nhũng nhiễu vì biết đâu sau khi nộp hồ sơ, DN ngồi 
uống cà phê, lại chia sẻ sự phiền hà với lãnh đạo tỉnh" - ông Thanh cho 
biết thêm. 

Trong thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk cam kết sẽ tiếp tục tăng cường cải 
cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh xây dựng kết 
cấu hạ tầng, làm tốt công tác tổ chức quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
tạo quỹ đất sạch, tạo thuận lợi cho việc đầu tư các dự án. 

 

Nhà máy điện mặt trời Sêrêpốk 1 vừa đi vào hoạt động 

Tiềm năng và cơ hội 

"Tiềm năng của Đắk Lắk, cơ hội của DN" là thông điệp mà tỉnh này 
muốn nhắn gửi đến nhà đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk 
Lắk năm 2019. 

Trong thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã thu hút nhiều nhà đầu tư tới thực 
hiện hàng loạt dự án. Hiện dự án sân golf 18 lỗ và khu biệt thự ở hồ Ea 



Kao đã được bổ sung quy hoạch chính thức và đang hoàn thiện thủ tục 
đầu tư, dự kiến 2 năm tới, tỉnh này sẽ có một khu sân golf đẳng cấp. 
Bên cạnh đó, một tập đoàn cũng đang đặt vấn đề xây dựng khu phức 
hợp nghỉ dưỡng, sinh thái, sân golf khoảng gần 1.000 ha tại hồ Ea 
Nhái. Riêng lĩnh vực năng lượng tái tạo, Đắk Lắk được đánh giá là một 
trong những tỉnh có tiềm năng lớn của cả nước. Dự kiến trong năm 
2019, sẽ có 5 nhà máy điện mặt trời và 1 nhà máy điện gió được khánh 
thành. Ngoài ra, Chính phủ cũng đã bổ sung quy hoạch cho cụm nhà 
máy điện mặt trời 600 MW, cùng 4 dự án điện gió, dự kiến khởi công 
trong năm 2019. Năm 2018, tỉnh đã thu hút được 61 dự án đầu tư với 
tổng vốn đăng ký hơn 8.300 tỉ đồng. 

Ông Trần Bá Quang, Giám đốc Nhà máy Điện mặt trời Sêrêpốk 1 thuộc 
Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Đại Hải, cho biết khi tỉnh Đắk Lắk 
có chủ trương phát triển điện mặt trời, DN đã nắm bắt cơ hội, tiến hành 
quan trắc liên tục trong 2 năm và kết quả rất khả quan nên quyết định 
đầu tư. Với sự hỗ trợ, chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và các sở, 
ngành, địa phương, chỉ trong vòng 4 tháng, DN này đã được bàn giao 
120 ha đất sạch. DN đã đầu tư gần 2.000 tỉ đồng xây lắp hơn 300.000 
tấm panel, các hạng mục liên quan và hoàn thành chỉ sau 4 tháng khởi 
công. "Với giá thu mua như hiện nay, nhà máy điện mặt trời chắc chắn 
sẽ sinh lời bền vững. Mỗi năm, DN sẽ nộp ngân sách khoảng 30 tỉ 
đồng" - ông Quang tính toán. 

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, ngày 9-3-2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê 
duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 
tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, sẽ 
xây dựng kinh tế Đắk Lắk theo hướng "xanh", bền vững, khai thác các 
lợi thế phát triển theo chiều sâu, liên kết mở, hội nhập khu vực và quốc 
tế. Xây dựng TP Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây 
Nguyên với hạ tầng đồng bộ, bảo đảm chức năng đầu mối về thương 
mại, giao thông vận tải, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, chuyển giao 
khoa học - công nghệ của vùng… 

Tỉnh Đắk Lắk cũng kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao, quy mô lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, áp dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến; các dự án đầu tư chế biến 
sản phẩm nông - lâm - thủy sản; năng lượng tái tạo; phát triển công 
nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn; các dự án 
khu nghỉ dưỡng chất lượng cao, du lịch sinh thái...  

Nhiều ưu đãi 

Tỉnh Đắk Lắk có những chính sách ưu đãi thiết thực cho các nhà đầu 
tư. Cụ thể, xã hội hóa giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể 



dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sẽ được miễn 25 năm tiền 
thuê đất và giảm 70% tiền thuê đất trong thời gian còn lại đối với các 
dự án tại các phường của TP Buôn Ma Thuột; miễn 25 năm tiền thuê 
đất và giảm 85% tiền thuê đất trong thời gian còn lại đối với các dự án 
tại các xã của TP Buôn Ma Thuột; miễn 100% đối với các địa bàn khác. 

Theo nld.com.vn 

 

17. CÔNG NGHỆ THÔNG MINH VÀ VĂN HÓA CÔNG 
BỘC 
 “Thành phố thông minh” là mô hình đang được triển khai mạnh 
mẽ tại nhiều đô thị lớn trên cả nước. Đây là hướng phát triển tất 
yếu, phù hợp với xu thế thời đại trong môi trường hội nhập quốc 
tế.  

Để có được “Thành phố thông minh” đúng nghĩa, đáp ứng tất cả tiêu 
chí về nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, hạ tầng kỹ thuật… theo 
chuẩn quốc tế, đòi hỏi chúng ta phải mất nhiều thời gian để phát triển, 
đồng bộ hóa, hiện đại hóa các nguồn lực. Một trong những cái khó, 
theo các chuyên gia đã phân tích trong khuôn khổ các hội thảo khoa 
học, đó là sự thích nghi, làm chủ công nghệ thông minh, văn hóa phục 
vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở. 

Để có đáp số chung cho “Thành phố thông minh”, chính quyền và cơ 
quan chức năng các cấp ở các đô thị đã triển khai những mô hình thí 
điểm tại một số đơn vị, địa bàn đủ điều kiện. Những mô hình thí điểm ở 
TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… cho thấy tiện ích tuyệt vời 
của công nghệ thông minh, thiết bị thông minh, trí tuệ nhân tạo… đem 
lại chất lượng phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Tuy 
nhiên, khi tất cả các khâu trong hệ thống đều được tự động hóa, đồng 
bộ hóa, đòi hỏi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng 
phải đồng bộ về thao tác, tư duy, văn hóa phục vụ. Chỉ một khâu, một 
quy trình bị “lỗi” sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cả hệ thống. Đó là tính hai 
mặt của môi trường công nghệ hiện đại. 

Dù công nghệ có hiện đại, thông minh đến đâu thì nó luôn luôn và mãi 
mãi vẫn là phương tiện của con người. Văn hóa ứng xử, đạo đức nghề 
nghiệp, trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức… trong 
từng công đoạn, vị trí công tác của mình chính là nhân tố quyết định sự 
thành công và chất lượng phát triển. Biểu hiện rõ nhất là hiệu quả phục 
vụ người dân. Để làm quen với các thao tác sử dụng màn hình, bàn 
phím trên các thiết bị thông minh hoàn toàn không phải là việc dễ dàng 
đối với đại bộ phận người dân khi đến làm việc tại các cơ quan, công 



sở hoặc vào khám, chữa bệnh ở các cơ sở y tế. Sự lạ lẫm, lúng túng, 
cảm giác mặc cảm, tự ti… của người dân, nếu không nhận được sự 
đồng cảm, sẻ chia, giúp đỡ tận tình của những công bộc, sẽ rất dễ gây 
tổn thương đến tinh thần, lòng tự trọng, ảnh hưởng đến niềm tin của 
người dân. Tại hội nghị về công tác cải cách hành chính ở TP Hồ Chí 
Minh vừa qua, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí 
thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh yêu cầu: Kết quả của cải cách hành 
chính không chỉ là sự tiện lợi của công nghệ, nhanh chóng về thủ tục, 
mà phải chạm đến trái tim của cán bộ công chức, viên chức và người 
dân. 

Xin nhắc lại câu chuyện nhỏ, rất nhỏ ở phường 4, quận Tân Bình (TP 
Hồ Chí Minh). Ấy là tại các khu vực người dân đến làm thủ tục hành 
chính, UBND phường đã để sẵn những chiếc kính mắt đầy đủ cấp độ 
để những người cao tuổi khi đến làm thủ tục sử dụng. Hành động nhỏ 
này xuất phát từ thực tế mỗi ngày có không ít người cao tuổi đến 
phường làm việc nhưng lại quên đem theo kính. Mỗi khi thực hiện công 
việc, các cụ gặp không ít khó khăn. Đây là việc làm rất nhỏ của cán bộ 
phường nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn, đó là biết quan tâm đến nhu 
cầu, nguyện vọng của dân từ những việc nhỏ nhất. Câu chuyện nhỏ về 
những chiếc kính mắt thể hiện sinh động văn minh công sở, văn hóa 
công bộc trong môi trường công nghệ thông minh. 

Xây dựng “Thành phố thông minh”, bên cạnh quá trình đầu tư hạ tầng 
kỹ thuật công nghệ hiện đại, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 
từ tầm nhìn vĩ mô, phải chú ý đến những nhu cầu, nguyện vọng thiết 
yếu, cụ thể của người dân. Để làm được những điều rất nhỏ vì dân, đòi 
hỏi văn hóa ứng xử của công bộc phải ở một tầm cao nhất định mới có 
được. 

Theo qdnd.vn 

 
 

 


