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1. Hơn 120 thủ tục hành chính lĩnh vực nông 
nghiệp, nông thôn được cắt giảm 
Hơn 122 danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phát triển nông 
nghiệp và phát triển nông thôn được cắt giảm so với Quyết định 
số 63/QĐ-BNN-PC trước đó trước đó. 

Mới đây ngày 01/3/2019, Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định số 
700/QĐ-BNN-VP ban hành Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) trong 
lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn với tổng số 386 TTHC. 

Trong đó, 248 TTHC cấp trung ương, 106 TTHC cấp tỉnh, 18 TTHC cấp 
huyện, 8 TTHC cấp xã và 6 TTHC cơ quan khác. Cụ thể: 

Số TTHC được cắt giảm so với trước đó là 122 thủ tục. Cụ thể: TTHC 
cấp trung ương giảm 71 thủ tục (từ 319 xuống còn 248); TTHC cấp tỉnh 
giảm 31 thủ tục (từ 137 xuống còn 106); TTHC cấp huyện giảm 20 thủ 
tục (từ 38 xuống còn 18); TTHC cấp xã giảm 4 thủ tục (từ 14 xuống còn 
8). 

Ảnh minh họa (Nguồn: baophapluat.vn) 

Bộ NN&PTNT nêu rõ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, 
thủy sản được rà soát, đơn giản hóa và có số lượng cắt giảm ấn tượng 
hơn cả. Cụ thể, lĩnh vực lâm nghiệp giảm từ 134 TTHC xuống còn 36 



thủ tục (giảm gần 4 lần); lĩnh vực thủy sản giảm từ 66 TTHC xuống còn 
45 TTHC, trong đó 3 TTHC đã được xã hội hóa. 

Thời gian tới, Bộ NN&PTNT xác định sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực được giao, tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp đầu tư kinh doanh trong nông nghiệp, nông thôn theo Quyết 
định số 1203/QĐ-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ và 
trong quá trình hoàn thiện thể chế đối với lĩnh vực trồng trọt và chăn 
nuôi theo Kế hoạch số 366/QĐ-BNN-VP đã được Bộ Ban hành ngày 
28/01/2019. 

Theo phapluatplus.vn 

 

2. Ngành Tài chính: Đi đầu về giải quyết thủ tục trực 
tuyến 
Năm 2019, Chính phủ tiếp tục đổi mới lề lối làm việc của cơ quan 
hành chính nhà nước thông qua điện tử hóa; đồng thời xử lý 
nghiêm cán bộ gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp 
(DN), trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). 

 

Giao dịch trực tuyến sẽ tiết giảm chi phí tuân thủ cho DN. Ảnh: T.T 

Là một trong những bộ thực hiện tốt cải cách TTHC, Bộ Tài chính tiếp 
tục nghiên cứu đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục tạo thuận 



lợi cho người dân, DN; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 
giải quyết các TTHC.  

Nhiều bộ, ngành cùng nỗ lực vì DN 

Báo cáo mới đây của Văn phòng Chính phủ gửi Thủ tướng Chính phủ 
cho thấy, các bộ, ngành, địa phương cơ bản đã ban hành kế hoạch rà 
soát, đơn giản hóa TTHC, nhóm TTHC thuộc lĩnh vực quản lý. Theo đó, 
đã rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa và trình cấp có thẩm 
quyền ban hành 28 văn bản quy phạm pháp luật (3 luật và 25 nghị 
định) để cắt giảm 3.345/6.191 điều kiện kinh doanh (đạt 108,1%, vượt 
8,1% so với yêu cầu của Chính phủ); ban hành theo thẩm quyền 21 
văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm 6.776/9.926 dòng hàng phải 
kiểm tra chuyên ngành trong hoạt động xuất nhập khẩu (vượt 36,5% so 
với yêu cầu của Chính phủ), cắt giảm, đơn giản hóa 30 TTHC liên quan 
(đạt 50% so với yêu cầu của Chính phủ); giúp tiết kiệm gần 17,5 triệu 
ngày công/năm tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm. 

Kết quả chung đó có sự đóng góp tích cực của một số bộ, ngành, trong 
đó có Bộ Tài chính. Những kết quả cải cách thể chế, cải cách TTHC và 
cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh của Bộ Tài chính đã tác động tích 
cực đến việc cải thiện môi trường kinh doanh; góp phần thiết thực vào 
việc tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia và được cộng đồng DN đánh giá cao. Theo ông Nguyễn 
Nguyên Dũng - Phó Cục trưởng Cục kiểm soát TTHC (Văn phòng 
Chính phủ), Bộ Tài chính đã thể hiện những nỗ lực trong công tác cải 
cách TTHC thông qua những kết quả cụ thể. Đặc biệt, những cải cách 
mạnh mẽ về thể chế của Bộ Tài chính trong thời gian qua đã tạo thuận 
lợi đáng kể cho người dân và DN. 

Trong khối các bộ, ngành, địa phương có nhiều hồ sơ giải quyết trực 
tuyến ở mức độ 3 và 4, Bộ Tài chính với trên 20 triệu hồ sơ; Bộ Công 
thương gần 1,4 triệu hồ sơ; Bộ Ngoại giao trên 800.000 hồ sơ; Bộ 
Thông tin và truyền thông gần 200.000 hồ sơ… Tổng cục Thuế, Bộ Tài 
chính hiện đang triển khai có hiệu quả hệ thống dịch vụ thuế điện tử 
(eTax) tại nhiều chi cục thuế các tỉnh. Người nộp thuế có thể tiếp cận 
tất cả các dịch vụ thuế điện tử trên cùng một hệ thống đã tích hợp 
nhiều chức năng thay vì phải đăng nhập vào nhiều ứng dụng khác 
nhau như trước đây.  

Trong số 8/10 bộ xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm 
cho người dân và DN, đã tiết kiệm cho DN và xã hội khoảng hơn 11,6 
triệu ngày công/năm, tương đương 5.437 tỷ đồng/năm, đó là các bộ: Y 



tế, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội… Bộ Tài chính đã xây dựng 
phương án đơn giản hóa đối với 176 thủ tục; Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật để đơn giản hóa 30 thủ tục; Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn đã cắt giảm, đơn giản hóa 263 TTHC liên quan 
đến hoạt động kiểm tra chuyên ngành… 

Đề xuất cắt giảm thủ tục từ quyền lợi của DN 

Trong năm nay, Chính phủ tiếp tục tập trung cải cách TTHC, trọng tâm 
là rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh, danh mục sản phẩm hàng 
hóa phải kiểm tra chuyên ngành, chi phí tuân thủ TTHC. Bảo đảm 
100% các TTHC liên quan đến việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, 
danh mục sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành được sửa đổi; 
thực hiện gắn mã HS, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với 
sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành xuất nhập khẩu. 

Đồng thời, Chính phủ đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức, lề 
lối làm việc của cơ quan hành chính nhà nước thông qua điện tử hóa, 
giảm mạnh giấy tờ, cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo và số lượng 
các cuộc họp; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết TTHC; xử lý nghiêm các cán bộ công chức, viên 
chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn cho người dân và 
DN trong giải quyết TTHC.  

Bám sát chỉ đạo và định hướng của Chính phủ, Bộ Tài chính tiếp tục rà 
soát, đánh giá toàn bộ TTHC thuộc lĩnh vực tài chính với mục đích 
hướng tới sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản hóa, công khai, minh bạch 
TTHC; nghiên cứu đổi mới cách thức giải quyết TTHC; tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC. Bộ Tài chính sẽ 
nghiên cứu đề xuất các phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi 
thẩm quyền quản lý, nhằm tiếp tục tạo thuận lợi cho người dân, DN góp 
phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia theo yêu cầu tại các nghị quyết của Chính phủ. Đồng thời, Bộ 
Tài chính cũng kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ về số lượng, 
có cơ cấu hợp lý, đảm bảo trình độ chuyên môn cao, nâng cao chất 
lượng, năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính 
nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. 

Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính hiện đang triển khai có hiệu quả hệ 
thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) tại nhiều chi cục thuế các tỉnh. 



Người nộp thuế có thể tiếp cận tất cả các dịch vụ thuế điện tử trên 
cùng một hệ thống đã tích hợp nhiều chức năng thay vì phải đăng 
nhập vào nhiều ứng dụng khác nhau như trước đây. 

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn 

 

3. Cần nghiên cứu lại một số quy định về quảng 
cáo, khuyến mại 
Mới đây, tại Hà Nội, Hiệp hội Bia - rượu - nước giải khát Việt Nam 
phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan tổ chức tọa 
đàm về một số nội dung trong dự thảo "Luật Phòng, chống tác hại 
của rượu, bia”. Tại buổi tọa đàm, nhận được nhiều ý kiến đóng 
góp nhất chính là các điều khoản liên quan đến quảng cáo, khuyến 
mại, bởi một số quy định trong dự thảo được cho là chưa phù hợp 
với thực tế. 

 

Kiến nghị sửa đổi một số điều khoản về quảng cáo và khuyến mại 

Trao đổi trong tọa đàm, đại diện đến từ Heiniken đưa ra kiến nghị sửa 
đổi một số điều khoản về quảng cáo và khuyến mại cho phù hợp với 
thực tế hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể, đề nghị sửa đổi quy định 



“cấm quảng cáo rượu, bia dưới 5,5 độ cồn trên báo hình, báo nói trong 
thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ hằng ngày” tại Điểm c Khoản 3 Điều 11 
và “hạn chế các phương tiện quảng cáo đặt ngoài trời trong bán kính 
500m tính từ cổng của cơ sở giáo dục, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, 
vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi” tại Điểm d Khoản 3 
Điều 11 của dự thảo. 

Lý do được Heiniken phân tích rất cụ thể: Thứ nhất, tỷ lệ trẻ thành niên 
xem truyền hình sau 20 giờ là rất thấp và không thay đổi nhiều từ 20 
giờ đến 21 giờ. Tuy nhiên, chi phí quảng cáo truyền hình sau 20 giờ so 
với sau 21 giờ là hơn gấp đôi - có thể sẽ dẫn đến việc mất công ăn việc 
làm, giảm tiền thu thuế và giảm GDP. Điển hình, việc nghiên cứu trên 
phân tích các nước G20 - cho thấy, hoạt động quảng cáo chiếm trung 
bình 15,7% tăng trưởng GDP. Quốc gia thấp nhất được ghi nhận là 5% 
và cao nhất là 24,6%. 

Bên cạnh đó, quy định hạn chế các phương tiện quảng cáo đặt ngoài 
trời trong bán kính 500m tính từ cổng của cơ sở giáo dục, cơ sở chăm 
sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi tại 
Điểm d Khoản 3 Điều 11 sẽ không khả thi với tình hình thực tế hiện 
nay. Bởi thực tế, nếu tính đúng theo khoảng cách này, thử lấy một 
phường bất kỳ trên địa bàn Hà Nội, việc chọn được một địa điểm để đặt 
quảng cáo là không khả thi. 

Chính vì thế, đại diện Heiniken đề nghị sửa đổi Điểm c Khoản 3 Điều 
11 hạn chế quảng cáo trên truyền hình từ 19:00 đến 20:00; và sửa 
Điểm d Khoản 3 Điều 11 hạn chế các phương tiện quảng cáo đặt ngoài 
trời trong bán kính 200m tính từ cổng của cơ sở giáo dục, cơ sở chăm 
sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi. 

Mặt khác, việc liệt kê tại Khoản 2 Điều 11 Dự thảo Luật “các nội dung 
mà quảng cáo rượu, bia dưới 5,5 độ cồn không được thể hiện” có một 
số nội dung như “Có thông tin, hình ảnh uống… rượu, bia có tác dụng 
tạo sự thân thiện, thành đạt, trưởng thành, quyến rũ, hấp dẫn về giới 
tính”, hay “có hình ảnh của người chưa đủ 18 tuổi” mang tính định tính, 
sẽ phát sinh nguồn lực không nhỏ để thực thi giám sát việc tuân thủ 
các quy định này. Bên cạnh đó, cũng làm phát sinh thủ tục hành chính 
và hạn chế quyền chủ động, sáng tạo của doanh nghiệp. 

Việc cấm quảng cáo sẽ ảnh hưởng tới doanh thu của các tổ chức 
truyền thông của Việt Nam, mất nguồn đầu tư tài trợ cho rất nhiều hoạt 
động thể thao, văn hóa và du lịch trong nước… do đó sẽ dẫn tới phần 



lớn doanh thu từ hoạt động quảng cáo được chuyển ra nước ngoài 
thay vì doanh thu này được phát sinh và ghi nhận tại Việt Nam. 

Quản lý rượu thủ công, rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ 

Báo cáo tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Anh Sơn - Vụ trưởng Vụ Pháp 
chế, Bộ Công Thương cho biết: Hiện nay trên thị trường có khoảng trên 
70% là rượu do dân tự nấu, rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ gây ảnh 
hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng, ảnh hưởng đến môi trường 
kinh doanh và đặc biệt là gây thất thu ngân sách. Từ rượu không mác 
nhãn ước tính mỗi năm Nhà nước thất thu khoảng 2.000 tỷ đồng. 

 

Bệnh nhân ngộ độc rượu tại Trung tâm chống độc - Bệnh viên Bạch Mai 

Bên cạnh đó, nguyên nhân của các vụ ngộ độc dẫn đến tử vong hoặc 
ảnh hưởng đến khả năng lao động là do sử dụng các sản phẩm rượu 
không rõ nguồn gốc xuất xứ, rượu có chứa cồn công nghiệp methanol. 

Theo thống kê sơ bộ của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, chỉ trong 
11 tháng đầu năm 2018, cả nước có 91 vụ ngộ độc khiến hơn 2.700 
người phải nhập viện, trong đó có 15 ca tử vong. Phần lớn số người tử 
vong kể trên là do ngộ độc rượu. Cùng đó, rất nhiều nạn nhân khác đã 
phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nặng do rượu gây ra. 



Có thể kể đến một số vụ nghiêm trọng đã xảy ra như: vụ 3 người chết 
tại Nghệ An do uống rượu ngâm rễ cây không rõ loại (tháng 3/2018); vụ 
4 người chết tại Quảng Nam sau khi uống rượu từ lò tự nấu (tháng 
3/2018); tháng 9/2018 tại Nghệ An tiếp tục có 1 ca tử vong vì uống 
rượu ngâm rễ cây không rõ loại... 

Vì vậy, theo ông Nguyễn Anh Sơn, luật cần có những quy định cụ thể, 
khả thi phù hợp với thực tế hiện nay, Nhà nước và các cơ quan chức 
năng cần thắt chặt quản lý, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật đã 
ban hành để kiểm soát lượng rượu không nhãn mác này. 

Theo congthuong.vn 

 

4. Tăng tốc phát triển nền kinh tế số 
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm 
vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT) giai 
đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 với mục tiêu: Phát triển 
CPĐT dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới Chính phủ số, nền 
kinh tế số và xã hội số; 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 đến năm 2025. 

Làm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT Hà Nội. 



Hoàn thiện nền tảng  

CPĐT ở Việt Nam được xác định là công cụ quan trọng đối với cơ quan 
Chính phủ nhằm thực hiện nhiệm vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn, tiết 
kiệm chi phí, tránh nảy sinh tiêu cực với người dân và DN. Nhờ có 
CPĐT mà những năm gần đây, Việt Nam đã tiết kiệm được hàng nghìn 
tỷ đồng. Dù vậy, việc triển khai CPĐT chưa đạt được như mong muốn. 
Theo báo cáo mới nhất của Liên Hợp quốc, trong năm 2018, Việt Nam 
tăng 1 bậc, đang xếp thứ 88 trong tổng số 193 quốc gia và lãnh thổ 
được đánh giá. Trong khu vực ASEAN, Việt Nam xếp thứ 6 sau 
Singapore, Malaysia, Philippines, Thái 
Lan và Brunei. 

Báo cáo của Văn phòng Chính phủ 
(VPCP), cuối năm 2018, có 71/95 cơ 
quan thử nghiệm kết nối liên thông phần 
mềm văn bản và thử nghiệm gửi, nhận 
văn bản điện tử. Thống kê của Bộ 
TT&TT, tổng số dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, 4 tại các bộ, ngành đã cung 
cấp là gần 2.000 dịch vụ. Các tỉnh, TP 
cung cấp khoảng hơn 50.000 thủ tục. 
Con số này tương ứng với khoảng 24% 
thủ tục hành chính của các bộ và khoảng 
gần 50% thủ tục hành chính ở các địa 
phương. 
Tuy vậy, số lượng dịch vụ công trực 
tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến vẫn 
còn thấp, đặc biệt ở địa phương đạt 
12,84%, tại bộ, ngành là 49,85%. Riêng 
cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN đã 
được đưa vào vận hành từ năm 2010, 
lưu trữ dữ liệu của hơn 1 triệu DN, nhưng cơ chế chia sẻ, sử dụng dữ 
liệu còn hạn chế. 

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính vẫn từ giấy đến điện tử, điện tử 
đến giấy gây phiền hà thêm cho người dân, DN và cả công chức thực 
hiện. Một số cơ sở dữ liệu quốc gia nền tảng xây dựng CPĐT như dân 
cư, đất đai quốc gia, tài chính còn chậm triển khai dẫn đến việc chia sẻ, 
dùng chung các hệ thống thông tin chưa được thực hiện. Đặc biệt, việc 
triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư “giậm chân tại chỗ”.  

Tại phiên họp đầu tiên của 
Ủy ban Quốc gia về CPĐT, 
Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc đã yêu 
cầu Bộ trưởng, Chủ tịch 
UBND các tỉnh, TP chịu 
trách nhiệm triển khai CPĐT 
ở phạm vi bộ, ngành, địa 
phương mình quản lý. “Phải 
có đầu mối, một người chỉ 
huy thống nhất, không để 
nhà nhà, người người, 
ngành ngành làm dự án đầu 
tư công nghệ thông tin, làm 
các cơ sở dữ liệu khác 
nhau” - Thủ tướng nêu rõ và 
mong muốn các ngành, các 
cấp cùng xắn tay xây dựng 
thành công CPĐT. 



Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh 

Ông Kim Andreasson - Tư vấn Chính phủ số, Ngân hàng Thế giới cho 
biết, việc đánh giá xếp hạng CPĐT dựa trên các chỉ số chính: Sự sẵn 
sàng điện tử, nguồn nhân lực, hạ tầng cơ sở và sự tham gia điện tử. 
Các trụ cột chính gồm hạ tầng số, tài nguyên số và chính sách chuyển 
đổi số, hướng tới quốc gia thông minh. Thách thức lớn nhất trong phát 
triển CPĐT và dữ liệu mở là sự thiếu vắng khung khổ pháp lý cho việc 
xây dựng, triển khai cũng như các văn bản điều phối và phối hợp giữa 
các cơ quan, sự quan tâm chưa đồng đều của các cấp lãnh đạo. Thêm 
vào đó là thách thức tới từ khó khăn tài chính cũng như kỹ năng công 
nghệ trong khu vực Nhà nước…  

Để đẩy nhanh quá trình xây dựng CPĐT, VPCP đã xây dựng dự thảo 
Đề án giải pháp tích hợp, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng CNTT 
của các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở phát triển Trục liên thông 
văn bản quốc gia theo công nghệ tiên tiến của thế giới. Chính phủ cũng 
đặt ra trong năm nay, cần tập trung đầu tư, phát triển công nghệ 5G để 
qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế số.  

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, 5 
vấn đề cần tập trung triển khai thời gian tới là: Đẩy nhanh việc xây 
dựng, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện; Hoàn 
thành các cơ sở dữ liệu quốc gia mang tính chất nền tảng; Thiết lập các 
hệ thống ứng dụng phục vụ người dân, DN và phục vụ quản lý điều 
hành của Chính phủ; Rà soát, sắp xếp lại và huy động mọi nguồn lực 
cả về tài chính và con người; Phát huy vai trò người đứng đầu, nâng 
cao hiệu quả thực thi và trách nhiệm giải trình 

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu VPCP đôn đốc thực hiện kịp thời, 
đầy đủ Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 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. Trong đó, tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều 
kiện kinh doanh, đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến cấp độ 4; nâng xếp hạng CPĐT… 

Theo kinhtedothi.vn 

 

 

 

 



5. Hôm nay: Khai trương Trục liên thông văn bản 
quốc gia 

Ngày 11-3, bà Đỗ Thái Hà, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục 
hành chính - Văn phòng Chính phủ cho biết, cùng với sự nỗ lực 
của các bộ, ngành, địa phương, một khối lượng công việc rất lớn 
đã được thực hiện để hoàn tất Trục liên thông văn bản quốc gia.  

Đây là bước tiến để hình thành một nền điều hành Chính phủ không 
giấy tờ, giúp nâng cao hiệu suất công việc và tiết kiệm chi phí cho xã 
hội. Lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia sẽ diễn ra hôm 
nay 12-3. 

Bà Đỗ Thái Hà cho biết thêm: Trước đó, ngày 12-7-2018, Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg quy định về việc 
gửi, nhận văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông các hệ thống 
quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan trong hệ thống hành 
chính nhà nước.  

Theo đó, Trục liên thông văn bản quốc gia là giải pháp kỹ thuật, công 
nghệ được triển khai từ Văn phòng Chính phủ tới các bộ, ngành, địa 
phương để kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử. Tiến tới là nền 
tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu số quốc gia; vận hành hệ thống thông tin 
phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ; ra mắt Cổng dịch vụ 
công quốc gia được kết nối, liên thông với tất cả các cổng dịch vụ công 
của các bộ, địa phương để theo dõi tiến trình cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. 

Trục liên thông văn bản quốc gia cũng sẽ giúp tăng năng suất, hiệu quả 
hoạt động của chính quyền trong việc gửi, nhận các văn bản và qua đó 
giảm được chi phí hoạt động, điều hành hiệu quả hơn rất nhiều. Đồng 
thời, tạo lập môi trường điện tử để người dân giám sát và đóng góp cho 
hoạt động của chính quyền các cấp... 

Theo hanoimoi.com.vn 

 

6. Tiếp tục đề xuất giải pháp cải thiện môi trường 
kinh doanh 
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các giải pháp cải thiện 
môi trường kinh doanh (MTKD) của Việt Nam, chuẩn bị Báo cáo 
MTKD 2020 do Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện. 



Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối chủ trì, 
phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan trong việc thu 
thập thông tin, dữ liệu, trao đổi với WB trong quá trình xây dựng, hoàn 
thiện Báo cáo MTKD 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 WB tại Việt Nam trong quá trình đánh giá các 
hoạt động cải cách, cải thiện MTKD, 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 MTKD trong những năm tiếp theo. 

Văn phòng Chính phủ đôn đốc thực hiện kịp thời, đầy đủ Nghị quyết số 
02/NQ-CP ngày 1-1-2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện MTKD, 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 MTKD 2020 do WB thực hiện. 

Theo qdnd.vn 

 

7. Tín dụng đen vẫn phức tạp và nan giải 
Hạ thấp các điều kiện cho vay, ngân hàng có thể đối mặt với khả 
năng không thu hồi được nợ. Khi cánh cửa ngân hàng đóng lại, 
người đi vay gần như chỉ còn cách “gật đầu” với lời mời chào của 
tín dụng đen. 

Ngân hàng sợ không thu được nợ 

Tăng trưởng tín dụng nói chung chỉ ở mức từ 14% đến trên 18% trong 
những năm gần đây, trong khi tăng trưởng cho vay tiêu dùng ở mức 
trên 40%. Một số địa phương như TP.HCM, Thái Bình, Lâm Đồng có 
mức tăng trưởng tín dụng tiêu dùng năm 2018 trên 50% so với năm 
2017.  

Những con số này cho thấy nhu cầu vay tiêu dùng của người dân đã và 
đang tăng mạnh. Đây chỉ là một phần trong tổng số tín dụng tiêu dùng 
thực tế trong nền kinh tế, bởi tổng mức tín dụng đen hàng năm là con 
số không thể thống kê.  

Dù Ngân hàng Nhà nước đã có chủ trương hạn chế tín dụng đen bằng 
cách tăng cường khả năng tiếp cận vốn của người dân, song việc triển 
khai các giải pháp này của nhiều ngân hàng vẫn gặp khó khăn.  



Ông Trịnh Ngọc Khánh, Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Agribank cho biết, 
việc nắm bắt nhu cầu vay vốn cụ thể, chính đáng của người dân là khó 
khăn do nhu cầu của người dân thường là nhu cầu cấp bách, một số 
khách hàng có nhu cầu vay vốn chính đáng khó tiếp cận được vốn vay 
do không có nguồn trả nợ.  

 

Tín dụng đen len lỏi vào từng ngõ ngách với thủ đoạn tinh vi, gây khó 
cho công tác phòng ngừa, ngăn chặn. Ảnh: Thương Gia 

Ngoài ra, một số khách hàng có nhu cầu vay vốn không phù hợp theo 
quy định thường cung cấp thông tin không chính xác dẫn đến khó khăn 
trong việc thẩm định của ngân hàng. 

Ngân hàng Nhà nước cho biết, bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động 
cho vay tiêu dùng của các tổ chức tín dụng trên một số địa bàn vẫn còn 
khó khăn.  

Theo đó, nhiều trường hợp các đối tượng vay vốn là công nhân các 
khu công nghiệp, người lao động nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số 
cư trú không ổn định, thu nhập bấp bênh, không chứng minh được khả 
năng trả nợ. Đây là rào cản đối với các tổ chức tín dụng khi thẩm định 
cho vay.  

Nhìn nhận Ngân hàng Nhà nước có một phần trách nhiệm trong việc 
giải quyết nhu cầu tín dụng chính đáng của người dân để họ không 
phải tiếp cận với tín dụng đen, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước nói: “Không đáp ứng được nhu cầu này thì tín dụng 



đen len lỏi vào tiếp cận với người dân. Song, cái khó nhất của ngân 
hàng là cho vay phải thu hồi được nợ, đảm bảo hạn chế rủi ro. Do đó, 
ngân hàng phải biết người vay là ai, vay có phải đáp ứng nhu cầu chính 
đáng hay là để đánh bạc, vi phạm pháp luật”.  

Tín dụng đen vừa manh động vừa phức tạp 

Dùng tín dụng chính thức để đáp ứng nhu cầu vay của người dân và 
trấn áp tín dụng đen được cho là các giải pháp cần thực hiện đồng thời. 
Tuy nhiên, việc xử lý tình trạng cho vay nặng lãi vẫn còn nhiều khó 
khăn nhất định. 

Đăk Nông là một trong những địa phương có tình trạng tín dụng đen 
phức tạp trong thời gian qua. Ông Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Đăk Nông cho biết, kiểm soát tình trạng này là công việc rất khó 
khăn.   

Theo đó, việc cho vay - đi vay là quan hệ dân sự tự nguyện, có sự thỏa 
thuận của hai bên, diễn ra âm thầm, đến khi người vay không trả được 
nợ, bị các đối tượng đe dọa, bắt giữ, đánh đập, khủng bố tinh thần gây 
ra phức tạp tình hình an ninh trật tự thì vụ việc mới bị phát hiện, trình 
báo, gây khó cho công tác phòng ngừa, ngăn chặn. 

Đáng chú ý, các đối tượng hoạt động tín dụng đen hầu hết có tiền án, 
tiền sự, lưu manh, côn đồ, các đối tượng làm nghề tự do. Các đối 
tượng này dùng thủ đoạn tinh vi, khi cho vay không bao giờ thể hiện lãi 
suất công khai trên giấy tờ mà che giấu dưới các dạng hợp đồng như 
ủy quyền mua bán tài sản. Khi con nợ mất khả năng trả nợ, chúng tổ 
chức siết nợ hoặc gửi lên cơ quan pháp luật yêu cầu khởi tố, xử lý theo 
thỏa thuận của hợp đồng, khiến cơ quan chức năng khó xác minh, làm 
rõ. 

Từ phía cơ quan quản lý, ông Đào Minh Tú cho biết, tại các tỉnh, nhất là 
địa bàn có khu công nghiệp tập trung đông công nhân lao động nở rộ 
hoạt động của các công ty cung cấp dịch vụ tài chính, hiệu cầm đồ do 
sở kế hoạch và đầu tư các tỉnh, thành phố cấp phép. Tuy nhiên, công 
tác quản lý nhà nước đối với loại hình này chưa chặt chẽ, dễ dẫn tới 
các công ty này biến tướng thành các hoạt động cho vay nặng lãi, trong 
khi người dân lầm tưởng đây là hoạt động tài chính do Ngân hàng Nhà 
nước cấp phép.  

Để tiếp tục giải quyết vấn nạn này, Ngân hàng Nhà nước đã kiến nghị 
Bộ Công an tăng cường trấn áp, xử lý nghiêm minh đối tượng tín dụng 
đen; phối hợp với chính quyền các cấp quản lý chặt chẽ hoạt động của 



các tổ chức cho vay tài chính, các cơ sở hiệu cầm đồ do sở kế hoạch 
và đầu tư của địa phương cấp giấy phép.  

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước kiến nghị UBND các tỉnh, thành phố 
chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp, đặc biệt chính quyền 
cấp cơ sở, phối hợp với ngành ngân hàng hỗ trợ người dân tiếp cận 
các chương trình tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng. 

Theo baodauthau.vn 

 

8. Tài xế xe ôm, taxi công nghệ cần qui chuẩn? 

Mới đây, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT xử lí và trả lời báo chí về 
việc có thể đã đến lúc đặt ra qui chuẩn cho tài xế xe ôm, taxi công 
nghệ. 

 

(Ảnh minh họa: Nam Định). 

Tài xế xe ôm, taxi công nghệ cần qui chuẩn? 

Cụ thể, báo chí phản ánh tình trạng thời gian gần đây, tài xế xe ôm, taxi 
công nghệngày càng đông đảo nhưng chất lượng dịch vụ lại đi xuống. 
Có ý kiến cho rằng, tình trạng chất lượng dịch vụ kém bắt nguồn từ việc 
tuyển dụng dễ dàng. 

Được biết, thông thường, các công ty cung cấp dịch vụ gọi xe thường 
yêu cầu các tài xế xe ôm, taxi công nghệ nộp hồ sơ gồm CMND, hình 
ảnh, bằng lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm... Tuy nhiên, có nơi tài xế trực 



tiếp nộp hồ sơ và cũng có nơi nộp hồ sơ trực tuyến, bỏ qua việc kiểm 
tra xe. 

Thêm nữa, một số đơn vị yêu cầu lí lịch tư pháp (cung cấp thông tin về 
việc có án tích hay không). 

Tuy nhiên, trên thực tế, hiện các công ty cung cấp dịch vụ gọi xe không 
quản lí tài xế giống như các hãng taxi. Điều này dẫn đến việc tài xế tỏ 
thái độ không tốt đối với hành khách, hủy chuyến, bỏ khách giữa 
đường, mắng chửi hành khách trên xe... 

Đáng chú ý, báo chí cũng phản ánh tình trạng một số hãng cung cấp 
ứng dụng gọi xe chỉ kiểm soát tài xế bằng việc thưởng phạt, hoặc khóa 
tài khoản, ngưng hợp tác. Tuy nhiên, việc các đơn vị này không trả 
lương cho tài xế nên cũng khó kiểm soát hành vi cá nhân. 

Trước thực trạng này, nhiều ý kiến cho rằng có lẽ đã đến lúc nên có 
một qui chuẩn chung dành cho tài xế xe ôm, taxi công nghệ. 

 

(Ảnh minh họa: Di Linh). 

Cần qui chuẩn chung cho tài xế taxi công nghệ nhưng khó? 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch Hiệp hội taxi 
Hà Nội cho rằng việc quản lí tài xế xe ôm, taxi công nghệ đang có nhiều 
bất cập. 

"Đối với taxi truyền thống, tài xế khi vào một đơn vị phải trải qua nhiều 
bước tuyển dụng. Tài xế cũng phải trải qua đào tạo mới được kí hợp 



đồng lao động. Ngoài ra, tài xế của các hãng taxi truyền thống cũng 
phải kiểm tra sức khỏe định kì để đảm bảo công việc", ông Hùng nói. 

Trong khi đó, các tài xế xe ôm, taxi công nghệ trải qua các "thủ tục đơn 
giản" hơn rất nhiều. "Với taxi truyền thống, khi xảy ra sự cố việc xử lí, 
chịu trách nhiệm rất rõ ràng. Trong khi đó, với taxi công nghệ, rất khó 
để xử lí khi tài xế chỉ là đối tác và thông thường hành khách phải chịu 
thiệt", ông Hùng cho biết thêm. 

Được biết, các hãng taxi truyền thống nói chung đều mua bảo hiểm. 
Khi xảy ra sự cố liên quan đến khách hàng, công ty taxi phải đứng ra 
giải quyết và làm việc với tài xế để xử lí nội bộ. 

Cũng trao đổi với chúng tôi, một chuyên gia giao thông cho rằng việc 
đưa ra một qui chuẩn chung cho tài xế xe ôm, taxi công nghệ là điều 
cần thiết. 

"Tuy nhiên, đối tác và các hãng công nghệ chỉ mang tính hợp tác và ăn 
chia phần trăm nên việc áp một qui chuẩn chung sẽ khó. Điều này 
không giống với taxi truyền thống, khi kí hợp đồng lao động, tài xế phải 
chịu qui chế ràng buộc riêng của đơn vị đó", vị này cho biết thêm. 

Theo vị này, điều cần thiết là nghị định thay thế Nghị định 86 cần được 
ban hành để định danh taxi công nghệ và từ đó mới có thể quản lí. 

Theo vietnammoi.vn 

 

9. Băn khoăn tiêu chuẩn sản xuất nước mắm 
Dự thảo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12607:2019 về Quy phạm thực 
hành sản xuất nước mắm do Cục Chế biến và Phát triển thị trường 
nông sản (Bộ NN&PTNT) soạn thảo đang gây ra những phản ứng 
trái chiều từ phía các hiệp hội, DN sản xuất nước mắm truyền 
thống. 

Làm khó nước mắm truyền thống? 

Theo bà Nguyễn Thị Tịnh - Hội viên Hiệp hội Nước mắm Phú Quốc 
(tỉnh Kiên Giang), vừa qua, 83 thành viên hội này đã ký văn bản kiến 
nghị Bộ NN&PTNT bãi bỏ dự thảo TCVN 12607:2019. Một trong những 
nguyên nhân được đưa ra là dự thảo yêu cầu kiểm soát dư lượng 
thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật… Trong khi đó, thống kê cho thấy, 
tại huyện Phú Quốc hiện có khoảng 104 thùng sản xuất nước mắm 
theo phương pháp truyền thống, với 100% nguyên liệu là cá cơm. Do 



đó, nếu dự thảo được thông qua, ngành sản xuất nước mắm truyền 
thống tại huyện Phú Quốc sẽ thực sự lao 
đao. 

Không chỉ Hiệp hội Nước mắm Phú 
Quốc, Hiệp hội Nước mắm Nha Trang 
(tỉnh Khánh Hòa), Phan Thiết (tỉnh Bình 
Thuận)… cũng phản đối gay gắt dự thảo 
trên. Nhiều ý kiến cho rằng, những quy 
định về hàm lượng histamine, độ tươi 
của cá nguyên liệu khi đưa vào sản xuất 
hoặc dư lượng kháng sinh, là những yêu 
cầu không rõ ràng, cũng như chưa thực 
sự phù hợp với cách làm nước mắm 
truyền thống. 
TS Nguyễn Thị Hồng Minh – Chủ tịch 
Hiệp hội Thực phẩm minh bạch Việt 
Nam cũng cho rằng, ngay cả tiêu chuẩn 
CODEX (CAP/RCP 52-2003) mà Cục 
Chế biến và Phát triển thị trường nông 
sản đưa ra làm dẫn chứng để xây dựng 
dự thảo TCVN 12607:2019 cũng không 
rõ ràng. Phần lớn nội dung tiêu chuẩn 
nước mắm CODEX do Thái Lan và Việt 
Nam đứng ra soạn thảo, tập trung vào 
kiểm soát nước mắm công nghiệp. “Nên chăng, TCVN 12607:2019 chỉ 
nên áp dụng với nước mắm công nghiệp?” – bà Minh bày tỏ. 

Tiếp tục lấy ý kiến cho dự thảo 

Trong khi nhiều chuyên gia, hiệp hội, DN lên tiếng phản ứng dự thảo 
TCVN 12607:2019 thì các đơn vị soạn thảo và thẩm định cũng có cái 
“lý” của riêng mình. TS Đào Trọng Hiếu - Phó trưởng Phòng Phát triển 
thị trường thủy sản (Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản) 
cho biết, dự thảo TCVN 12607:2019 có mục đích đưa ra những khuyến 
nghị, khuyến cáo để áp dụng phân tích, nhận diện các mối nguy có thể 
ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm trên từng công đoạn sản xuất, chế 
biến nước mắm. Cũng theo TS Đào Trọng Hiếu, hàng năm, Việt Nam 
cho ra thị trường hàng trăm triệu lít nước mắm. Nước mắm hiện cũng 
đã có giá cao, do đó, phải đảo bảm quy trình sản xuất; không thể nói là 
không cần tiêu chuẩn, không cần tiêu chí đánh giá chất lượng. 
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đo lường chất lượng Việt Nam (Bộ 

Trên thế giới không có sự 
phân định nước mắm truyền 
thống và nước mắm công 
nghiệp giống như tại Việt 
Nam, chỉ là trên thị trường 
hiện nay, chúng ta đang “tự 
xưng”, “tự nhận”. Cá nhân 
tôi cho rằng, TCVN 
12607:2019 là quy phạm 
hoàn toàn phù hợp với thực 
tiễn, cần thiết dành cho 
nước mắm Việt Nam để bảo 
vệ sức khỏe người tiêu 
dùng, trên cơ sở những quy 
định chung về chức năng, 
điều kiện áp dụng cho tất cả 
sản phẩm nước mắm... 
PGS.TS Trần Đáng - 
nguyên Cục trưởng Cục 
An toàn thực phẩm (Bộ Y 
tế) 



KH&CN) Nguyễn Hoàng Linh cũng nhấn mạnh cần phân biệt rõ, tiêu 
chuẩn là khuyến khích áp dụng, còn quy chuẩn mới là bắt buộc tuân 
thủ. Do đó, TCVN 12607:2019 là tiêu chuẩn tự nguyện áp dụng. “Mục 
đích của tiêu chuẩn là giúp các nhà sản xuất, kinh doanh nhanh chóng 
nắm bắt những tiến bộ khoa học, thực hành sản xuất tốt và mang lại 
những sản phẩm an toàn nhất cho người tiêu dùng” – ông Linh cho 
hay. 

 Sản xuất nước mắm tại Phú Quốc. Ảnh: Trần Dũng 

Trên thực tế, rất nhiều cơ sở sản xuất nước mắm trong nước hiện đã 
tự công bố và áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng, an 
toàn thực phẩm. Đơn cử như tại huyện Phú Quốc, hiện có nhiều cơ sở 
chế biến nước mắm đã đầu tư những đội tàu chuyên khai thác hoặc 
liên kết chặt chẽ với ngư dân để xử lý, bảo quản cá nguyên liệu ngay 
sau khi đánh bắt, giúp tạo ra sản phẩm nước mắm có chất lượng cao, 
đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Đây là những mô hình cần được nhân 
rộng nhằm nâng tầm nước mắm Việt.  

Trước luồng ý kiến phản đối của một số hiệp hội, DN sản xuất, chế biến 
nước mắm truyền thống, Tổng cục Đo lường chất lượng Việt Nam, Cục 
Chế biến và Phát triển thị trường nông sản đều cho biết, sẽ tiếp tục 
lắng nghe, tiếp thu để tiến tới xây dựng tiêu chuẩn minh bạch, rõ ràng, 



làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân áp dụng hiệu quả, mang lại lợi ích 
cho DN và người tiêu dùng. 

Theo kinhtedothi.vn 

 

10. Lựa chọn một số đơn vị để giám sát chuyên sâu 
về cải cách hành chính 
Chiều 11/3, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng 
Hải, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về công tác cải 
cách hành chính (CCHC) trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2018 
tổ chức họp thống nhất nội dung đợt giám sát. 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải chủ trì hội nghị 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và đi đến thống nhất thời gian, 
nội dung giám sát. Theo đó, các thành viên được chia thành 2 đoàn, 
với nòng cốt là lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, một số ban ngành, địa 
phương. 

Dự kiến, thời gian giám sát sẽ bắt đầu vào nửa cuối tháng 3/2019. 

Đoàn sẽ tiến hành giám sát các sở, ngành, một số cơ quan Trung ương 
đóng trên địa bàn và các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, chú trọng 
vào các sở ngành, địa phương có nhiều thủ tục hành chính, tác động 
đến nhiều tổ chức, cá nhân hoặc có bộ máy tổ chức và số lượng biên 
chế lớn. 



Trong đợt giám sát này, đoàn sẽ nghiên cứu để lấy phiếu tham vấn ý 
kiến đánh giá của người dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức đối với 
công tác CCHC. Các nội dung tham vấn sẽ là một trong những kênh để 
đoàn nắm bắt, có đánh giá sát đúng hơn tình hình CCHC tại các địa 
phương, đơn vị. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải 
cho rằng, công tác CCHC đã đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên vẫn còn 
những ách tắc, vướng mắc. Vì vậy, đoàn giám sát cần phát huy vai trò, 
tìm ra được những nguyên nhân để kịp thời khắc phục, tiếp tục tạo 
được bước đột phá trong CCHC. 

 

Ngoài việc từng đoàn giám sát trực tiếp tại các địa phương, đơn vị, cần 
chọn ra các đơn vị như: Sở Nội vụ, Tư pháp, Trung tâm HCC tỉnh... để 
có buổi làm việc chung với 2 đoàn để nghe báo cáo tổng thể về một số 
nội dung trong công tác CCHC. Cần lựa chọn một số đơn vị, địa 
phương để giám sát sâu, đi sâu vào một số lĩnh vực cụ thể của đơn vị, 
địa phương, có nhiều ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp. 

Đối với việc tham vấn ý kiến người dân, doanh nghiệp, Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh đề nghị các thành viên trong đoàn tiếp tục nghiên cứu theo 
hướng là nội dung lấy phiếu cần chọn vấn đề cụ thể để nâng cao chất 
lượng, sát thực phiếu tham vấn. 

Theo baohatinh.vn 

 



11. Nỗ lực cải cách thủ tục hải quan  
Thời gian qua, ngành Hải quan thành phố Hồ Chí Minh xem cải 
cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, được thực hiện thường 
xuyên, liên tục, đồng bộ. Qua đó đã rút ngắn được thời gian thông 
quan hàng hóa xuất - nhập khẩu cho người dân và doanh nghiệp. 

Mới đây, tại hội nghị biểu dương 32 doanh nghiệp có đóng góp số thuế 
lớn cho Nhà nước và 11 doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi cảng, ông 
Johnathan Hạnh Nguyễn (đại diện cho Tập đoàn Liên Thái Bình Dương 
IPPG) chia sẻ đánh giá của mình: Cơ quan Hải quan đã chuyển dần từ 
cơ chế quản lý sang quan hệ đối tác với doanh nghiệp, nhiều chỉ số hài 
lòng của doanh nghiệp về ngành Hải quan đã tăng...  

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn mong muốn ngành Hải quan tăng cường 
đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp; tiếp tục 
đơn giản hóa thủ tục hải quan, thủ tục kiểm tra chuyên ngành... 

Còn ông Kim Heung Soo, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc tại 
thành phố Hồ Chí Minh (Korcham) cho biết, các doanh nghiệp Hàn 
Quốc đã có đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. 
Kết quả này có được cũng là nhờ sự hỗ trợ rất lớn từ ngành Hải quan 
nói chung và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Cơ quan 
Hải quan đã sử dụng nhiều ứng dụng công nghệ thông tin trong quy 



trình thủ tục hải quan, đồng thời đã kiến nghị sửa đổi nhiều bất cập về 
chính sách... tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. 

Theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua 
đơn vị đã có nhiều cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính. Đơn cử, 
cơ quan Hải quan đã phối hợp với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn - 
đơn vị có hệ thống cảng biển lớn nhất cả nước, thực hiện thành công 
hệ thống hải quan tự động (VASSCM) tại 16 cơ sở thuộc hệ thống cảng 
biển và cảng cạn (ICD) thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.  

Ông Ngô Minh Thuấn, Tổng Giám đốc, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn 
cho hay, kết quả triển khai tại các cảng thuộc hệ thống của tổng công 
ty, đặc biệt là cảng Cát Lái, đã đáp ứng theo yêu cầu của việc kết nối 
giữa hải quan và doanh nghiệp cảng cũng như thông quan hàng hóa 
của doanh nghiệp. 

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Đinh Ngọc Thắng, Cục 
trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho hay: “Chúng tôi đã 
hoàn thành 100% công tác triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động 
tại 13/13 cảng biển, 6/6 ICD; 2/2 địa điểm kiểm tra, giám sát tập trung; 
9/9 kho CFS (kho dùng thu gom, chia tách hàng hóa), 17/17 kho ngoại 
quan. Năm 2019, Cục Hải quan đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước 
108.800 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2018”.  

Năm 2019, thành phố Hồ Chí Minh xác định là năm đột phá về cải cách 
hành chính. Do đó, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã đặt ra kế 
hoạch giảm 70% thời gian thông quan. Kế hoạch này được cụ thể hóa 
thành các giải pháp như: Xây dựng và triển khai phần mềm hệ thống 
quản trị hải quan tập trung trên cơ sở đa tích hợp, kết nối quản lý hành 
chính nội bộ với chỉ đạo điều hành và hỗ trợ xử lý nghiệp vụ, kết nối 
hoạt động nghiệp vụ với hỗ trợ và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp 
xuất nhập khẩu.  

Để đạt được mục tiêu trên, theo ông Đinh Ngọc Thắng, Cục sẽ tập 
trung hệ thống hóa, quy chuẩn hóa hoạt động quản lý hành chính và 
nghiệp vụ, tiến tới phát hành các bộ tài liệu tiêu chuẩn để hướng dẫn 
cán bộ, công chức thực hiện một cách khoa học, minh bạch, hiệu quả; 
xây dựng hoàn thiện mô hình trung tâm quản lý, chỉ đạo điều hành bao 
gồm: Phân tích thông tin eManifest (lược khai hàng hóa điện tử), API 
(thông tin hành khách trước chuyến bay), thông tin rủi ro, thông tin soi 
chiếu…  

Đồng thời, Cục tiếp tục tổ chức các hội nghị đối thoại, hội thảo hướng 
dẫn thủ tục; dự kiến đưa vào một số chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 



như thành lập tổ hỗ trợ nghiệp vụ, tham vấn thủ tục và triển khai hệ 
thống kết nối trao đổi thông tin trực tiếp với doanh nghiệp, các hiệp hội 
thông qua cổng thông tin di động. 

Theo hanoimoi.com.vn 

 

12. Hơn 1.680 hồ sơ hành chính cấp huyện ở Hà 
Tĩnh bị quá hạn, vì sao? 
Từ đầu năm 2019 cho đến ngày 10/3, Hà Tĩnh có 1.680 hồ sơ hành 
chính cấp huyện bị quá hạn trên dịch vụ công trực tuyến. Nhiều 
đơn vị có số lượng hồ sơ quá hạn hiển thị trên cổng dịch vụ công 
trực tuyến lớn như: TP Hà Tĩnh, Can Lộc, Hương Khê, TX Kỳ 
Anh... 

Số hồ sơ thực tế mà TP Hà Tĩnh trả cho người dân bị quá hạn từ đầu 
năm đến nay chỉ là 1. Tuy nhiên, do cán bộ chuyên môn chậm kết thúc 
quy trình xử lý trên phần mềm nên số lượng hồ sơ quá hạn trên cổng 

dịch vụ công của thành phố rất lớn 

Là địa phương luôn dẫn đầu các đơn vị cấp huyện trong công tác cải 
cách hành chính, tuy nhiên, trong hơn 2 tháng đầu năm 2019, TP Hà 
Tĩnh là địa phương có số lượng hồ sơ quá hạn trên dịch vụ công trực 
tuyến lớn nhất. Theo thống kê, đến hết ngày 9/3, trên cổng dịch vụ 
công, thành phố đã có trên 500 hồ sơ quá hạn. 



Lý giải về con số này, Giám đốc Trung tâm Hành chính công TP Hà 
Tĩnh - Trần Quang Toản khẳng định: Số hồ sơ thực tế mà thành phố trả 
bị quá hạn cho người dân từ đầu năm cho đến nay chỉ là 1 hồ sơ. Số 
lượng chậm thể hiện trên cổng dịch vụ công lớn là do cán bộ chuyên 
môn chưa kết thúc quy trình xử lý trên phần mềm nên hệ thống vẫn báo 
quá hạn. 

"Hiện nay áp dụng theo Nghị định 61 của Chính phủ về thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, khi 
xử lý xong hồ sơ thủ tục cho người dân, muốn kết thúc quy trình trên 
phần mềm phải gắn thêm tệp kết quả xử lý hồ sơ, thủ tục. Muốn thực 
hiện được điều này, các phòng ban, cán bộ chuyên môn phải sử dụng 
thêm máy scan, máy chụp hình để tạo tệp, lưu file, tải file lên phần 
mềm, lúc đó mới kết thúc quá trình, điều này mất thêm nhiều công 
đoạn, thời gian. Trung tâm Hành chính công TP Hà Tĩnh mỗi ngày có 
số lượng hồ sơ giao dịch rất lớn, trong khi các thiết bị hiện có chưa đáp 
ứng đủ yêu cầu công việc" - ông Toản lý giải thêm cho việc kết thúc quy 
trình trên phần mềm dịch vụ công bị chậm. 

Trong khi các huyện có lượng hồ sơ quá hạn trên cổng dịch vụ công rất 
lớn thì tại Trung tâm Hành chính công tỉnh lại có số lượng hồ sơ quá 

hạn rất nhỏ (2 hồ sơ). Điều này phần nào phản ánh những tồn tại, yếu 
kém tại các đơn vị cấp huyện. 



Sau thành phố Hà Tĩnh, Can Lộc là huyện "nhì bảng" về số hồ sơ bị 
quá hạn trên dịch vụ công trực tuyến. Theo thống kê từ đầu năm đến 
hết ngày 10/3, Can Lộc đã có khoảng 400 hồ sơ bị quá hạn. Trong số 
này, ngoài Văn phòng UBND huyện, thì có nhiều xã có số lượng lớn 
như: Quang Lộc 158 hồ sơ, Thường Nga 27 hồ sơ, Trường Lộc 15 hồ 
sơ... 

Đánh giá về thực trạng trên, ông Nguyễn Đại Đồng - Phó Chánh Văn 
phòng UBND huyện Can Lộc cho rằng, việc để số lượng hồ sơ quá hạn 
lớn trên dịch vụ công trực tuyến chủ yếu là do con người. Trên thực tế, 
hiện nay, số hồ sơ quá hạn của cấp xã đang xử lý là khoảng 53 bộ, còn 
số hồ sơ quá hạn của Văn phòng UBND huyện hiện này là không có. 
Có một số lượng lớn hồ sơ, thủ tục trả đúng hạn cho người dân, tuy 
nhiên do cán bộ, nhân viên thao tác chậm, thao tác sai, thậm chí là 
không thao tác trên phần mềm dịch vụ công nên hồ sơ bị quá hạn. 

Việc các huyện để hồ sơ quá hạn lớn trên phần mềm dịch vụ công, 
phần nào phản ánh những hạn chế trong kỹ năng ứng dụng CNTT của 
đội ngũ cán bộ chuyên môn và vai trò kiểm tra, đôn đốc của lãnh đạo 

địa phương. 

Ông Đồng cũng thẳng thắn nhìn nhận: Qua thực trạng hồ sơ quá hạn 
lớn trên dịch vụ công cho thấy, thời gian qua, lãnh đạo các phòng, ban 
và địa phương đã thiếu kiểm tra, đôn đốc cán bộ chuyên môn thao tác 
trên phần mềm dịch vụ công. Ngoài ra còn có tình trạng cán bộ chuyên 



môn đã xử lý nhưng lãnh đạo lại chưa xử lý, khiến cho hồ sơ bị quá 
hạn. Vừa qua, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm, phê bình 
nghiêm khắc lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các phòng, ban và UBND 
các xã, thị trấn để xảy ra tình trạng chậm hồ sơ trên dịch vụ công. 

Ngoài TP Hà Tĩnh và Can Lộc, hiện nay, các địa phương đang có số 
lượng hồ sơ quá hạn lớn trên dịch vụ công như: Hương Khê (218 hồ 
sơ), huyện Kỳ Anh (156 hồ sơ), TX. Kỳ Anh (171 hồ sơ), Thạch Hà (85 
hồ sơ)... 

Có thể nói, việc để số lượng hồ sơ quá hạn lớn trên dịch vụ công trực 
tuyến, bên cạnh những lý do khách quan đã cho thấy những hạn chế 
về năng lực, kỹ năng, ý thức trong ứng dụng CNTT của đội ngũ cán bộ 
chuyên môn và vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, kiểm tra, 
đôn đốc của lãnh đạo các địa phương. 

Theo baohatinh.vn 

 

13. Bình Dương: Tiếp nhận, xử lý hành vi nhũng 
nhiễu qua đường dây nóng 
Để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế (NNT) về các 
hành vi gây nhũng nhiễu của cán bộ công chức thuế trong thực thi 
công vụ, Cục Thuế Bình Dương vừa thực hiện công khai ba số 
điện thoại đường dây nóng để cộng đồng doanh nghiệp (DN) và 
NNT biết, phản ánh trao đổi thông tin. 
Cụ thể, ba số điện thoại đường dây nóng Cục Thuế Bình Dương vừa 
thực hiện công khai trên cổng thông tin của cục là các số điện thoại di 
động của ông Nguyễn Minh Tâm – Cục trưởng Cục Thuế Bình Dương; 
ông Lê Thành Quý – Phó cục trưởng và ông Nguyễn Minh Hải – Phó 
cục trưởng. 

Theo đại diện Cục Thuế Bình Dương, việc đơn vị thực hiện công khai 
số điện thoại đường dây nóng nhằm tiếp nhận phản ánh về hành vi, 
thái độ gây phiền hà, nhũng nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra 
thuế; giải quyết hoàn thuế; giải quyết thủ tục hành chính thuế… của cán 
bộ công chức đối với DN trên địa bàn. 

Ngoài việc tiếp nhận phản ánh hành vi gây nhũng nhiễu của cán bộ, 
công chức trong thực thi công vụ, đại diện Cục Thuế Bình Dương còn 
thông báo các DN được cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra 
hồ sơ hoàn thuế, giải quyết các thủ tục về thuế được quyền từ chối 
cung cấp tài liệu, hồ sơ không liên quan đến đề cương, nội dung thanh 



tra, kiểm tra, các tài liệu, hồ sơ không liên quan đến kỳ hoàn thuế và 
không liên quan đến nội dung thủ tục hành chính thuế. 

 

Cục Thuế Bình Dương vừa công khai ba số điện thoại đường dây nóng 
tiếp nhận kiến nghị của DN và NNT. Ảnh: Tuấn Nguyễn 

Trường hợp khi thi hành công vụ công chức thuế có thái độ, hành vi 
gây khó khăn, nhũng nhiễu, vòi vĩnh thì DN có thể phản ánh qua số 
điện thoại đường dây nóng đã được cung cấp để lãnh đạo cục kịp thời 
xử lý các hành vi gây khó khăn cho NNT. Đồng thời, các trường hợp 
không phải là hành vi gây nhũng nhiễu, vòi vĩnh thì DN có thể phản ánh 
bằng văn bản đến cơ quan thuế (gửi cho Cục trưởng Cục Thuế) hoặc 
gửi qua  hòm thư điện tử theo địa chỉ 
email: duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn để được cơ quan thuế kịp thời 
hỗ trợ, giải quyết./. 
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14. Hà Nội: Cổng thông tin tiếp nhận, trả lời phản 
ánh của người dân sẽ hoạt động từ tháng 7/2019 
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu các đơn vị tập trung 
xây dựng Cổng thông tin tiếp nhận và trả lời phản ảnh của người 
dân xong trong quý II/2019 để đưa vào hoạt động từ đầu tháng 
7/2019. 



Cùng với đó, hết quý III/2019, TP sẽ hoàn thiện Dự án "Xây dựng Hệ 
thống họp trực tuyến phục vụ công tác quản lý, điều hành của Thành 
phố - giai đoạn 3". Dự án này nhằm kết nối liên thông giữa Văn phòng 
Thành ủy, HĐND, UBND TP với 55 điểm cầu các sở, UBND các quận, 
huyện, thị xã, các ngành và 577 xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP. 

Hà Nội tiếp tục xây dựng quy trình về việc thực hiện dịch vụ công mức 
độ 3, 4 

Trước đó, ngày 7/3, Chủ tịch UBND TP đã chủ trì Hội nghị trực tuyến 
triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Ban chỉ đạo Chương trình 
số 08-CTr/TU của Thành ủy về việc “đẩy mạnh cải cách hành chính, 
tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất 
lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai 
đoạn 2016 - 2020”. 

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện 
nghiêm túc, toàn diện, hiệu quả các nội dung công tác trong "Năm nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019", hướng 
tới mục tiêu: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; lấy người dân và 
DN là trung tâm để phục vụ; thực hiện tốt 2 bộ quy tắc ứng xử của TP; 
100% hồ sơ một cửa và một cửa liên thông được thực hiện đúng hạn 
và đảm bảo chất lượng. 



Về các nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các sở, ngành tập trung: Tổ chức 
đấu thầu, đầu tư các thiết bị máy tính, nâng cấp hệ thống đường truyền 
tại các quận, huyện, thị xã; xây dựng kế hoạch cải tạo, chỉnh trang, 
nâng cấp trụ sở làm việc tại các phường, xã, thị trấn; thực hiện chuyển 
đổi cơ sở dữ liệu tại các hệ thống xử lý công việc cũ để tích hợp vào hệ 
thống một cửa; tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức 
UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn thực hiện các thao 
tác sử dụng phần mềm giải quyết TTHC; hết quý III/2019 hoàn thành 
Dự án "Xây dựng Hệ thống Họp trực tuyến phục vụ công tác quản lý, 
điều hành của TP - giai đoạn 3". 

Bên cạnh đó, tổ chức thi tuyển công chức năm 2019 xong trong quý 
II/2019 đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định, không 
để xảy ra sai sót. Tăng cường rà soát, ban hành các văn bản quy phạm 
pháp luật và văn bản chỉ đạo đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, thẩm 
quyền. Rà soát, thực hiện cắt giảm các thủ tục hành chính theo chỉ đạo 
của Chính phủ. Hết quý II/2019 trình UBND TP gửi Bộ Thông tin và 
Truyền thông duyệt khung kiến trúc điện tử 2.0. Hoàn thiện trình HĐND 
TP ra Nghị quyết về Đề án xây dựng TP thông minh. 

Đặc biệt, tập trung xây dựng Cổng thông tin tiếp nhận và trả lời phản 
ảnh của người dân xong trong quý II/2019 để đưa vào hoạt động vào 
đầu tháng 7/2019. Tích cực triển khai kế hoạch số hóa các dữ liệu theo 
Thông báo số 223/TB-UBND ngày 28/2/2019 của UBND TP. 

Xây dựng quy trình về việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4. Kiểm 
tra sắp xếp lại đề án vị trí việc làm tại các phòng, ban tiến hành thu gọn 
thành một đầu mối theo tinh thần “một việc, một đầu mối xuyên suốt”. 

Thường xuyên kiểm tra nhân rộng nêu gương người tốt việc tốt. Tăng 
cường phối hợp, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm quản lý, cải 
cách hành chính giữa các sở, ngành, quận, huyện, thị xã. 

Theo kinhtedothi.vn 

 
 

 


