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1. Thủ tướng: Loại bỏ rào cản, sự vô trách nhiệm, 
sợ trách nhiệm 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, sự trì trệ của một số sở, 
ban, ngành, một số cục, vụ làm ảnh hưởng đến sự phát triển. Thủ 
tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phải loại bỏ các 
rào cản gây khó dễ, chậm trễ, sự vô trách nhiệm, sợ trách nhiệm 
để tập trung mọi nguồn lực cho tăng trưởng. 

Ngày 18/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng đã có 
cuộc làm việc với một số bộ, ngành, cơ quan liên quan để bàn về các 
giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, 
bảo đảm mục tiêu tăng trưởng của năm “bứt phá” 2019. 

 

Thủ tướng chủ trì cuộc làm việc bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc 
đẩy sản xuất đẩm bảo mục tiêu tăng trưởng bứt phá 

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành nêu ra các khó khăn, vướng 
mắc trong các lĩnh vực, dự án cụ thể và đề xuất các biện pháp tháo gỡ để 
bảo đảm mục tiêu tăng trưởng ngay từ quý đầu của năm, tránh tình trạng 
“nước đến chân mới nhảy”, các quý sau khó khăn “trở tay không kịp”. 

Đánh giá cao các ý kiến phát biểu, Thủ tướng cho biết, sản phẩm từ 
cuộc làm việc hôm nay sẽ là một Chỉ thị của Thủ tướng, đồng thời giao 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và 
các cơ quan liên quan soạn thảo sớm Chỉ thị này để có thể ban hành 
ngay trong tuần này. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu đưa ra các đầu việc 



cụ thể để giải quyết, “chứ không phải nói chung chung”, nhằm khắc 
phục khó khăn, tập trung tháo gỡ sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục 
tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019. 

Thủ tướng chỉ đạo, trước hết, cần tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể 
chế, không được để chậm trễ, không để tình trạng “ngâm lâu”, giữ một số 
quy định gây ách tắc, khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Có một số nghị 
định cần làm ngay, như nghị định về quy hoạch hay đầu tư xây dựng. 

Thứ hai, cần khắc phục tồn tại, yếu kém trong khâu phối hợp giữa các bộ, 
ngành, địa phương. Thủ tướng đề nghị mở một số hội nghị về các vùng kinh 
tế trọng điểm để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cụ thể đối với các “cực tăng 
trưởng” quan trọng này, chứ không phải chỉ “họp để bàn, để biết”. 

Thủ tướng yêu cầu tập trung giải ngân 100% vốn đầu tư công. Các Bộ 
trưởng, Chủ tịch UBND các địa phương chỉ đạo trực tiếp đến từng dự 
án giải ngân chậm để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, Bộ Tài chính đôn đốc, báo cáo kịp thời vấn đề này lên Chính 
phủ định kỳ hằng tháng, nếu cần thiết thì thành lập tổ công tác để đôn 
đốc, kiểm tra vấn đề này. 

Bảo đảm tăng trưởng tín dụng cần thiết phục vụ hoạt động sản xuất 
kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước có kế hoạch cụ thể, tập trung cho 
các lĩnh vực ưu tiên, phân bổ ngay đến từng ngân hàng thương mại có 
nhu cầu cấp bách. 

 

Thủ tướng nhắc các Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh có biện pháp xử lý sự trì 
trệ làm ảnh hưởng đến phát triển, nhất là TPHCM và các vùng kinh tế 

trọng điểm 



Đối với nông nghiệp, cần tập trung dập dịch tả lợn châu Phi, giải quyết 
thị trường xuất khẩu cho sản phẩm gạo, thực phẩm, trái cây, thủy sản, 
đặc biệt chú trọng vấn đề cá tra, phấn đấu xuất khẩu nông sản tối thiểu 
bằng mức Chính phủ đã giao, là 43 tỷ USD. 

Về giao thông vận tải, tập trung triển khai ngay các dự án hạ tầng giao 
thông quy mô lớn, ấn định thời gian cụ thể. Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải trực tiếp chỉ đạo có lộ trình rút ngắn hơn, hiệu quả sớm, trong 
đó sớm khởi công đường cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận. Tập trung 
giải ngân tất cả các nguồn vốn đã phân bổ. 

Cải cách thủ tục hành chính, lãnh đạo Chính phủ đòi hỏi những chuyển 
động một cách thực chất hơn nữa. 

“Sự trì trệ của một số sở, ban, ngành, một số cục, vụ làm ảnh hưởng 
đến sự phát triển. Các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND phải có biện pháp cụ 
thể để xử lý vấn đề này, nhất là TPHCM và các vùng kinh tế trọng 
điểm”, Thủ tướng nói. Các ngành, các địa phương phải tạo môi trường 
kinh doanh tốt hơn nữa, thuận lợi hơn nữa, loại bỏ các rào cản gây khó 
dễ, chậm trễ, vô trách nhiệm, sợ trách nhiệm. Mọi nguồn lực cần được 
tập trung thu hút cho phát triển, tăng trưởng. 

Thủ tướng kỳ vọng, các giải pháp trên được triển khai hiệu quả, đồng 
bộ, kịp thời, cả phía cầu và phía cung, thì có thể đạt mức tăng trưởng 
trên 7%. 

Theo dantri.com.vn 

 

2. Làm sao để bộ mặt lạnh lùng của “đầy tớ của 
dân” nở nụ cười? 
Đã đến lúc, phải ráo riết thực hiện “văn hóa công vụ”, vì đây 
không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm của những “đầy tớ của dân” 
mà còn vì sự phát triển và hội nhập của đất nước. 

Cách đây gần 30 năm, tôi bắt đầu vào làm ở một cơ quan Nhà nước. 
Ngày bấy giờ, mỗi lần đến kỳ lĩnh lương là tôi rất ngại, sợ nhất là vẻ 
lạnh lùng của những người giữ “tay hòm chìa khoá” trong cơ quan. Đi 
lĩnh thành quả công sức lao động của mình, nhưng cái cảm giác như đi 
“xin” một thứ gì đó không thuộc về mình luôn ám ảnh tôi. 

Đến giờ, sau 30 năm, mọi thứ gần như đã thay đổi rất nhiều, thậm chí 
ở cơ quan tôi không còn bóng dáng của lề lối làm việc cũ ấy nữa. Đặc 
biệt, trong những năm gần đây, khi Chính phủ và các Bộ ngành ráo riết 
chỉ đạo xây dựng bộ máy hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, 



hoạt động hiệu lực, hiệu quả thì chất lượng thực hiện thủ tục hành 
chính được nâng cao rõ rệt. 

Nhưng trên thực tế, việc thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ 
còn chưa được như mong muốn. Ở các kỳ họp Quốc hội, mới đây là tại 
hội nghị của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, bất cập trong cải 
cách hành chính. Trong đó nhấn mạnh, một bộ phận cán bộ thái độ 
phục vụ, nhất là cán bộ tiếp xúc với dân, còn bất cập, chưa tận tụy và 
thuyết phục. Một số cơ quan thực hiện chế độ tiếp công dân chưa 
thường xuyên, chưa đối thoại tháo gỡ những bức xúc, vướng mắc cho 
người dân và doanh nghiệp. Tình trạng công dân, doanh nghiệp hỏi, cơ 
quan Nhà nước không trả lời, im lặng kéo dài vẫn còn. Thủ tục hành 
chính một số lĩnh vực rườm rà, còn tình trạng cắt giấy phép mẹ nhưng 
lại đẻ ra giấy phép con, thủ tục hành chính nhiêu khê, đi liền với đó là 
chi phí không chính thức... 

Đúng như nhận định của người đứng đầu Chính phủ, thực tế không 
khó để bắt gặp ở đâu đó trong các cơ quan, công sở những bộ mặt 
lạnh lùng, vô cảm, những lời nói sắc lạnh, thậm chí cụt lủn của những 
“đầy tớ của dân”. Dễ thấy nhất là ở các cơ quan hành chính cấp 
phường/xã, ở các bệnh viện, ở những nơi giải quyết thủ tục hành chính 
trong các cơ quan công quyền. 

Mới đây, tôi đưa con vào khám Bảo hiểm y tế ở một bệnh viện công có 
tiếng ở Hà Nội. Ở các cửa làm thủ tục, hiếm khi người nhà và bệnh 
nhân được thấy nụ cười hoặc vẻ mặt tươi tỉnh của những người làm ở 
bộ phận tiếp đón bệnh nhân. 

Đến như tôi, đã có hơn 20 năm làm báo, gặp gỡ đủ kiểu người nhưng 
khi tiếp xúc với những cán bộ ở đây, tôi vẫn có cảm giác rất… ngại, thì 
mới thấy thương người dân quê lên Hà Nội “lạ nước lạ cái”. Những bộ 
mặt vô cảm, những câu trả lời lạnh lùng, trống không… được sử dụng 
khá phổ biến để giao tiếp với người bệnh và người nhà của họ. 

Còn ở các cửa làm thủ tục hành chính, nhất là ở cấp phường/xã, dù 
thái độ tiếp dân so với những năm trước đây được cải thiện hơn rất 
nhiều nhưng vẫn còn không ít nơi, khi người dân vào làm thủ tục, các 
“đầy tớ của dân” đang ngồi buôn chuyện rôm rả, nhưng khi thấy có 
người đến “xin xỏ”, tự nhiên họ thay đổi chóng vánh thái độ sang vẻ 
lạnh lùng, nghiêm nghị. Nhìn cách nhiều người dân e dè, khúm núm khi 
trình bày vấn đề của mình, thì mới thấy dân cũng “ngại” đến đây đến 
mức nào. 

Đây chỉ là số ít trong những nơi đặc trưng mà người ta dễ thấy vẻ lạnh 
lùng của đội ngũ công chức làm việc tiếp dân. Không ít vụ việc thờ ơ, 



vô cảm với dân được báo chí nêu ra trong thời gian qua thì càng rõ, 
văn hóa công vụ thực sự đang còn nhiều tồn tại. 

Vụ người dân đi xin giấy chứng tử cho người thân năm lần, bảy lượt 
đến các cơ quan công an, bệnh viện… vẫn không xong. Mới nhất là chỉ 
cách đây vài ngày, khi một bác sỹ làm việc tại Bệnh viện Truyền máu 
huyết học TPHCM bị người nhà bệnh nhân đuổi đánh ngay tại bệnh 
viện mới lòi ra là vị bác sỹ này đã từng vòi tiền của nhiều bệnh nhân, 
đến cả bệnh nhi ung thư họ cũng không buông tha… 

Còn với nhiều doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nước ngoài, họ rất 
hoan nghênh và đánh giá cao các chính sách, chủ trương của Chính 
phủ, các địa phương và mong muốn được đầu tư kinh doanh nhưng 
điều họ ngại nhất cũng là khâu giấy tờ. Làm thủ tục mất rất nhiều thời 
gian, thậm chí phải lót tay, phong bao, phong bì… thì công việc mới 
“chạy”. 

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các chính sách, 
thủ tục đối với doanh nghiệp được quốc tế đánh giá cao nhưng có đến 
51% doanh nghiệp Việt chưa hài lòng, bởi việc thực thi chính sách của 
đội ngũ công chức. 

Những “bộ mặt lạnh lùng” nếu ở chỉ xét góc độ hẹp đối với một người 
dân, một doanh nghiệp thì thiệt hại, hậu quả có thể không đáng kể, 
nhưng trên bình diện chung, đang ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển 
chung của nền kinh tế và của đất nước, làm cho nhiều người, nhất là 
bạn bè quốc tế có cái nhìn xấu xí về nền hành chính công vụ của nước 
ta. 

Trong những năm vừa qua, Chính phủ và các bộ ngành, địa phương có 
nhiều chỉ đạo ráo riết thực hiện một nền hành chính công vụ văn minh, 
hiện đại, phục vụ nhân dân, đã cải tiến được rất nhiều những bất cập, 
giảm đáng kể những bộ mặt lạnh lùng, vô cảm trong các cơ quan công 
sở. 

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ 
nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong việc xây dựng văn hóa công 
vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực 
của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Để thực hiện hiệu quả chủ trương của Chính phủ, cần phải có những 
cơ chế, chế tài mang tính bắt buộc tại các cơ quan, công sở, đặc biệt là 
những nơi phải tiếp xúc nhiều với người dân, doanh nghiệp... 

Muốn làm được việc này, trước hết, nhất thiết phải có sự tham gia của 
người dân. Chỉ khi có phản hồi của người dân, những “đầy tớ của dân” 
mới biết mình đang thực thi trách nhiệm phục vụ nhân dân đến đâu, từ 
đó mới có được biện pháp khắc phục hiệu quả. 



Thứ hai, ở những nơi tiếp dân, nhất thiết phải có hình thức giám sát, 
chẳng hạn như có camera, hòm thư phản hồi, đường dây nóng… để 
những “đầy tớ của dân” nếu muốn có thái độ sách nhiễu, vòi vĩnh hoặc 
vô cảm trước dân cũng tự thấy phải chấn chỉnh bản thân. Các cơ quan 
công sở nên lấy đây là tiêu chí để đánh giá cán bộ để tinh giản biên 
chế, bộ máy hàng năm. 

Cùng với đó, ở những nơi xảy ra những hiện tượng nhũng nhiễu, thờ 
ơ, vô cảm với dân, nhất thiết phải quy trách nhiệm đến từng cá nhân và 
người đứng đầu. Thực tế đã minh chứng, cấp ủy, chính quyền, cá nhân 
người đứng đầu ở đâu mà gương mẫu, chỉ đạo điều hành quyết liệt, cụ 
thể, sâu sắc, thì nơi đó có kỷ luật và đạt được hiệu quả tốt hơn. 

Đã đến lúc, phải ráo riết thực hiện “văn hóa công vụ”, vì nó không chỉ là 
nhiệm vụ, trách nhiệm của đội ngũ công chức mà còn vì sự phát triển 
và hội nhập của đất nước./. 

Theo vov.vn 

 

3. Còn nhiều việc phải làm trong cải cách pháp luật 
về doanh nghiệp 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì soạn thảo dự thảo Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. 

 

Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 tại Đà Nẵng, chuyên sản xuất hàng may 
mặc xuất khẩu. 



Có thể nói, khi 2 luật này được ban hành (năm 2014) đã được dư luận 
xã hội đánh giá cao bởi giới doanh nhân chính là doanh nghiệp được 
“làm tất cả những gì mà luật không cấm”, doanh nghiệp “tự kê khai và 
tự chịu trách nhiệm”... 

Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai đã phát sinh nhiều bất cập, dẫn tới 
yêu cầu phải sửa đổi và điều chỉnh luật. 

Luật sư Nguyễn Tiến Lập, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế 
Việt Nam (VIAC) bày tỏ, không phủ nhận là có rất nhiều quy định của 
hai luật nêu trên đã thể hiện các nguyên tắc như: doanh nghiệp được 
làm tất cả những gì mà luật không cấm hay doanh nghiệp tự kê khai và 
tự chịu trách nhiệm...., nhưng thực tế thi hành luật lại khác và đơn cử: 
doanh nghiệp tự kê khai, song không được tự chịu trách nhiệm trước 
pháp luật mà vẫn phải định kỳ bị kiểm tra. 

Việc “tiền đăng” đã không là quyền đương nhiên mà biến tướng thành 
cấp phép, còn “hậu kiểm” thì thực sự đã trở thành vấn nạn thanh tra. 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp có nhiều vấn đề được đề xuất 
sửa đổi như: thủ tục đầu tư, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, 
địa vị pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài; đồng thời bãi bỏ 26 ngành 
nghề kinh doanh có điều kiện… 

Riêng với Luật Doanh nghiệp, dự thảo sửa đổi các quy định liên quan 
đến doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức, hoạt động, quản trị của doanh 
nghiệp, bãi bỏ con dấu doanh nghiệp, chế độ báo cáo, yêu cầu thay đổi 
thông tin đăng ký doanh nghiệp… 

Ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư) cho hay, mục tiêu sửa đổi luật nhằm hoàn thiện các quy định 
pháp luật về cơ chế kiểm soát ban hành quy định về ngành, nghề đầu 
tư kinh doanh có điều kiện; tiếp tục cắt giảm ngành, nghề và điều kiện 
kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý để tạo thuận lợi cho việc gia 
nhập thị trường của người dân, doanh nghiệp. 

Từ đó, bảo đảm thực hiện đầy đủ, nhất quán quyền tự do kinh doanh 
của người dân, doanh nghiệp trong những ngành, nghề mà luật không 
cấm. 

Cùng với đó, dự thảo luật sửa đổi cũng tiếp tục giải quyết những khó 
khăn trong hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp, nhất là những 
vướng mắc trong việc áp dụng các quy định về điều kiện đầu tư kinh 
doanh và thủ tục đầu tư. 

Qua đó, tạo điều kiện để nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư với thủ 
tục đơn giản hơn và chi phí thấp hơn. 



Ngoài ra, việc hoàn thiện các quy định của Luật Doanh nghiệp về thủ 
tục đăng ký doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp còn nhằm bảo đảm 
tính thống nhất về thủ tục đăng ký doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt 
động quản trị doanh nghiệp, bảo đảm quyền tự chủ kinh doanh và quản 
lý doanh nghiệp. 

Theo dự thảo luật này, một số ngành, nghề dự kiến bãi bỏ như: kinh 
doanh dịch vụ xoa bóp; nhượng quyền thương mại; kinh doanh dịch vụ 
đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, điều hành sàn 
giao dịch bất động sản; kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến 
thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, vận hành nhà chung cư; kinh 
doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng; sản xuất mũ bảo hiểm 
cho người đi mô tô, xe gắn máy... 

Dự thảo luật cũng dự kiến sửa đổi các nội dung về đăng ký doanh 
nghiệp như thống nhất thủ tục đăng ký doanh nghiệp, bãi bỏ các thủ tục 
không cần thiết như: thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh 
doanh hay báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp và 
yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh thường xuyên gửi thông tin đăng 
ký kinh doanh cho tất cả các quận, huyện, thị xã. 

Về nội dung quản trị doanh nghiệp, dự thảo luật cũng đề xuất sửa đổi 
việc xác định người đại diện theo pháp luật trong trường hợp có hơn 
một người đại diện theo pháp luật; yêu cầu trình độ chuyên môn, bằng 
cấp đối với một số chức danh quản lý... 

Đồng tình với quan điểm cần sửa đổi và làm rõ hơn về khái niệm doanh 
nghiệp, Luật sư Lê Văn Hà, đại diện Công ty Luật Pathlaw cho rằng, 
luật hiện hành không chuẩn xác về kỹ thuật lập pháp. 

Quan niệm “doanh nghiệp” không bao gồm hộ gia đình, cá nhân có 
đăng ký kinh doanh cũng sai về nội hàm của khái niệm doanh nghiệp. 

Chúng ta cần phải hiểu rằng bất kỳ ai lấy kinh doanh làm nghề nghiệp 
chính cũng là doanh nghiệp. Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp 
hộ gia đình, doanh nghiệp một chủ là thực tế khách quan. 

Trong khi đó, hệ thống luật pháp Việt Nam gần như gạt ra ngoài việc 
công nhận và bảo đảm địa vị pháp lý, các quyền và nghĩa vụ của hộ gia 
đình có đăng ký kinh doanh. 

Thậm chí, cả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 cũng gạt đối 
tượng này ra khỏi các chính sách hỗ trợ. 

Vì lẽ đó, cần mở rộng đối tượng điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp bao 
gồm cả hộ gia đình và cá nhân có đăng ký kinh doanh, hoặc phải có 
một văn bản luật riêng quy định về hộ gia đình đăng ký kinh doanh. 



Đồng thời, bỏ quy định có tính cưỡng ép và thiếu thực tiễn về việc bắt 
buộc chuyển đổi hộ gia đình đăng ký kinh doanh thành doanh nghiệp. 

Riêng sửa đổi nội dung về quản trị doanh nghiệp Nhà nước, Luật sư 
Hà khuyến nghị, cần quy định về doanh nghiệp có phần vốn góp Nhà 
nước trên 50%. 

Doanh nghiệp có vốn, chú trọng đến quy định về quyền và nghĩa vụ của 
người đại diện phần vốn góp Nhà nước trong các doanh nghiệp này. 

Việc bổ nhiệm kiểm soát viên trong các doanh nghiệp Nhà nước cần 
được giao cho cơ quan khác, ngoài cơ quan đại diện chủ sở hữu để 
đảm bảo tính độc lập và khách quan. 

Theo chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, việc giải phóng quyền tự do kinh 
doanh, tối đa hóa quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh 
nghiệp đã được thể hiện bằng số lượt doanh nghiệp đăng ký tăng vốn 
và số vốn tăng thêm đầy ấn tượng trong những năm qua. 

Riêng trong năm 2018, trung bình mỗi tháng, số doanh nghiệp gia nhập 
và tái gia nhập thị trường tăng 7,8% so với năm 2017. 

Quy mô doanh nghiệp mới ngày càng lớn hơn khi tỷ trọng vốn đăng ký 
bình quân trên một doanh nghiệp trong năm 2018 đạt 11,3 tỷ đồng, 
tăng 10,2% so với năm 2017. 

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2018 từ lực 
lượng doanh nghiệp tăng 22,8% so với năm 2017... 

Ngoài ra, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao cơ chế phối 
hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm tạo 
thuận lợi cho doanh nghiệp và triển khai hệ thống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp cũng được nâng cấp.... 

Tuy nhiên, nếu không kịp thời điều chỉnh một số nội dung liên quan tới 
danh mục quy định các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 
hay điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài hoặc chấp nhận 
chủ trương đầu tư... có thể sẽ kéo theo nhiều hệ lụy và rủi ro./. 

 Theo bnews.vn 

 

4. Cải cách thể chế không để... “ngâm lâu”! 
Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhằm tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm 
mục tiêu tăng trưởng của năm “bứt phá” năm 2019. 



Làm việc với một số bộ, ngành, cơ quan liên quan để bàn về các giải 
pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo 
đảm mục tiêu tăng trưởng của năm “bứt phá” 2019, Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng, các giải pháp được triển khai hiệu 
quả, đồng bộ, kịp thời, cả phía cầu và phía cung có thể đạt mức tăng 
trưởng trên 7%.  

 

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “bứt phá” năm 2019, bởi đây là năm có 
vai trò bản lề, nước rút cho việc thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-2020 

và cả Chiến lược 10 năm 2011-2020. 

"Bứt phá" từ cải cách thể chế 

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu trước hết, cần tập trung tháo gỡ vướng 
mắc về thể chế, không được để chậm trễ, không để tình trạng “ngâm 
lâu”, giữ một số quy định gây ách tắc, khó khăn cho sản xuất, kinh 
doanh. 

"Có một số nghị định cần làm ngay, như nghị định về quy hoạch hay 
đầu tư xây dựng.Thể chế là số một, cần rà lại, cụ thể hóa vấn đề này, 
có danh mục kèm theo”, Thủ tướng nhấn mạnh. 

Trên thực tế, yêu cầu cải cách thể chế luôn là vấn đề được Người đứng 
đầu Chính phủ và các chuyên gia nhấn mạnh. Đây vừa là yêu cầu vừa 
là thách thức với Việt Nam không chỉ trong năm 2019. Chia sẻ với 
DĐDN, Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nhấn mạnh, thách thức lớn 
nhất trong 10 năm tới là cải cách thể chế. Bởi vì như Diễn đàn Kinh tế 
thế giới đánh giá về năng lực cạnh tranh của Việt Nam xếp thứ 55, 
nhưng đánh giá thể chế lại rất thấp xếp thứ 98. Cùng với đó, Ngân 



hàng Thế giới (Wold Bank) cũng đánh giá môi trường kinh doanh của 
chúng ta đứng thứ 69 nhưng thể chế lại đứng 104.  

"Như Thủ tướng từng khẳng định, cần có khát vọng phát triển. Khát 
vọng này cần đi liền với thể chế phát triển, bao gồm pháp luật, chính 
sách, bộ máy… Cải cách thể chế sẽ là thách thức lớn bởi hiện bộ máy, 
hoạt động của bộ máy và khung khổ pháp luật Việt Nam còn nhiều vấn 
đề cần cải cách mạnh mẽ. Nếu cải cách được thực hiện, sẽ có những 
tiến bộ, đổi mới được tạo ra một cách bứt phá, là cơ hội cho doanh 
nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân phát triển như đúng trọng tâm 
phát triển đã được Thủ tướng Chính phủ và các chuyên gia kinh tế 
hàng đầu nhận định", ông Doanh chia sẻ. 

Cùng với cải cách thể chế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu 
cầu khắc phục tồn tại, yếu kém trong khâu phối hợp giữa các bộ, 
ngành, địa phương. Thủ tướng đề nghị mở một số hội nghị về các vùng 
kinh tế trọng điểm để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cụ thể đối với các 
“cực tăng trưởng” quan trọng này, chứ không phải chỉ “họp để bàn, để 
biết”. 

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tập trung giải ngân 100% vốn đầu 
tư công. Theo đó, các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các địa phương chỉ 
đạo trực tiếp đến từng dự án giải ngân chậm để tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đôn đốc, báo cáo kịp 
thời vấn đề này lên Chính phủ định kỳ hằng tháng, nếu cần thiết thì 
thành lập tổ công tác để đôn đốc, kiểm tra vấn đề này.  

Bảo đảm tăng trưởng tín dụng cần thiết phục vụ hoạt động sản xuất 
kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước có kế hoạch cụ thể, tập trung cho 
các lĩnh vực ưu tiên, phân bổ ngay đến từng ngân hàng thương mại có 
nhu cầu cấp bách. 

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng nhấn mạnh tinh thần 
“bứt phá” trong năm 2019, bởi đây là năm có vai trò bản lề, nước rút 
cho việc thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-2020 và cả Chiến lược 10 
năm 2011-2020. 

Không chỉ có vậy, tại nhiều sự kiện gần đây, Người đứng đầu Chính 
phủ đã đề cập tới mục tiêu, tầm nhìn dài hạn hơn. Theo đó, với tốc độ 
tăng trưởng tương tự như mức tăng trung bình của 3 thập niên qua thì 
đến năm 2045- mốc lịch sử 100 năm nước nhà được độc lập (1945 - 
2045), quy mô GDP nước ta ước tính sẽ đạt mức khoảng 2.500 tỷ 
USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng gần 18.000 USD. 

Yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy, 
cách nghĩ cách làm,  tạo quyết tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, đặc 



biệt trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, nền kinh tế 
Việt Nam đã và đang hội nhập sâu rộng ở mức độ chưa từng có. 

Đặc biệt, yêu cầu đổi mới tư duy và nhận thức càng cấp bách khi làn 
sóng công nghệ đột phá ra đời và đang lan rộng toàn cầu, trở thành 
trào lưu cách mạng, các quốc gia thu nhập trung bình nếu biết tận dụng 
thời cơ, tiếp cận công nghệ mới sẽ sớm vượt qua được ranh giới trình 
độ phát triển, thu hẹp hố ngăn cách giàu nghèo. Theo Thủ tướng, Việt 
Nam đang ở giai đoạn cần có xung lực mới cho phát triển, không thể 
đứng ngoài cuộc và cũng không được phép đi sau trong thời đại cách 
mạng công nghiệp này. 

Nhiệm vụ với từng ngành 

Trước mắt, để hiện thực mục tiêu tăng trưởng trên 7% năm 2019, Thủ 
tướng cũng yêu cầu nhiệm vụ cụ thể với từng ngành. Đối với nông 
nghiệp, cần tập trung dập dịch tả lợn châu Phi, giải quyết thị trường 
xuất khẩu cho sản phẩm gạo, thực phẩm, trái cây, thủy sản, đặc biệt 
chú trọng vấn đề cá tra, phấn đấu xuất khẩu nông sản tối thiểu bằng 
mức Chính phủ đã giao, là 43 tỷ USD. 

Về công nghiệp, xây dựng, tài nguyên môi trường, Ủy ban Quản lý vốn 
Nhà nước tại doanh nghiệp thúc đẩy ngay các dự án công nghiệp, cả 
khởi công mới và đẩy nhanh tiến độ dự án hiện có của khu vực Nhà 
nước và tư nhân, kịp thời tháo gỡ những dự án chậm trễ, tồn tại kéo 
dài. 

Về giao thông vận tải, tập trung triển khai ngay các dự án hạ tầng giao 
thông quy mô lớn, ấn định thời gian cụ thể. Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải trực tiếp chỉ đạo có lộ trình rút ngắn hơn, hiệu quả sớm, trong 
đó sớm khởi công đường cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận. Tập trung 
giải ngân tất cả các nguồn vốn đã phân bổ. 

Về các ngành dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ du lịch, cần rà soát, cắt giảm 
các loại phí liên quan. Các bộ, ngành, cơ quan tiếp tục cắt giảm gánh 
nặng chi phí sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp. 

Cải cách thủ tục hành chính một cách thực chất hơn nữa. Các bộ đều 
phải trình chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02 về cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

“Sự trì trệ của một số sở, ban, ngành, một số cục, vụ làm ảnh hưởng 
đến sự phát triển. Các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND phải có biện pháp cụ 
thể để xử lý vấn đề này, nhất là TPHCM và các vùng kinh tế trọng 
điểm”, Thủ tướng nói. 

Các ngành, các địa phương phải tạo môi trường kinh doanh tốt hơn 
nữa, thuận lợi hơn nữa, loại bỏ các rào cản gây khó dễ, chậm trễ, vô 



trách nhiệm, sợ trách nhiệm. Mọi nguồn lực cần được tập trung thu hút 
cho phát triển, tăng trưởng. 
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5. Bộ GTVT đề xuất xe công nghệ là taxi 
Trong khi đa số thành viên Chính phủ biểu quyết xe công nghệ là 
xe hợp đồng thì Bộ GTVT đề xuất là taxi. 

Bộ GTVT mới đây đã có báo cáo gửi tới Văn phòng Chính phủ về 
những thảo luận xung quanh dự thảo nghị định quy định về kinh doanh 
và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô (thay thế Nghị định 86/2014 
của Chính phủ). Vấn đề nổi cộm nhất vẫn là định danh loại hình “taxi 
công nghệ” để thiết kế các điều kiện kinh doanh. 

Đa số thành viên Chính phủ chọn xe hợp đồng 

Theo Bộ GTVT, việc quản lý ô tô kinh doanh vận tải dưới chín chỗ ứng 
dụng khoa học công nghệ (xe công nghệ) đã được bộ này chủ trì lấy ý 
kiến nhiều cơ quan liên quan, các hiệp hội taxi, hiệp hội thương mại 
điện tử… 

Bộ này cho rằng vẫn còn có nhiều vướng mắc đối với việc quản lý xe 
công nghệ. Những vướng mắc này chủ yếu là sự tranh luận xem loại 
hình kinh doanh vận tải này là taxi hay xe hợp đồng. 

Về vấn đề này, Văn phòng Chính phủ đã gửi phiếu lấy ý kiến thành viên 
Chính phủ đối với hai phương án (phương án 1 coi xe công nghệ là xe 
hợp đồng, phương án 2 coi xe công nghệ là taxi). Có 27 phiếu phát ra 
và 26 thành viên Chính phủ đã có ý kiến. Trong số 26 thành viên đã có 
ý kiến thì có tám thành viên chọn phương án xe công nghệ là taxi, 15 
thành viên chọn phương án là xe hợp đồng. Đáng chú ý, có ba thành 
viên Chính phủ không chọn phương án nào mà đề nghị có phương án 
quản lý riêng đối với xe công nghệ. 



 
Quản lý Grab phải đảm bảo nguyên tắc phục vụ tốt nhất lợi ích của 

người dân.  

Bộ GTVT chọn taxi 

Tại dự thảo nghị định thay thế Nghị định 86 vừa trình Chính phủ, Bộ 
GTVT đề xuất chọn phương án quản lý xe công nghệ như taxi (có hộp 
đèn, phù hiệu…). Nguyên nhân, quá trình thí điểm cho thấy phương 
thức hoạt động của xe công nghệ tương đối giống với taxi, như phạm vi 
hoạt động chủ yếu trong đô thị, đối tượng khách hàng, phương thức gọi 
xe... 

Bộ GTVT cũng thừa nhận việc quy định là taxi có hạn chế nhất định. 
Tuy nhiên, Bộ GTVT lại cho rằng quy định trên không triệt tiêu ứng 
dụng khoa học công nghệ trong hoạt động vận tải theo chủ trương của 
Chính phủ, tạo điều kiện cho quản lý và không ảnh hưởng đến nhu cầu 
đi lại của người dân… 

Việc lựa chọn phương án trên theo Bộ GTVT là hướng đến công bằng, 
bình đẳng hơn trong điều kiện kinh doanh vận tải và giải quyết vấn đề 
các hiệp hội taxi kiến nghị suốt thời gian qua. 

Ngoài đề xuất phương án quản lý xe công nghệ, Bộ GTVT muốn nới 
lỏng nhiều quy định cho taxi truyền thống. Theo đó, doanh nghiệp taxi 
sẽ không cần đăng ký màu sơn với cơ quan chức năng, không quy định 
về đồng phục tài xế, về quy mô kinh doanh vận tải, bỏ quy hoạch số 



lượng xe theo địa phương mà để thị trường tự quyết định, không bắt 
buộc các doanh nghiệp phải có trung tâm điều hành. 

Nghiên cứu kỹ biểu quyết của các thành viên Chính phủ 

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng 
Trịnh Đình Dũng tại buổi họp rà soát dự thảo nghị định quy định về kinh 
doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô. Theo Phó Thủ tướng, 
nội dung dự thảo nghị định vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; một số 
nội dung chưa phù hợp với pháp luật hiện hành, điển hình là Luật Giao 
thông đường bộ, Luật Giao dịch điện tử... 

Để đảm bảo tính khả thi, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT tiếp tục chủ 
trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, đơn vị… nghiên cứu, rà soát kỹ nội 
dung dự thảo trên tinh thần phù hợp với các luật có liên quan. Đồng 
thời đảm bảo các nguyên tắc sau: Phục vụ tốt nhất lợi ích của người 
dân, cũng như đảm bảo vai trò quản lý của Nhà nước; cạnh tranh lành 
mạnh; tuyệt đối không để xảy ra kẽ hở pháp lý, làm phát sinh lợi ích 
nhóm trong xây dựng chính sách. 

Đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô dưới chín 
chỗ, Bộ GTVT nghiên cứu kỹ hai phương án đã được các thành viên 
Chính phủ biểu quyết (taxi, xe hợp đồng), đồng thời nghiên cứu ý kiến 
bộ trưởng các bộ TT&TT, NN&PTNT, KH&CN, đề xuất thêm phương 
án phù hợp trên tinh thần đảm bảo các nguyên tắc nêu trên, báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-4.  
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6. Vì sao doanh nghiệp “né” hóa đơn điện tử? 
Áp dụng hóa đơn điện tử là yêu cầu cấp thiết của quản lý hiện đại, 
tuy nhiên nhiều doanh nghiệp ngại chuyển đổi, tìm cách chậm 
triển khai. 

Sau hơn 4 tháng kể từ khi Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hoá 
đơn điện tử(HĐĐT) khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ có hiệu lực, hiện 
hầu hết các địa phương đều đã có doanh nghiệp sử dụng HĐĐT, nhất 
là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ tại các 
thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh… Qua khảo sát, với nhóm 
doanh nghiệp đã sử dụng hoá đơn, đa số đều ghi nhận những tiện ích 
ưu việt của HĐĐT đối với hoạt động của doanh nghiệp. 

Đơn cử như Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có số lượng hóa đơn 
trung bình sử dụng mỗi tháng là 23,6 triệu, tương đương khoảng 283 



triệu hóa đơn/năm. Chi phí hóa đơn tự in (chưa tính phần quản lý, lưu 
kho) khoảng 420 đồng/hóa đơn. Trong khi đó, chi phí HĐĐT (đã tính chi 
phí quản lý, lưu trữ) chỉ khoảng 292 đồng/hóa đơn. Như vậy, với việc 
sử dụng HĐĐT, EVN tiết kiệm được gần 130 đồng/hóa đơn so với hóa 
đơn giấy và giúp EVN tiết kiệm được hơn 3 tỷ đồng/tháng, khoảng 36 tỷ 
đồng/năm. 

Sử dụng HĐĐT sẽ góp phần đảm bảo tính công khai, minh bạch 

Theo PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, giảng viên cao 
cấp của Học viện Tài chính, thực hiện HĐĐT là một trong những vấn đề 
mang tính chủ chốt trong quá trình hiện đại hoá công tác thu thuế nói 
riêng cũng như quản lý nền kinh tế nói chung. Trong thời gian qua đã 
có nhiều doanh nghiệp ứng dụng HĐĐT sản xuất kinh doanh một cách 
hiệu quả, từ đó giảm thiểu được thời gian, chi phí, nhân công và đặc 
biệt là công tác chuẩn bị hồ sơ sổ sách giấy tờ. 

“Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất và kinh tế là 
xu thế của thời đại. Sử dụng HĐĐT sẽ góp phần đảm bảo tính công 
khai, minh bạch và công tác giám sát được thực hiện một cách rõ ràng 
hơn. Đây là yêu cầu của quản lý hiện đại”, PGS. Đinh Trọng Thịnh 
nhấn mạnh. 

Riêng đối với cơ quan Thuế, việc sử dụng HĐĐT có thể làm minh bạch 
hơn công tác hạch toán kế toán, nhờ đó, sự quản lý giám sát của cơ 
quan quản lý cũng trở nên thuận tiện. Bởi lẽ, khi kết nối thông tin, tất cả 
hoá đơn của doanh nghiệp, thậm chí từng hoá đơn nhỏ trong từng 



ngày sẽ hiển thị trên kết quả sản xuất kinh doanh và trên sổ sách kế 
toán một cách rõ ràng nhất. Điều này giúp cơ quan quản lý nói chung 
có thể nắm một cách chắc chắn nhất, kiểm tra giám sát một cách 
thường xuyên nhất các hoạt động sản xuất kinh doanh của từng doanh 
nghiệp cũng như toàn bộ nền kinh tế. Đối với cơ quan thuế nói riêng, 
khi các khoản thu chi rõ ràng công khai minh bạch, việc phải tiếp xúc 
giữa cán bộ thuế với người nộp thuế giảm đi, kéo theo đó là hạn chế tối 
đa những tiêu cực không đáng có xuất hiện trong thời gian qua. 

“HĐĐT được kì vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai thanh 
toán điện tử và triển khai các hình thức giao dịch mua bán thông minh 
không dùng tiền mặt mà Chính phủ đang hướng tới. Tuy nhiên, điều 
quan trọng bây giờ là phải triển khai khẩn trương, đúng quy định và cố 
gắng đi những bước xa hơn để đi tắt đón đầu so với sự phát triển hiện 
nay của thế giới”, PGS. Đinh Trọng Thịnh nói. 

Vẫn còn tình trạng né tránh HĐĐT 

Việc áp dụng HĐĐT có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế nói chung và 
quản lý thuế nói riêng. Song, thực tế cho thấy, khi thông tin về việc áp 
dụng HĐĐT được tuyên truyền rộng rãi, không giống như các doanh 
nghiệp, phần đông hộ kinh doanh thực sự tỏ ra hoang mang, e ngại bởi 
lo sợ HĐĐT sẽ phức tạp, mất thời gian, chi phí. 

Tuy nhiên, PGS. Thịnh cho rằng, chi phí cơ sở hiện nay đã rất thấp, kết 
nối mạng cũng rất đơn giản. Chi phí duy tu bảo dưỡng cũng không 
đáng kể. Bên cạnh đó, hiện nay các ứng dụng kế toán cũng khá đơn 
giản, quá trình đào tạo một nhân viên kế toán phù hợp với quy mô kinh 
doanh nhỏ cũng không mất nhiều thời gian và chi phí. Với HĐĐT, công 
việc của kế toán sẽ đơn giản hơn trước rất nhiều. 

 

PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, giảng viên cao cấp của 
Học viện Tài chính 

“Tôi cho rằng những doanh nghiệp kêu khó có thể là những doanh 
nghiệp siêu nhỏ, quy mô chỉ vài nhân viên ngại thay đổi, ngại chuyển 
động và “lớn lên”. Mặt khác, cũng sẽ có một số doanh nghiệp hiện nay 



đang e ngại việc công khai minh bạch các hoạt động sản xuất kinh 
doanh nên né tránh HĐĐT”, PGS. Đinh Trọng Thịnh nhận định. 

Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ 
Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế cũng cho rằng, việc áp 
dụng HĐĐT mang lại nhiều tiện ích cho doanh nghiệp nhưng cũng là 
sức ép đối với những doanh nghiệp không minh bạch. 

“Chắc chắn các doanh nghiệp không minh bạch sẽ không thích HĐĐT 
và tìm cách chậm triển khai. Đây là một trong những thách thức không 
nhỏ khi triển khai HĐĐT trong cả nước”, ông Phụng cho hay. 

Tổng cục Thuế khuyến nghị các hộ kinh doanh không nên e ngại áp 
dụng HĐĐT. Theo quy định, hộ kinh doanh có thể áp dụng 2 loại 
HĐĐT. Loại thứ nhất là những hộ lớn có đủ điều kiện cơ sở hạ tầng 
công nghệ thông tin, họ tự khởi tạo HĐĐT (HĐĐT thông thường). Nhóm 
khác là các hộ nhỏ, không có đủ điều kiện cơ sở hạ tầng công nghệ 
thông tin nhưng vẫn có thể sử dụng HĐĐT bằng cách đến cơ quan 
thuế để nhờ cơ quan thuế khởi tạo HĐĐT cấp cho hộ kinh doanh 
(HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế). 

Theo bà Tạ Thị Phương Lan, Phó vụ trưởng Vụ quản lý thuế Thu nhập 
cá nhân, Tổng cục Thuế, Nghị định 119 tập trung vào nhóm hộ lớn, 
chiếm khoảng 7 - 10% tổng số hộ kinh doanh đang hoạt động hiện nay 
(khoảng 1,7 triệu hộ). Nhóm hộ lớn này bắt buộc phải sử dụng HĐĐT, 
sử dụng sổ sách kế toán, nộp thuế theo kê khai và không áp dụng thuế 
khoán như các hộ kinh doanh nhỏ. Với quy định như vậy, các hộ lớn đã 
được đối xử như doanh nghiệp. Còn các hộ nhỏ hơn không nên quá lo 
lắng. 

Ngoài ra, để thống nhất đồng bộ việc này, Bộ Tài chính đang có kế 
hoạch sửa đổi chế độ kế toán đối với hộ kinh doanh cũng như sửa đổi 
chế độ kế toán đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, qua đó thúc đẩy 
hộ lớn chuyển thành doanh nghiệp chứ không để các doanh nghiệp 
núp bóng hộ kinh doanh để trốn thuế./. 
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7. EuroCham: Quy trình cấp phép của hoạt động 
M&A còn nhiều thủ tục rườm rà 
Việt Nam cần tiếp tục giảm thiểu và hạn chế việc hình thành các 
ngành kinh doanh có điều kiện mới sẽ giúp Việt Nam trở thành 
điểm đến đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài. 



Đó là một trong những góp ý quan trọng của ông Nicolas Audier – Đồng 
chủ tịch EuroCham về cách tiếp cận thị trường và quy trình cấp phép 
của thị trường M&A mới đây với phóng viên Diễn đàn Doanh nghiệp. 

 

Ông Nicolas Audier – Đồng chủ tịch EuroCham. 

Theo đó, ông Nicolas Audier chỉ ra, mặc dù, Việt Nam đã có nhiều nỗ 
lực trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, đặc biệt trong các ngành 
kinh doanh có điều kiện, tuy nhiên vẫn tồn tại những thủ tục cấp phép 
rườm rà và không cần thiết trong hoạt động M&A.  

Ông Nicolas Audier cho rằng: "Việt Nam cần tiếp tục giảm thiểu số 
lượng các ngành có điều kiện và áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt 
chẽ đối với việc hình thành bất kỳ ngành có điều kiện mới nào khác. 
Việc này sẽ hỗ trợ cải thiện những lợi ích kinh tế và giúp Việt Nam trở 
thành điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư nước ngoài". 

Ngoài ra, đại diện EuroCham cũng khuyến nghị: "Một vấn đề quan 
trọng mà Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp đáng tiếc chưa xử lý được 
đó là quy trình phê duyệt kép đối với hoạt động thành lập doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam". 

Cụ thể, hiện nay, quy định này bắt buộc phải xin cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không 
những làm chậm quy trình thành lập doanh nghiệp mà còn tạo ra nhiều 
thủ tục phức tạp và khó lường. 

Theo đó, quy định kép này cũng tác động tiêu cực lên thị trường M&A 
do còn các giao dịch M&A với các doanh nghiệp tư nhân thường phải đi 
kèm với việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp về mục tiêu hoặc nhà đầu tư của doanh 



nghiệp đó đang nắm giữ. Rõ ràng, đối với hoạt động thành lập doanh 
nghiệp đầu tư nước ngoài, việc quy định bắt buộc một loạt giấy chứng 
nhận sẽ hiệu quả hơn và được xem là thông lệ chuẩn mực tại hầu hết 
các hệ thống trọng tài phán xét trên thế giới. 

"Việt Nam cần có sự thay đổi chính về khái niệm và cấu trúc để đơn 
giản hoá các quy trình đầu tư nước ngoài và thúc đẩy thị trường M&A"- 
ông nói. 

Cụ thể, theo ông Nicolas đó là bãi bỏ khái niệm đăng ký dự án đầu tư 
cùng với việc thành lập doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Các nhà đầu 
tư nước ngoài nên có quyền thành lập công ty con và liên doanh tại 
Việt Nam mà không cần thành lập và xin phê duyệt các dự án đầu tư. 
Việc huỷ bỏ yêu cầu đăng ký các dự án đầu tư nước ngoài sẽ làm cho 
khái niệm và bất kỳ yêu cầu về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trở 
nên không cần thiết. 

Song song với những khuyến nghị nêu trên, đại diện EuroCham cũng 
đánh giá cao môi trường đầu tư Việt Nam, ông cho biết: "Chúng tôi 
hoan nghênh việc tổ chức nhiều hoạt động đối thoại giữa cơ quan Nhà 
nước, cơ quan hữu quan với cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian 
vừa qua nhằm thu nhập góp ý của người dân về các dự thảo sủa đổi 
Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Mục đích của việc đối thoại này là 
giải quyết những vấn đề M&A còn tồn tại như quy trình cấp phép, điều 
kiện đầu tư và các yêu cầu chung". 

EuroCham đánh giá cao việc ban hành Luật 03/2016/QH14 sửa đổi 
danh sách các ngành kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư, theo 
đó số lượng ngành kinh doanh có điều kiện đã được giảm từ 267 
xuống còn 243 và tiếp tục đề xuất giảm tiếp 26 ngành kinh doanh có 
điều kiện trong dự thảo mới đây của dự thảo Luật sửa đổi một số điều 
của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. 

Thêm nữa, việc ban hành quyết định 3720/QĐ-BCT cũng đã đưa ra 
phương án cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện đầu tư kinh doanh trong 
giai đoạn 2010-2019, trong 8 lĩnh vực, đã loại bỏ 111 điều kiện đầu tư 
kinh doanh, đơn giản hoá 60 điều kiện điều tư kinh doanh và chuyển 
hậu kiểm 31 điều kiện đầu tư kinh doanh, do đó chỉ còn có 178 điều 
kiện trực thuộc quyền quản lý của Bộ Công thương. 

Quyết định này của Bộ Công thương tiếp tục giảm đảng kể số lượng 
điều kiện đầu tư sau khi đã loại bỏ 674 điều kiện đầu tư kinh doanh 
theo Quyết định 3610A/QĐ-BCT quy định kế hoạch cắt giảm và đơn 
giản hoá điều kiện kinh doanh cho giai đoạn 2017-2018. Nhiều quan sát 
viên cho rằng Quyết định này của Bộ Công thương sẽ cải thiện đáng kể 
môi trường đầu tư kinh doanh và đầu tư trên khắp Việt Nam. 
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8. Nâng hiệu quả tương tác giữa người dân và 
chính quyền 
Dự kiến từ đầu tháng 7/2019, Hà Nội sẽ đưa vào hoạt động Cổng 
thông tin tiếp nhận và trả lời phản ánh của người dân của TP Hà 
Nội. 

Thông tin đó đang được đón nhận và coi đây là kênh thông tin tương 
tác giữa người dân và các cấp chính quyền, đặc biệt trong vấn đề cải 
cách hành chính. 

Thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống 
chính trị 2018”, một trong những mục tiêu được TP Hà Nội xác định rõ 
là xây dựng chính quyền TP theo hướng chính quyền điện tử, phục vụ 
chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả, lấy sự hài lòng của 
người dân và DN là thước đo đánh giá chất lượng. 

Đồng thời, để nâng hiệu quả cải cách hành chính, tại các sở, ngành 
cũng như các quận, huyện trên địa bàn, đều đã thực hiện việc tiếp 
nhận, xử lý phản ánh kiến nghị liên quan đến quy định của thủ tục hành 
chính (TTHC), thái độ phục vụ của cán bộ, công chức qua đường dây 
nóng và email. Hà Nội cũng là một trong những địa phương đi đầu cả 
nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC với 
người dân, DN và hiện đại hóa nền hành chính. 

Đến nay, toàn TP đã có 1.055 dịch vụ công trực tuyến, đạt 55% số 
TTHC của TP được triển khai cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 
Năm 2019, TP phấn đấu 100% dịch vụ công phải được thực hiện trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, việc ứng 
dụng công nghệ thông tin trên địa bàn vẫn chưa đáp ứng yêu cầu xây 
dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả. Chất 
lượng mối quan hệ giữa công dân và cơ quan hành chính TP còn 
những hạn chế. Kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa được 
thực thi nghiêm túc, còn hiện tượng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Một 
bộ phận cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết TTHC liên quan đến cá 
nhân, tổ chức vẫn còn thiếu tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ, 
gây bức xúc trong dư luận… 

Để khắc phục những hạn chế trong cải cách hành chính, đồng thời tiếp 
nhận nhanh nhất phản hồi của người dân, theo chỉ đạo của lãnh đạo 
TP, các đơn vị đang tập trung xây dựng Cổng thông tin tiếp nhận và trả 



lời phản ánh của người dân xong trong quý II/2019 để đưa vào hoạt 
động từ đầu tháng 7/2019. 

Dự kiến, khi hệ thống chính thức đi vào hoạt động, người dân có thể 
truy cập vào hệ thống từ máy vi tính, thiết bị di động được kết nối 
internet để gửi phản ánh, kiến nghị và theo dõi, nhận kết quả trả lời 
phản ánh, kiến nghị của mình về cơ chế, chính sách, thủ tục hành 
chính. Những hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, 
thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong 
giải quyết TTHC cũng được tiếp nhận qua kênh này. 

Người dân có thể đề xuất những sáng kiến về cải cách hành chính, 
phát hiện các cơ chế, chính sách, TTCH không phù hợp với thực tế, 
không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp... Thông qua Cổng 
thông tin, các cơ quan hành chính của TP sẽ tiếp nhận, trả lời những 
phản ánh, kiến nghị của người dân theo từng lĩnh vực, từng cơ quan 
xử lý. 

Cũng nằm trong nỗ lực hiện đại hóa nền hành chính, hiện TP Hà Nội 
đang hoàn thiện dự án "Xây dựng hệ thống họp trực tuyến phục vụ 
công tác quản lý, điều hành của TP - giai đoạn 3" 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. Những nỗ lực này của TP khi đi vào hoạt động sẽ góp 
phần cải thiện, nâng cao chất lượng mối quan hệ công dân và cơ quan 
hành chính TP, hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên 
nghiệp và hiệu quả, nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của 
đội ngũ cán bộ, công chức.  
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9. Triển khai hiệu quả mô hình một cửa 

 



Hướng dẫn người dân tra cứu thông tin tại Bộ phận một cửa quận Long Biên. 

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cũng như hệ 
thống một cửa điện tử dùng chung ba cấp trong giải quyết thủ tục 
hành chính trên địa bàn TP Hà Nội thời gian qua đã được triển 
khai hiệu quả, tạo thuận lợi cho các tổ chức, người dân đến giao 
dịch. 

Tuy nhiên, vẫn có một số đơn vị chưa chấp hành đúng quy định, ảnh 
hưởng đến chất lượng giải quyết công việc. 

Chưa cập nhật kịp thời các quy định mới 

Xác định mô hình một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử là bộ 
mặt giao dịch hành chính giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, công
dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, cho nên các cơ quan, 
đơn vị của TP Hà Nội đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng khá 
tốt về địa điểm, trang thiết bị, nhân lực cho bộ phận này. Các bộ phận 
một cửa đều niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính, nguyên 
tắc tiếp khách, tiếp dân và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội. Cán bộ trực 
tại bộ phận một cửa đều đã qua lựa chọn, được trang bị đồng phục và 
đeo thẻ nghiêm túc. 

Tuy nhiên, bên cạnh việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, vẫn có lúc, 
có nơi chưa thực hiện nghiêm các quy định trong thực hiện cơ chế một 
cửa. Trong đợt kiểm tra việc chấp hành kỷ cương hành chính những 
ngày làm việc sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019, một số vi phạm đã được 



Đoàn kiểm tra công vụ thành phố phát hiện và kịp thời chấn chỉnh. 
Trong đó, vi phạm phổ biến nhất là nhiều đơn vị chưa cập nhật kịp thời 
các quy định mới mà vẫn niêm yết quy định cũ trong lĩnh vực địa chính, 
tư pháp. Tại quận Hà Đông, bộ phận một cửa các phường Phúc La, 
Dương Nội chưa cập nhật quy định mới về thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực địa chính - đô thị; chưa có biểu mẫu kê khai sẵn để công dân 
dễ tiếp cận. Trong khi đó, bộ phận một cửa của phường Dương Nội 
niêm yết thời gian nhận và trả hồ sơ hành chính chưa chuẩn so với quy 
định. Tương tự, bộ phận một cửa phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm 
vẫn niêm yết một số quy định về thủ tục hành chính đã hết hiệu lực 
trong lĩnh vực giáo dục, công thương, lao động - thương binh và xã 
hội... 

Tại xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, mặc dù từ nhiều năm nay, thành 
phố đã yêu cầu toàn bộ thủ tục hành chính phải được tiếp nhận và trả 
tại bộ phận một cửa, song xã vẫn tiếp nhận thủ tục hành chính lĩnh vực 
địa chính tại phòng chuyên môn. Lãnh đạo xã cho biết, cả xã chỉ có một 
cán bộ địa chính, trong khi lượng công việc nhiều cho nên không thể 
ngồi trực tại bộ phận một cửa. 

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Đình Hoa, những sai sót 
này khiến công dân không được tiếp cận văn bản mới và dễ dẫn tới 
hiện tượng công chức bộ phận một cửa thực hiện không đúng quy định 
hiện hành khi giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân. 
Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, sớm khắc phục 
những khuyết điểm để việc thực hiện đạt kết quả cao hơn. 

Nâng cao hiệu quả một cửa điện tử 

Đối với hệ thống một cửa điện tử dùng chung ba cấp của thành phố, 
sau hơn bốn tháng triển khai cũng đã phát sinh bất cập cần sớm khắc 
phục. Đó là việc nhập dữ liệu đầu vào trên hệ thống chưa chuẩn theo 
các quy định hiện hành, gây lúng túng cho cán bộ, công chức khi thực 
hiện. Thí dụ, thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm có quy 
định thời gian giải quyết là 18 ngày nhưng trên phần mềm của hệ thống 
một cửa điện tử chỉ ghi là năm ngày; hay trong lĩnh vực đất đai lại thiếu 
quy định 15 ngày phải niêm yết công khai ở phường đối với việc cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Bên cạnh đó, nhiều thủ 
tục trùng nhau, có thủ tục đã bị loại bỏ nhưng chưa được xóa trong 
phần mềm, đã gây khó khăn cho những người thực thi công vụ. 

Mới đây, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo 
Chương trình 08-CTr/TU Thành ủy Hà Nội về “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”, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức 



Chung yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả bộ phận một cửa; tất cả 
các hồ sơ thực hiện qua một cửa và một cửa liên thông phải đúng hạn, 
bảo đảm chất lượng. Ghi nhận công tác cải cách hành chính của Thủ 
đô có những chuyển biến tích cực và rõ nét, song Chủ tịch UBND thành 
phố đánh giá: Trách nhiệm, thái độ ứng xử của một bộ phận cán bộ 
công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho 
người dân chưa chuẩn mực, vẫn còn những ý kiến phàn nàn. 

Tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn qua một cửa, một 
cửa liên thông đạt tỷ lệ hơn 99%, tuy nhiên chất lượng giải quyết hồ sơ 
vẫn còn có vấn đề cần khắc phục. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 
yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính và cắt giảm 
theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Về phần mềm một cửa 
liên thông do đang trong quá trình hoàn thiện cho nên cần vừa làm vừa 
rút kinh nghiệm, rút ngắn quy trình, thủ tục tạo thuận lợi cho cán bộ, 
công chức khi làm việc và các tổ chức, người dân khi sử dụng. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình một cửa, một cửa liên thông, 
một cửa điện tử là một phần quan trọng trong thực hiện cải cách hành 
chính của TP Hà Nội, hướng tới mục tiêu lấy người dân và doanh 
nghiệp làm trọng tâm phục vụ. Trong tiến trình ấy, các đơn vị cần chú ý 
cải cách hành chính ngay trong nội bộ giữa các sở, ngành, quận huyện; 
cải tiến, cập nhật các phần mềm tương thích; tăng cường công tác 
tuyên truyền, công khai, minh bạch để người dân tham gia, giám sát. 
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10. Bài học quý từ câu chuyện ‘khởi nghiệp thành 
công’ của Đà Nẵng 
Tiên phong trong việc áp dụng công nghệ thông tin vào cải cách 
hành chính, Đà Nẵng hiện tại là một trong những “TP thông minh” 
nhất cả nước.  

Việc áp dụng mô hình chính quyền thông minh 4.0 đã góp một phần 
không nhỏ trong công cuộc kiến thiết lại TP.Đà Nẵng. Và nay, Đà Nẵng 
đã được gọi tên bằng cụm mỹ từ “TP đáng sống” nhất Việt Nam. 

Từ những dãy nhà chồ cũ kỹ dọc sông Hàn 

Nếu từng đến thăm Đà Nẵng vào những dịp trước năm 1977, ai cũng 
sẽ công nhận, điểm dễ nhận diện nhất của Đà Nẵng là cơ sở hạ tầng 
nghèo nàn, lạc hậu. Bên này sông Hàn là những dãy nhà chồ nhà chồ 
nhếch nhác, còn bờ bên kia sông Hàn là vùng đất hoang vu, “chó ăn 



đá, gà ăn sỏi”. Thời điểm đó, ít ai tin rằng, chỉ một cây cầu cũng có thể 
khiến mọi chuyện thay đổi. 

 

Đà Nẵng năm 1967 ghi dấu bởi những dãy nhà chồ cũ kỹ dọc sông 
Hàn. Tháp chuông nhà thờ chính tòa Đà Nẵng (Nhà thờ Con Gà) thấp 

thoáng ở phía xa 

Cầu quay sông Hàn là một công trình xây dựng có ý nghĩa cực kỳ đặc 
biệt. Khởi công vào ngày 2.9.1998, sau 5 năm xây dựng, cầu sông Hàn 
mới chính thức được khánh thành vào ngày 29.3.2003 và đó cũng là 
ngày kỷ niệm 25 năm giải phóng Đà Nẵng. Với mục đích nối liền hai 
trục đường chính của thành phố (TP) là đường Lê Duẩn ở bờ Tây và 
đường Phạm Văn Đồng ở bờ Đông sông Hàn vào ban ngày, và giúp 
các tàu lớn dễ dàng vận chuyển hàng hóa dọc sông Hàn vào ban đêm, 
Chính quyền TP.Đà Nẵng đã cho xây dựng cầu có cấu trúc có thể quay 
ngang, quay dọc. 

Nhưng điểm hay của chính quyền Đà Nẵng chính là bất cứ một công 
trình cơ sở hạ tầng nào của Đà Nẵng cũng luôn gắn với một chiến lược 
dài hơi, bền vững. Và đó là lý do những cây cầu ở Đà Nẵng lần lượt ra 
đời. Cầu ở Đà Nẵng không chỉ xây dựng để phục vụ giao thông, nhu 
cầu vận tải, đi lại của người dân hai bờ sông Hàn mà còn là điểm nhấn 
kiến trúc, điểm tô cho TP về đêm, phục vụ du lịch. Chẳng vì thế mà Đà 
Nẵng chiều dài Bắc - Nam khoảng 20 km tính từ cửa sông Hàn lên đến 
thượng lưu, nhưng có đến 9 cây cầu. Đặc biệt, không cây cầu nào 
giống nhau, mà mỗi cây cầu đều mang một nét riêng. 



 

Cầu sông Hàn ra đời với mục đích hỗ trợ giao thông cho người dân và 
phục vụ du lịch nhưng nay đã trở thành biểu tượng cho nét văn minh, 

hiện đại của Đà Nẵng 

Không những thế, chính quyền Đà Nẵng còn có tầm nhìn xa trông rộng 
hơn khi “dám” thực hiện công cuộc kiến thiết để Đà Nẵng từ quay lưng 
ra biển đã hướng mặt về phía biển. Còn nhớ, lúc tuyến đường ven biển 
Nguyễn Tất Thành khánh thành, nào có ai ngờ được Đà Nẵng nhìn ra 
biển lại có thể rực rỡ, quyến rũ đến thế. 

Giờ đây, TP.Đà Nẵng không những sở hữu những kỳ quan xinh đẹp 
bậc nhất Việt Nam mà đô thị Đà Nẵng không mắc phải những căn bệnh 
trầm kha như kẹt xe, ngập úng, ô nhiễm môi trường... 

Những chính sách “lấy dân làm gốc” 

Chính quyền TP.Đà Nẵng đã sớm nhận ra không phải nông nghiệp, 
công nghiệp mà du lịch, dịch vụ chính là ngành kinh tế mũi nhọn, là tiền 
đề của sự phát triển bền vững của Đà Nẵng. Vì thế, từ nửa thế kỷ 
trước, Đà Nẵng đã tự mở lối đi riêng. Nhưng lối đi riêng ấy là sự đồng 
tâm hợp lực của cả các cấp chính quyền và người dân Đà Nẵng. 

Sự khác biệt đơn giản giữa Đà Nẵng và các TP khác chỉ đơn giản là 
gần dân, biết lắng nghe nguyện vọng của người dân, lo cho cái khó của 
dân và thuyết phục để người dân cùng chia sẻ, đồng thuận với chính 
quyền, tất cả vì mục tiêu TP phát triển hiện đại hơn. 



Khởi đầu là cả TP quyết tâm thực hiện chính sách “5 không” - không có 
người đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xin ăn, 
không có người nghiện ma túy trong cộng đồng và không có cướp của 
giết người. Sau đó là chính sách “3 có” - có văn hóa văn minh đô thị, có 
nhà ở và có việc làm. 

 

Đà Nẵng ngày nay được gắn với những danh hiệu “TP đáng sống”, “TP 
đáng du lịch” của Việt Nam 

Từ những bước tiến đầu tiên đầy vững chắc ấy, đến nay, Đà Nẵng 
không những là một TP văn minh, Đà Nẵng còn là một TP hiện đại. Sự 
nhạy bén trong việc đưa ra các quyết sách của lãnh đạo chính quyền 
TP.Đà Nẵng chính là việc luôn biết TP mình đang đứng ở đâu, đang 
thiếu sót điểm nào và phải làm gì để cải tiến vị trí của mình. Khi cả 
nước đang tung hô về một Đà Nẵng không tệ nạn xã hội, Đà Nẵng đã 
bước tiếp bước thứ hai, chính là trở thành TP đầu tiên mạnh dạn ứng 
dụng công nghệ thông tin vào các dịch vụ hành chính - xã hội. 

Thời điểm ban đầu, Tổng đài 1022 ra đời với mục đích là kênh phản 
ánh của người dân. Chỉ với một cuộc gọi tới Tổng đài 1022, người dân 
có thể dễ dàng phản ánh trực tiếp với các cấp chính quyền TP những 
khó khăn, khúc mắc cũng như kiến nghị những phương án thiết thực 
để phát triển TP. Chẳng phải từ đó, người dân cả nước lại râm ran 
những câu chuyện về những nhà lãnh đạo tài ba, chính trực của Đà 
Nẵng, luôn lắng nghe nguyện vọng và sẵn sàng giải quyết những bức 
xúc của người dân. 



Để rồi khi cuộc sống của người dân được cải thiện, chính quyền TP.Đà 
Nẵng lại bước thêm một bước tiến lớn hơn, nâng cấp vai trò của Tổng 
đài 1022, bằng cách đưa Tổng đài này lên ứng dụng Zalo. Chẳng đâu 
có được, chẳng người nào “sướng” bằng người Đà Nẵng, chỉ cần ở 
nhà thì “trong nhà vừa tỏ, ngoài ngỏ cũng tường”. Người dân có thể tra 
cứu lộ trình xe buýt, thời gian xe buýt đến trạm, địa điểm ăn uống có 
chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ sở tiêm chủng, cơ sở khám 
- chữa bệnh, dò giá đất, và thậm chí là dò… điểm thi tốt nghiệp của con 
em trong nhà. 

Trung tâm thông tin dịch vụ tiện lợi, nhanh chóng, chính xác 1022 trên Zalo 

Tổng đài 1022 vừa hoàn thành sứ mệnh cung cấp thông tin cho người 
dân Đà Nẵng, thì lãnh đạo TP đã tiếp tục xây dựng Bộ công cụ tra cứu 
dữ liệu từ các máy xếp hàng tự động. Cảnh tượng cả gia đình già trẻ 
lớn bé dắt díu nhau thức dậy từ tờ mờ sớm để bốc số khám bệnh đã 
không còn xuất hiện tại bệnh viện Đà Nẵng. Vì chỉ cần một tin nhắn, 
người dân có thể theo dõi số thứ tự điện tử và chủ động sắp xếp thời 
gian để quay lại thực hiện thủ tục đúng giờ. 



 

Người dân không cần ngồi chờ, có thể “xếp hàng điện tử” 

Tiện ích này không chỉ có trong các dịch vụ y tế, mà còn được ứng 
dụng trong cả những dịch vụ hành chính vốn nhiều phức tạp và lắm 
nhiễu nhương. Ngày nay, thay vì phải trực tiếp đến trung tâm hành 
chính, người dân Đà Nẵng có thể ở nhà và thao tác trên điện thoại. 
Trong suốt gần 4 năm thực hiện (2014 cho đến nay), người dân có thể 
tra cứu và nhận kết quả của hơn 2.000 thủ tục hành chính. 

Người dân làm thủ tục hành chính qua điện thoại thông minh 



Không những người dân hài lòng về dịch vụ của Đà Nẵng mà khách du 
lịch cũng hết sức hài lòng về Đà Nẵng. Đà Nẵng vẫn luôn là điểm đến 
du lịch được bạn bè ở khắp năm châu bốn bể truyền tai nhau và là 
niềm tự hào của đất nước Việt Nam. 

Vừa cải thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, vừa cải thiện dịch vụ dân sinh, 
những bước đi đúng đắn được tính toán kĩ lưỡng của chính quyền Đà 
Nẵng đã cải thiện hoàn toàn bộ mặt của TP.Đà Nẵng. Từ một TP nằm 
ở khu vực miền Trung có xuất phát điểm không thuận lợi về địa lý, Đà 
Nẵng hôm nay đã trở thành một TP luôn đi kèm cũng những mỹ danh 
như “đáng sống”, “đáng du lịch”, “văn minh”, “hiện đại”,… và là một tấm 
gương cần được noi theo. 

Có thể nói, công cuộc cải cách hành chính của TP cũng góp phần quan 
trọng nâng cao chất lượng cuộc sống và sự hài lòng cho người dân, 
giúp thu hút nhiều hơn lượng khách du lịch tới địa phương, đưa Đã 
Nẵng từ một TP có tiềm lực kinh tế không mạnh thành một TP cảng du 
lịch sầm uất. 

Cho đến nay, đã có 34 tỉnh thành ứng dụng mô hình chính quyền thông 
minh 4.0 phục vụ người dân, và Đà Nẵng là mô hình thành công nhất, 
là bài học sáng giá về cải cách hành chính của nước ta.  
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11. Ứng dụng Zalo vào hành chính công 
Tỉnh Cà Mau đã chính thức ứng dụng Zalo vào công tác cải cách 
hành chính. Theo đó người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp trên 
Zalo bằng cách gửi ảnh là điểm nổi bật của dịch vụ mà Cà Mau 
đang triển khai. Đến ngày hẹn người dân chỉ cần cầm giấy tờ gốc 
đến trung tâm hành chính để đối chiếu và nhận kết quả.  

  



 

Lễ ký kết hợp tác khai thác ứng dụng Zalo 

Ngoài ra, kênh “Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Cà Mau” còn hỗ trợ người 
dân các tính năng như tra cứu tiến trình giải quyết hồ sơ, trao đổi trực 
tuyến về thủ tục giấy tờ với cán bộ trung tâm hành chính.  

Cà Mau cũng đã thành lập tổ công tác để đảm nhận chức năng tư vấn, 
hướng dẫn, hỗ trợ dịch vụ công cho người dân thông qua kênh tương 
tác hỏi đáp trực tuyến trên Zalo, đồng thời cho phép người dân đánh 
giá mức độ hài lòng đối với công chức - viên chức giải quyết hồ sơ. Với 
đặc thù địa lý của tỉnh có rất nhiều huyện, xã nằm xa trung tâm thành 
phố, ứng dụng này sẽ giúp người dân không còn mất nhiều thời gian 
cũng như công sức di chuyển khi cần làm thủ tục hành chính cũng như 
góp phần minh bạch hóa, hiện đại hóa nền hành chính công.  

Như vậy tính đến tháng 3-2019, trên cả nước đã có 34 tỉnh, thành ứng 
dụng Zalo vào mô hình cải cách hành chính, đơn giản hóa giấy tờ thủ 
tục và đem lại sự tiện lợi phục vụ người dân một cách tốt nhất. 

Theo sggp.org.vn 

 

12. Cấp Chứng minh nhân dân lưu động tạo thuận 
lợi cho người dân 

Cùng với việc triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch của Bộ 
Công an, Công an tỉnh, UBND huyện về cải cách thủ tục hành 
chính (TTHC);  Công an huyện Vị Xuyên đã chủ động đề ra những 
sáng kiến, cách làm hay, hiệu quả trong cải cách hành chính 
(CCHC) phục vụ người dân. Một trong những cách làm hiệu quả 



của Công an huyện Vị Xuyên là tổ chức cấp Chứng minh nhân dân 
(CMND) lưu động tại địa bàn các xã, thị trấn; giúp người dân thuận 
tiện hơn trong việc đi lại và làm các thủ tục. 

 

Công an huyện Vị Xuyên cấp CMND lưu động tại UBND thị trấn Nông 
trường Việt Lâm. Ảnh: Tuấn Sơn 

CMND là một loại giấy tờ tùy thân của công dân do cơ quan công an có 
thẩm quyền chứng nhận về những đặc điểm riêng và nội dung cơ bản 
của mỗi công dân trong độ tuổi do pháp luật quy định, nhằm bảo đảm 
thuận tiện việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong việc đi lại 
và thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, CMND có vai 
trò hết sức quan trọng trong mọi quan hệ pháp luật; CMND là để chứng 
minh nhân thân của một cá nhân cụ thể; hầu hết mọi công dân Việt 
Nam đều được cấp CMND khi đủ 14 tuổi trở lên. 

Những năm gần đây, ý thức chấp hành pháp luật của người dân và  
nhất là đồng bào dân tộc thiểu số đã được nâng lên; tuy nhiên, vẫn còn 
một bộ phận người dân chưa nhận thức được về ý nghĩa, tầm quan 
trọng, nên chưa đến cơ quan công an để làm thủ tục cấp CMND theo 
quy định. Bên cạnh đó, người dân có tâm lý ngại làm thủ tục cấp 
CMND vì phải đi xa, chưa nắm rõ thành phần hồ sơ nên phải đi lại 



nhiều lần hoặc một số thông tin giấy tờ nhân thân không chính xác về 
họ, tên, nơi thường trú… 

Xác định việc cấp CMND là cần thiết, qua đó, tạo điều kiện thuận tiện 
cho người dân trong tham gia các hợp đồng, giao dịch và nhiều quan 
hệ pháp luật khác; Công an huyện Vị xuyên đã tích cực phối hợp với 
chính quyền địa phương rà soát số lượng công dân chưa được cấp 
CMND hoặc chưa làm thủ tục cấp đổi khi CMND hết hạn, hư hỏng, mất 
hoặc thay đổi đặc điểm nhận dạng…, để thực hiện việc cấp CMND lưu 
động cho nhân dân và lồng ghép tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của 
CMND trong đời sống xã hội; việc cấp phát CMND tại cơ sở thường 
được bố trí vào ngày nghỉ, vừa rút ngắn thời gian các khâu cấp phát, 
vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không phải đi lại xa và chờ 
đợi lâu. Qua đó, kịp thời phát hiện, xác minh nhiều trường hợp khai 
man, sai lệch thông tin, bảo đảm cấp phát CMND cho người dân chính 
xác, an toàn. Trong năm 2018, Công an huyện Vị Xuyên đã hoàn chỉnh 
hồ sơ cấp CMND cho 4.069 lượt người; trong đó, tổ chức được 6 đợt 
cấp CMND lưu động tại 6 xã với tổng số cấp trên 3.100 CMND. 

Bên cạnh việc tổ chức cấp CMND lưu động, Công an huyện còn cử cán 
bộ luân phiên thường trực tại Trung tâm Hành chính công của huyện 
để cấp CMND cho người dân; rà soát tất cả bộ TTHC thuộc thẩm 
quyền của Công an huyện, công an các xã, thị trấn để cập nhật, bổ 
sung, chỉnh sửa kịp thời những thay đổi về thành phần hồ sơ; rút ngắn 
thời hạn giải quyết thủ tục cấp mới, cấp đổi, cấp lại CMND từ 20 ngày 
theo quy định, xuống còn 15 ngày. 

Có thể nói, cấp CMND lưu động là cách làm hay, thiết thực, đạt hiệu 
quả cao, qua đó thể hiện tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ với 
nhiệm vụ được giao, đồng thời xây dựng hình ảnh người công an chính 
quy, tận tụy, vì nhân dân phục vụ. 

Theo baohagiang.vn 

 

13. DDCI góp phần hoàn thiện chỉ số cải cách hành 
chính 



 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tạo bước đột phá về CCHC, 
góp phần nâng cao chỉ số DDCI  

Năm 2018, việc công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban 
ngành và địa phương (DDCI) đã thể hiện thái độ lắng nghe và chia 
sẻ với cộng đồng doanh nghiệp của chính quyền tỉnh trong giai 
đoạn phát triển mới. Qua đó góp phần hoàn thiện chỉ số cải cách 
hành chính (CCHC). 

Lấy cạnh tranh làm động lực CCHC 

Công bố chỉ số DDCI là thể hiện sự quyết tâm của tỉnh trong việc đẩy 
mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao sức 
cạnh tranh của tỉnh. DDCI được xây dựng như một công cụ đánh giá 
phản ánh sát thực tế kinh doanh và cơ sở thông tin tích lũy qua nhiều 
năm, từ đó xây dựng các biện pháp, giải pháp thiết thực cho các cơ 
quan, đơn vị tham gia đánh giá nhằm giải quyết những khó khăn, 
vướng mắc của doanh nghiệp. Lãnh đạo tỉnh đã tham gia từ đầu các 
hội nghị quan trọng (hội nghị xây dựng DDCI và hội nghị công bố 
DDCI), thể hiện quan điểm lấy cạnh tranh làm động lực cải cách, ghi 
nhận đánh giá của doanh nghiệp làm thước đo sự thay đổi. 

Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân Đặng Ngọc 
Anh, thông qua DDCI lãnh đạo huyện nắm bắt được những ý tưởng, 
sáng kiến từ doanh nghiệp để đề xuất các giải pháp cải thiện môi 
trường đầu tư, kinh doanh cho huyện. Đồng thời thực hiện DDCI, 100% 
thông tin, tài liệu (trừ tài liệu mật) được niêm yết công khai; nhiều thủ 
tục hành chính (TTHC) được yêu cầu rút ngắn, tạo điều kiện thuận lợi, 
hợp lý cho tổ chức, cá nhân tham gia giải quyết TTHC; các phòng ban, 
xã/thị trấn chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND huyện về thực hiện 



các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến đơn vị mình để nâng cao chỉ số 
DDCI. 

Kết quả DDCI là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành 
nhiệm vụ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và UBND các xã/thị 
trấn... Theo đó, chỉ số CCHC của huyện được nâng lên rất nhiều. 

Còn theo TS Nguyễn Đức Nhật, Trưởng nhóm nghiên cứu DDCI tại 
Phú Yên, chỉ số DDCI Phú Yên 2018 cung cấp cho các nhà đầu tư, các 
doanh nghiệp và công chúng những thông tin và phân tích khoa học, 
khách quan giúp hiểu rõ về môi trường kinh doanh ở Phú Yên bên cạnh 
chỉ số PCI, là hành động cụ thể chia sẻ quan điểm cởi mở và thái độ 
lắng nghe, cầu thị của hệ thống chính quyền tỉnh, trao quyền cho cộng 
đồng doanh nghiệp lấy sự hài lòng và phát triển bền vững của doanh 
nghiệp làm thước đo chất lượng điều hành kinh tế và từng đơn vị hành 
chính của tỉnh. 

Trong quá trình triển khai, Phú Yên đã dành sự quan tâm và tham gia 
tích cực với tổ công tác trong các khâu chuẩn bị cơ sở dữ liệu, xây 
dựng câu hỏi và công cụ nghiên cứu, khảo sát và thu thập đánh giá ý 
kiến của doanh nghiệp. 

“Ngay sau khi công bố DDCI, Chủ tịch UBND tỉnh đã chính thức có văn 
bản đề nghị tổ công tác và các đơn vị tiến hành các hoạt động phân 
tích sâu DDCI. Đây là những bước đi hệ thống bài bản thể hiện tầm 
nhìn và cam kết của lãnh đạo tỉnh, phát đi thông điệp CCHC mạnh mẽ 
và trách nhiệm với những đánh giá, yêu cầu ngày một cao hơn của 
cộng đồng doanh nghiệp”, TS Nguyễn Đức Nhật nhấn mạnh. 

Cần sự đồng bộ trong cải cách 

Báo cáo DDCI Phú Yên 2018 và những thông tin phân tích đã chỉ rõ 
những điểm mạnh và hạn chế của chất lượng điều hành kinh tế trong 
tỉnh. Cho dù hầu hết các lĩnh vực đã có cải thiện, song tồn tại lớn nhất 
vẫn là thiếu đồng bộ trong cải cách, khác biệt về chất lượng điều hành 
kinh tế vẫn được ghi nhận ngay trong từng khối và giữa các địa 
phương với các sở, ngành. 

Hạn chế tiếp theo là chất lượng và cách thức thông tin, tương tác với 
cộng đồng doanh nghiệp chưa thực sự hiệu quả và liên tục. Chính vì 
vậy, cải thiện DDCI tương tự như cải thiện tất cả các bộ phận trong một 
cỗ máy lớn, đương nhiên sẽ cải thiện CCHC của tỉnh, không những vậy 
sự cải thiện này còn bền vững và thay đổi căn bản nề nếp và chất 
lượng công vụ, dịch vụ công. 

TS Nhật cho biết thêm: Để chỉ số CCHC tiếp tục tăng lên, DDCI cần 
tiếp tục hoàn thiện bằng những giải pháp cụ thể. Đó là, tăng cường 
minh bạch và tiếp cận thông tin vẫn là giải pháp căn cơ nhất; là nền 



tảng cắt giảm các chi phí cho doanh nghiệp bao gồm cả thời gian và tài 
chính. Chính quyền cần chủ động đẩy mạnh và đa dạng hóa các kênh 
thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp, yêu cầu tất cả các cơ quan, 
đơn vị có trách nhiệm giải trình cao với các yêu cầu, ý kiến của cộng 
đồng doanh nghiệp. 

Những vấn đề tồn đọng kéo dài cần được ưu tiên giải quyết dứt điểm, 
những vấn đề phát triển mang tính chiến lược cần được thảo luận rộng 
rãi, lắng nghe, tiếp thu và triển khai với sự ủng hộ của cộng đồng 
doanh nghiệp; đẩy mạnh hoạt động đối thoại với các tổ chức, cá nhân, 
nhất là trong việc giải quyết các TTHC... 

Theo baophuyen.com.vn 

 
 

 
 

 


