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1. Bổ sung 3 công việc được phép cho thuê lại lao 
động 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 29/2019/NĐ-CP quy định chi 
tiết về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ 
và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động. 

 

Thống kê của Bộ LĐ-TB&XH cho thấy 4 tỉnh có nhiều doanh nghiệp cho thuê 
lại lao động nhất là TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và Hà Nội 

Theo đó, thời hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được quy 
định tối đa là 60 tháng, thay vì 36 tháng theo Nghị định 55/2013/NĐ-CP. 
Cũng theo Nghị định 29/2019/NĐ-CP, giấy phép hoạt động cho thuê lại 
lao động sẽ được gia hạn nhiều lần và mỗi lần gia hạn tối đa là 60 
tháng.  

Nghị định cũng bổ sung 3 công việc vào danh mục công việc được cho 
thuê lại lao động, bao gồm: Quản lý, vận hành, bảo dưỡng và phục vụ 
trên tàu biển; quản lý, giám sát, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng và 
phục vụ trên giàn khoan dầu khí; lái tàu bay, phục vụ trên tàu bay/Bảo 
dưỡng, sửa chữa tàu bay và thiết bị tàu bay/Điều độ, khai thác 
bay/Giám sát bay. 

Ngoài ra, Nghị định 29/2019/NĐ-CP còn quy định các trường hợp 
không được cho thuê lại lao động gồm: Doanh nghiệp đang xảy ra 
tranh chấp lao động, đình công hoặc để thay thế người lao động đang 
trong thời gian thực hiện quyền đình công, giải quyết tranh chấp lao 



động. Doanh nghiệp cho thuê không thỏa thuận cụ thể về trách nhiệm 
bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động 
thuê lại với bên thuê lại lao động. Thay thế người lao động bị cho thôi 
việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách 
doanh nghiệp hoặc vì lý do kinh tế. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 5-5-2019. 

Theo anninhthudo.vn 

 

2. Hướng dẫn áp dụng các quy định liên quan đến 
quy hoạch và cấp giấy phép tại cảng hàng không 
sân bay trên toàn quốc 
Sau khi nhận được Văn bản số 4690/CHK-QLC ngày 14/11/2018 
của Cục Hàng không Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải về việc 
hướng dẫn thực hiện các quy định liên quan đến việc cấp giấy 
phép xây dựng tại các cảng hàng không sân bay toàn quốc, Bộ 
Xây dựng đã có văn bản trả lời gửi Bộ Tư pháp. 

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet) 

Ngày 27/02, Bộ Xây dựng đã cùng Bộ Giao thông vận tải làm việc để 
tìm phương hướng giải quyết vướng mắc trong việc áp dụng các quy 
định của pháp luật hiện hành liên quan đến công tác quy hoạch và cấp 
giấy phép xây dựng cho các công trình tại các cảng hàng không, sân 
bay toàn quốc gồm: Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản quy 
phạm pháp luật hướng dẫn thi hành; Luật Hàng không dân dụng Việt 



Nam năm 2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng 
không dân dụng Việt Nam (Luật số 61/2014/QH13); Nghị định số 
102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý, khai thác 
cảng hàng không, sân bay. 

Sau khi làm việc, Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải dự kiến đề 
nghị Bộ Tư pháp có ý kiến trong việc áp dụng các quy định của pháp 
luật hiện hành đối với 02 nội dung cụ thể như sau: 

Về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng cảng hàng không, sân 
bay: Theo quy định tại Khoản 25, Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 thì 
cảng hàng không thuộc Khu chức năng đặc thù. 

Ngày 24/11/2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quy hoạch 
(Luật số 21/2017/QH14) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. 

Ngày 20/11/2018, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 
35/2018/QH14) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. 

Theo nội dung quy định tại các Luật nói trên đã sửa đổi Khoản 25, Điều 
3 Luật Xây dựng năm 2014, theo đó Khu chức năng đặc thù được sửa 
thành Khu chức năng và trong Khu chức năng không bao gồm cảng 
hàng không. 

Như vậy, việc quản lý công tác quy hoạch, xây dựng cảng hàng không 
không còn thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật 
Xây dựng năm 2014, việc quản lý quy hoạch sẽ được thực hiện theo 
quy định của pháp luật về hàng không dân dụng, cụ thể như sau: 

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 8 Luật Hàng không dân dụng năm 
2006, Khoản 2, Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Hàng 
không dân dụng pháp luật năm 2014 đã quy định về quy hoạch, quản lý 
việc tổ chức khai thác cảng hàng không, sân bay. 

Tại Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 
của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay đã quy 
định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: "Nghị định này quy 
định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay tại Việt 
Nam, bao gồm: Nguyên tắc và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên 
quan đến quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; quy hoạch và 
thực hiện quy hoạch cảng hàng không, sân bay; thủ tục mở, đóng cảng 
hàng không, sân bay; quản lý hoạt động khai thác tại cảng hàng không, 
sân bay và khu vực lân cận; sân bay dùng chung dân dụng và quân sự; 
bán, thế chấp, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất cảng 
hàng không, sân bay; hoạt động kinh doanh tại cảng hàng không, sân 
bay". 



Vì vậy, đề nghị Bộ Tư pháp có ý kiến hướng dẫn cụ thể việc tổ chức 
thực hiện việc việc lập, thẩm định, phê duyệt cảng hàng không sân bay 
theo quy định nào để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. 

Về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong cảng 
hàng không, sân bay, quy định về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng 
công trình chưa có sự thống nhất giữa pháp luật về xây dựng và pháp 
luật về hàng không dân dụng cụ thể như sau: 

Tại Điều 103 Luật Xây dựng năm 2014 đã quy định về cơ quan có thẩm 
quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi Giấy phép xây dựng 
là Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh, và UBND cấp huyện tùy theo cấp công 
trình. 

Tại Khoản 3, Điều 5 Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 
quy định về trách nhiệm của Cục Hàng không Việt Nam: “Thực hiện 
nhiệm vụ của cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thẩm định dự án, 
cấp giấy phép xây dựng công trình cảng hàng không, sân bay...”. 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 
20/10/2015 thì phạm vi điều chỉnh là việc quản lý, khai thác cảng hàng 
không, sân bay tại Việt Nam; đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân 
Việt Nam, nước ngoài có liên quan đến quản lý, khai thác cảng hàng 
không, sân bay. 

Như vậy, sẽ có 2 cách triển khai việc cấp giấy phép xây dựng công 
trình cảng hàng không, sân bay gồm: 

Cách 1: Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng thuộc Cục Hàng không 
Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải; 

Cách 2: Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, 
UBND cấp tỉnh, và UBND cấp huyện tùy theo cấp công trình. 

Trên tinh thần thống nhất tại cuộc họp ngày 27/02, Bộ Xây dựng và Bộ 
Giao thông vận tải đề xuất 02 phương án thực hiện như sau: 

Phương án 1: Để đảm bảo thống nhất thực hiện với cùng một hệ thống 
pháp luật, do việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng 
hàng không sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về hàng không 
dân dụng nên đề xuất Cục Hàng không Việt Nam là cơ quan có thẩm 
quyền cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 3, Điều 5 Nghị 
định 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015. 

Phương án 2: Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng thực hiện theo quy 
định tại Điều 103 Luật Xây dựng. Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh xem xét 
ủy quyền cho Cục Hàng không Việt Nam thực hiện việc cấp giấy phép 
xây dựng cho các cảng hàng không, sân bay. 



Đề nghị Bộ Tư pháp có ý kiến hướng dẫn để đảm bảo tuân thủ quy 
định và nguyên tắc áp dụng pháp luật. 

Theo baoxaydung.com.vn 

 

3. Ngay cả Bill Gates cũng không đủ điều kiện làm 
chuyên gia tại Việt Nam’ 
Người lao động nước ngoài đang phải đối mặt với rào cản về cấp 
giấy phép lao động và vấn đề miễn trừ bảo hiểm xã hội đối với 
nhóm đối tượng 'di chuyển trong nội bộ' doanh nghiệp. 

Bà Sarah Galeski, Phó giám đốc Công ty Luật TNHH KPMG, Đồng Chủ 
tịch Tiểu ban Nguồn Nhân lực và Đào tạo của Hiệp hội doanh nghiệp 
Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) trao đổi với TheLEADER xoay 
quanh những rào cản người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

Thưa bà, bà đánh giá thế nào về thực trạng lao động nước ngoài, đặc 
biệt là lao động châu Âu tại Việt Nam? 

Bà Sarah Galeski: Ngày càng có nhiều lao động nước ngoài tới Việt 
Nam. Đây phần nào là kết quả của việc ký kết các Hiệp định thương 
mại tự do như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương (CPTPP). Đặc biệt, khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt 
Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) được thông qua sẽ có thêm nhiều 
doanh nghiệp châu Âu đến đầu tư và mở công ty con tại Việt Nam. Vì 
thế, nguồn lao động nước ngoài tại Việt Nam chắc chắn sẽ gia tăng. 

Trong bối cảnh như vậy, quy trình cấp giấy phép lao động cho người 
nước ngoài tại Việt Nam có những thuận lợi và rào cản gì?  

Bà Sarah Galeski: Các thủ tục cấp giấy phép đã thuận lợi hơn nhiều. 
Quy trình trở nên đơn giản hơn so với chỉ vài năm trước đây. Thậm chí, 
Chính phủ đã ban hành nghị định nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy 
phép lao động. Tôi cho rằng đây là một bước tiến tích cực. 

Tuy nhiên, quy định cấp phép cho lao động nước ngoài vẫn còn hạn 
chế. Theo quy định trước đây, người lao động chỉ cần có 5 năm kinh 
nghiệm làm việc hoặc có bằng tốt nghiệp đại học. Tôi nghĩ mô hình đó 
có thể đem lại nhiều lợi ích hơn, tránh bỏ sót những chuyên gia giàu 
kinh nghiệm nhưng không có bằng đại học. Điển hình, trong vấn đề 
tuyển dụng giáo viên tiếng Anh, hầu hết những cá nhân tới Việt Nam 
làm việc trong lĩnh vực này chỉ mới tốt nghiệp đại học. Chính vì thế, họ 
không thể đáp ứng quy định về cấp phép lao động hiện hành. 

Bà có thể làm rõ hơn về vấn đề này? 



Bà Sarah Galeski: Hiện nay, để được cấp giấy phép làm việc với vị trí 
chuyên gia nước ngoài ở Việt Nam, người lao động cần có bằng đại 
học và tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc. Một số lao động có kĩ 
năng cũng khó có thể đáp ứng được yêu cầu ấy. Có rất nhiều người là 
chuyên gia trong những lĩnh vực cụ thể nhưng lại không có bằng đại 
học. 

Với quy định này, ngay cả Bill Gates cũng không đủ điều kiện làm 
chuyên gia tại Việt Nam. Vì thế, tôi cho rằng, việc yêu cầu cả kinh 
nghiệm và bằng cấp có thể bỏ sót những nhân tài giúp Việt Nam phát 
triển kinh tế. 

Việc người lao động nước ngoài tại Việt Nam phải đóng bảo hiểm xã 
hội bắt buộc theo Nghị định 143 hiện hành của Chính phủ có được coi 
là một rào cản khác hay không? Khuyến nghị của bà là gì? 

Bà Sarah Galeski: Nghị định 143 quy định về vấn đề đóng bảo hiểm xã 
hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại 
Việt Nam. Tôi cho rằng không nên bắt buộc người lao động nước ngoài 
tham gia bảo hiểm xã hội dài hạn theo hình thức áp dụng chế độ hưu trí 
và tử tuất. Bởi lẽ, người nước ngoài thường chỉ làm việc tại Việt Nam 
trong thời gian ngắn rồi rời đi.  

Mặt khác, tôi cũng đưa ra khuyến nghị về vấn đề miễn trừ bảo hiểm xã 
hội. Quy định về “di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp” không phải 
đóng bảo hiểm chưa rõ ràng. Điều này dẫn đến khó khăn trong xác 
định đối tượng được hưởng miễn trừ bảo hiểm xã hội, đặc biệt trong 
trường hợp người lao động nhận giấy phép lao động dưới hình thức di 
chuyển nội bộ. Các đối tượng này sau đó tham gia vào hợp đồng lao 
động tại công ty con của doanh nghiệp tại địa phương. 

Người nước ngoài thường chọn cách tiếp cận này vì các công ty Việt 
Nam chi trả một số phụ cấp liên quan đến người lao động nước ngoài, 
vì vậy hợp đồng lao động với công ty là cần thiết để khấu trừ chi phí 
hợp lý, hợp lệ. 

Vì vậy trong bối cảnh này, việc xác định nhóm đối tượng được hưởng 
miễn trừ bảo hiểm xã hội còn gặp khó khăn. Hiện nay, vẫn còn nhiều 
hướng dẫn khác nhau từ các cơ quan địa phương cho người lao động 
nước ngoài theo hình thức và trường hợp này. 

Chính phủ đang có động thái giải quyết những vấn đề xoay quanh quy 
định về “di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp”. Ý kiến của bà trong việc 
này là gì? 

Bà Sarah Galeski: Dường như chưa có sự đồng thuận giữa các cấp 
cơ quan khác nhau về cách thức miễn trừ một cách chính xác. Tuy 



nhiên, có vẻ như Chính phủ sẽ đưa ra hướng dẫn cụ thể trong thời gian 
tới và điều này được kì vọng sẽ giải quyết được vấn đề. 

Tôi nghĩ điều này rất hữu ích, nhất là trong việc giúp doanh nghiệp 
phân bổ nhân sự là lao động nước ngoài một cách tốt hơn. Chúng tôi 
hy vọng rằng vấn đề nhập nhằng trong định nghĩa sẽ được giải quyết 
sớm. 

Quy định liên quan tới Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao 
động nước ngoài 

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Nghị định 143/2018/NĐ-CP, từ 
01/01/2018, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ phải 
đóng Bảo hiểm xã hội theo luật định. 

Đối tượng phải đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm: 

Người lao động làm việc theo giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành 
nghề hoặc giấy phép hành nghề; 

Người có hợp đồng lao động có thời hạn không xác định hoặc thời hạn 
xác định từ một năm trở lên với một công ty Việt Nam; 

Các đối tượng được miễn đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm: 

Người lao động làm việc tại Việt Nam theo hình thức điều chuyển nội 
bộ công ty theo quy định tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP (cán bộ quản lý, 
giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc kỹ thuật viên của một doanh 
nghiệp nước ngoài đã hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và được 
doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi được 
điều chuyển); 

Người lao động đã quá tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động; 

Chế độ đóng Bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài gồm 5 chế độ: ốm 
đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí và trợ cấp tử tuất. Sau khi chấm 
dứt hợp đồng lao động Việt Nam hoặc hết hạn giấy phép lao động, 
không còn sống và làm việc tại Việt Nam, người lao động nước ngoài 
có thể xin hưởng trợ cấp một lần cho thời gian đóng Bảo hiểm xã hội. 

Theo theleader.vn 

 

4. Tháo ‘điểm nghẽn’ container tồn cảng - Bài 
1: Khốn đốn thiệt hại, chi phí leo thang 
Thông tư 08 và 09/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường ban hành nhằm kiểm soát phế liệu nhập khẩu đã vô tình 
trở thành các rào cản đối với các doanh nghiệp chờ nguyên liệu 



sản xuất. Những thiệt hại do các quy định phi thực tế gây nên, ai 
sẽ là người chịu trách nhiệm? 

Trước tình trạng phế liệu nhập khẩu vào các cảng biển tăng đột biến 
năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 2 thông tư 08 và 
09 liên quan đến quản lý phế liệu nhập khẩu với tên gọi “Quy chuẩn kỹ 
thuật Quốc gia về môi trường” có hiệu lực ngày 29/10/2018. Sau khi có 
Thông tư, tình trạng tồn đọng trở nên trầm trọng hơn, khiến chi phí lưu 
kho bãi dần thành con số khổng lồ, còn doanh nghiệp trong nước thì 
thiếu nguyên liệu sản xuất. 

Bật khóc vì quy định  

Theo nội dung Thông tư 08 và 09, cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường 
(TN-MT) các địa phương phải phối hợp với cơ quan hữu quan thông 
báo lô hàng có đạt chất lượng nhập khẩu hay không, và việc kiểm tra 
phải tiến hành 100% bằng mắt thường.  

Hai thông tư trên sau khi ban hành đã vấp phải ý kiến phản ứng của 
doanh nghiệp do “chồng chéo” với quy định khác, kéo dài thời gian 
thông quan với các lô hàng phế liệu nhập khẩu. Bởi, bên cạnh kết quả 
giám định của cơ quan giám định độc lập do Bộ TN-MT chỉ định, doanh 
nghiệp phải có thêm kết quả của Sở TN-MT địa phương. 

Với các thông tư này, một lô hàng phế liệu phải qua 4 cơ quan kiểm tra: 
Sở TN&MT địa phương cấp phép cho doanh nghiệp đủ điều kiện tiêu 
chuẩn để nhập khẩu phế liệu; Cơ quan kiểm soát hàng hóa của Hải 
quan; Cơ quan giám định độc lập (hiện Bộ TN-MT chỉ định 13 cơ quan 
giám định độc lập) và cơ quan quản lý nhà nước là Sở TN-MT của địa 
phương có trụ sở nhà máy.  

 Nhân lực Hải quan không thể đảm đương, kho bãi không đủ rộng để 
kiểm tra cùng lúc khối lượng lớn hàng hoá là nguyên nhân khiến có 
container phế liệu phải mất tới 29 ngày mới được thông quan (trong đó 
thời gian chờ ở Sở TN-MT địa phương chiếm tới 90%).  Theo UBND 
tỉnh Bình Dương, trên địa bàn tỉnh mỗi ngày có khoảng 600 container 
nguyên liệu cần được kiểm tra, trong khi biên chế cán bộ của Sở TN-
MT có chức năng kiểm tra chỉ 4 người. Mỗi cán bộ chỉ có khả năng 
kiểm tra bằng mắt thường khoảng 20 container/ngày, nếu container "có 
vấn đề" thì số lượng kiểm tra được càng ít hơn. Vì vậy, ngoài 4 biên 
chế có sẵn, dù tỉnh Bình Dương đã huy động thêm người của các bộ 
phận khác thì mỗi ngày cũng chỉ kiểm tra được khoảng 20% container 
nguyên liệu nhập về của các nhà máy. 

Quy trình kiểm tra một container theo thông tư của Bộ TN-MT cũng rất 
rườm rà, gây khó cho doanh nghiệp và cả cán bộ kiểm tra. Theo thông 
tư, Sở TN-MT nơi có nhà máy phải kiểm tra toàn bộ container của nhà 



máy đó. Vì vậy, giả sử một doanh nghiệp tại Bình Dương có container 
nhập về cảng tại Bà Rịa- Vũng Tàu, TP.HCM... thì Sở TN-MT của Bình 
Dương phải xuống tận các cảng của địa phương bạn để kiểm tra. Hoặc 
một ví dụ khác: Hàng về cảng Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh-
TP.HCM) nhưng nhà máy không nằm ở TP.HCM mà nằm ở các tỉnh, 
thành khác, khi có giấy giám định của cơ quan kiểm định độc lập mới 
chuyển giấy đó về Sở TN-MT, Sở lại cử cán bộ xuống cảng bật 
container để nhìn bằng mắt thường xem có đúng là phế liệu không? 
Quy định này vô tình đã gây rất nhiều khó khăn. “Nếu không vướng thủ 
tục này, theo nhẩm tính, mỗi ngày chúng tôi có thể giải quyết trung  
bình trên 20 container”- một cán bộ Hải quan Hải Phòng cho biết. 

Các container phế liệu nằm chờ trong Cảng Cát Lái-Thành phố Hồ Chí 
Minh. Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN. 

Một đại diện Hiệp hội Giấy (đề nghị giấu tên) than thở: “Các doanh 
nghiệp thuộc ngành giấy đã phải chịu tới hàng nghìn tỷ đồng cho chi 
phí lưu kho lưu bãi trong những tháng qua. Doanh nghiệp đã khóc quá 
nhiều” . 

Một ví dụ từ Công ty TNHH Giấy Chánh Dương: Vì Sở TN-MT tỉnh Bình 
Dương thiếu nhân sự để kiểm tra, nên khoảng 3.800 container của 
Công ty này từng bị tồn đọng tại các cảng Bình Dương, Cái Mép (Bà 
Rịa - Vũng Tàu). Mỗi ngày, công ty Chánh Dương thiệt hại 4,5 tỷ đồng 
vì sự chậm trễ trong kiểm tra của cơ quan chức năng. Là một trong các 
đơn vị sản xuất giấy có năng suất lớn nhất tại Việt Nam, có thời điểm 
nhà máy của công ty này phải cho 500/680 lao động ngừng việc. Hai 
dây chuyền được đầu tư tới 330 triệu USD lần lượt dừng hoạt động vì 
thiếu nguyên liệu.  

Chậm thông quan nguyên liệu không những ảnh hưởng tiêu cực đến 
sản xuất của doanh nghiệp mà còn thiệt hại dòng vốn do chi phí lưu 



động phát sinh. Công ty Giấy Vinakraft (Bình Dương) chia sẻ: chi phí 
của công ty đã bị đội lên 36 tỷ đồng, kể từ khi Thông tư 08 và 09 ra đời. 

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, tính đến đầu tháng 2/2019, có 
trên 24.000 container phế liệu nhập khẩu tồn đọng tại các cảng biển 
trên cả nước. Nếu thông quan tốt sẽ có tác động tích cực, kịp thời cung 
cấp nguyên liệu cho các nhà máy, chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ. Chậm thông quan, doanh nghiệp ngoài việc phải chịu tiền phạt, 
còn không có nguyên liệu để sản xuất, công suất giảm, công nhân phải 
nghỉ việc, bị đối tác cắt hợp đồng. 

Vướng mắc từ chính sách 

Theo phản ánh của nhiều  doanh nghiệp, trước thời điểm 29/10/2018 
(Thông tư 08 và 09 chưa ra đời), nhiều lô hàng phế liệu nhập khẩu 
không được thông quan. Phía hải quan cho rằng không thể kiểm tra, 
thông quan khi chưa có quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường.  

Thế nhưng, sau khi Thông tư 08, 09 được ban hành với các quy chuẩn 
kỹ thuật dành cho phế liệu thì nhiều cơ quan hải quan vẫn lung túng 
triển khai bởi chưa có hướng dẫn thống nhất của Tổng cục Hải quan 
(TCHQ). 

"Chúng ta đã có đơn vị giám định độc lập rồi nhưng vẫn phải có sự 
tham gia của cán bộ Sở TN-MT. Việc này có cần thiết không? Chúng ta 
mở container ra, kiểm tra bằng mắt thường sau đó đóng lại và doanh 
nghiệp thì phải bố trí ăn ngủ, đưa đón, đi từ Nam ra Bắc, kinh phí này ai 
lo hay lại đổ đầu doanh nghiệp ?" - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ Mai Tiến Dũng nói tại buổi kiểm tra hiện trường Cảng Hải 
Phòng vào cuối tháng 1/2019.  

Giải trình về sự tồn đọng của container nhập khẩu phế liệu, Tổng Cục 
trưởng TCHQ Nguyễn Văn Cẩn nói: “Do một số hoạt động nhập khẩu, 
mua bán phế liệu ở Việt Nam có chiều hướng tăng mạnh, diễn biến 
phức tạp, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nên TCHQ kết hợp với Bộ 
TN-MT đưa ra những giải pháp hạn chế tình trạng nhập nhèm trong 
việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, trong đó có việc 
giám sát nguồn gốc, chất lượng của các lô hàng nhập khẩu. Trong quá 
trình triển khai, có những doanh nghiệp không đáp ứng được yêu cầu 
này nên hải quan không cho thông quan. 

Theo Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn, TCHQ sẵn sàng tiếp nhận 
thông tin kiến nghị từ các doanh nghiệp, nếu lô hàng nào đã có đủ khả 
năng thông quan mà vẫn bị gây khó dễ, phiền hà thì Tổng cục sẽ xem 
xét, xử lý. 

Tuy nhiên lãnh đạo TCHQ cũng chỉ ra bất cập: "Trong việc lấy mẫu, ví 
dụ một tàu sắt người ta chở rời nhưng Thông tư của Bộ TN-MT bắt 



phải lấy mẫu ở giữa tàu. Sau khi Chỉ thị 27 của Thủ tướng về giải pháp 
cấp bách quản lý nhập khẩu phế liệu ban hành thì Bộ TN-MT lại giao 
cho các Sở chủ trì hoạt động này là không hợp lý, bởi kể cả có làm 
đúng thì một lô hàng cũng phải mất 10 ngày, có khi 30 ngày mới xong 
thủ tục. Cái này hải quan không đặt ra, không thêm thủ tục nào cả", ông 
Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh. 

Tại Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, TCHQ được chỉ đạo 
áp dụng các biện pháp ngăn chặn từ xa các lô hàng phế liệu nhập khẩu 
không đáp ứng các quy định của pháp luật Việt Nam. Theo đó, hải 
quan phải kiểm tra giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong 
nhập khẩu phế liệu; hạn ngạch nhập khẩu; doanh nghiệp phải ký quỹ 
mới cho phép dỡ lô hàng xuống cảng. Tuy nhiên, theo Thông tư 08 và 
09, doanh nghiệp không phải nộp cho cơ quan hải quan một loạt chứng 
từ, văn bản như giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong 
nhập khẩu phế liệu… Do đó, hải quan không có căn cứ giám sát hàng 
hóa.  
  

 “Có những doanh nghiệp nhập hàng từ tháng 6/2018, hàng đáp ứng 
tiêu chuẩn nhưng không được thông quan là do cái gì? Chi phí lưu kho 
bãi 40-50 USD/ngày, thiệt hại cả tỷ đồng. Bán cả lô hàng đi cũng không 
đủ trả phí lưu kho bãi, nếu là tôi, tôi cũng bỏ hàng”, Tổ trưởng Tổ công 
tác của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính 
phủ Mai Tiến Dũng bức xúc nói trong lần kiểm tra hiện trường tại cảng 
Hải Phòng. Theo ông Mai Tiến Dũng, cách làm việc không hết trách 
nhiệm, vô cảm có thể sẽ “bóp chết” doanh nghiệp vì gánh nặng chi phí. 

Theo baotintuc.vn 

 

5. Tháo ‘điểm nghẽn’ container tồn cảng - Bài 2: 
Linh hoạt phương thức kiểm tra để ‘cứu’ doanh 
nghiệp 
Để tháo gỡ cấp tốc những khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu 
phế liệu làm nguyên liệu đầu vào sản xuất, Thủ tướng Chính phủ 
đã yêu cầu Bộ Tài nguyên Môi trường (TN-MT) bãi bỏ nội dung bất 
cập ở Thông tư 08 và 09 liên quan đến quy chuẩn kỹ thuật, quy 
trình kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu. 

Sửa đổi quy định để giải phóng hàng 

 Theo đó, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phải thay đổi 
phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu; Bộ 
TN-MT phải ban hành Thông tư bãi bỏ những nội dung bất cập về “quy 



chuẩn kỹ thuật Quốc gia” đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu 
sản xuất. 
Chính phủ thống nhất thay đổi phương thức kiểm tra theo hướng 13 
đơn vị giám định độc lập được Bộ TN-MT chỉ định tổ chức giám định 
chất lượng phế liệu nhập khẩu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
toàn bộ kết quả giám định, phân tích chất lượng của các lô hàng. Các 
cơ quan hải quan phải tham gia vào quá trình kiểm tra, lấy mẫu, từ đó 
tiến hành thông quan các container phế liệu nhập khẩu. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng- Tổ trưởng 
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Thủ tướng yêu cầu 
bộ TN-MT, Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên 
quan trong khi chờ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 
thì cần kịp thời có các giải pháp để “gỡ khó” cho doanh nghiệp. 

Để xử lý hơn 1.500 container tồn cảng là lượng hàng của 16 doanh 
nghiệp làm thủ tục nhập khẩu phế liệu giấy để phục vụ sản xuất kinh 
doanh, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bình 
Dương, nói: “Trong khi chờ sửa thông tư, Hải quan Bình Dương đã làm 
việc với Sở TN-MT Bình Dương, sau đó tham mưu UBND tỉnh kiến nghị 
ngành TN-MT chỉ kiểm tra xác suất, căn cứ theo giám định thư mà 
không phải kiểm tra thực tế 100%. Đề xuất này được tỉnh chấp thuận 
nên đã giúp các doanh nghiệp thông quan nhanh chóng. Đơn cử, tính 
đến ngày 15/2 (chỉ sau hơn 10 ngày UBND chấp thuận), Hải quan Bình 
Dương đã xử lý được 550 container phế liệu giấy tồn cảng.  

Trong khi chờ Thông tư sửa đổi, Quảng Ninh, Hải Phòng… cũng đồng 
loạt thay đổi phương thức kiểm tra. Phía Sở TNMT Quảng Ninh đề nghị 
tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu phối hợp với hải quan, đơn vị 
giám định độc lập được Bộ TN-MT chỉ định tổ chức kiểm tra, giám định 
chất lượng phế liệu nhập khẩu phục vụ việc thông quan các lô hàng. 

Còn Sở TN-MT Hải Phòng đã báo cáo UBND TP. Hải Phòng việc 
không tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập 
khẩu và thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu 
của các doanh nghiệp. Các chi cục căn cứ kết quả giám định của cơ 
quan giám định độc lập được Bộ TN-MT chỉ định để thông quan.  

Để đảm bảo việc thông quan cho các lô hàng phế liệu nhập khẩu đúng 
thời gian quy định, tránh gây thiệt hại cho DN và ách tắc hàng hóa tại 
cảng, trong khi chờ Bộ TNMT sửa đổi Thông tư 08 và 09, Hải quan Hải 
Phòng chỉ đạo các chi cục: Với trường hợp các sở TN&MT từ chối tiếp 
nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về phế liệu nhập khẩu của 
doanh nghiệp thì các chi cục căn cứ kết quả kiểm tra, giám định của cơ 



quan giám định độc lập được Bộ TN&MT chỉ định để thông quan cho 
các lô hàng phế liệu nhập khẩu. 

Để tránh quá tải, tắc nghẽn hàng tại cảng Cát Lái (TP. HCM), Cục Hải 
quan TP. HCM đã phối hợp với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn rà soát 
ngưng tiếp nhận phế liệu không đủ điều kiện về cảng Cát Lái. Đến nay, 
hàng tồn đọng là phế liệu từ 30 đến 90 ngày tại cảng không phát sinh 
nhiều. 

Lãnh đạo Cục Hải quan TP. HCM cũng yêu cầu hàng tuần các chi cục 
rà soát, báo cáo số liệu phế liệu đã xử lý trong tuần để đưa ra các giải 
pháp cũng như báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết ngay cả 
đối với hàng hóa tồn đọng quá 90 ngày vận chuyển từ cảng Cát Lái về 
cảng Tân Cảng - Hiệp Phước. Vì vậy, phế liệu nhập khẩu về cảng Cát 
Lái thời gian qua chủ yếu là phế liệu giấy, doanh nghiệp được làm thủ 
tục nhập khẩu, thông quan ngay, không có tình trạng doanh nghiệp bỏ 
phế liệu tại cảng. 

Khảo sát thực tế của phóng viên báo Tin tức trong những ngày tháng 
3/2019 tại Chi cục Hải quan Cái Lân (Quảng Ninh) cho thấy, lượng 
hàng hóa xuất nhập khẩu không sôi động. Tình hình xuất nhập khẩu ở 
Cái Lân tương đối đơn thuần, hàng hóa không nhiều, chủ yếu là hàng 
rời. Phía hải quan và cơ quan chức năng cũng tích cực tạo thuận lợi 
cho doanh nghiệp nên hiện không có điểm nóng, tồn đọng hàng 
container. 

Hải quan Cái Lân thường đăng ký, làm thủ tục cho 3 doanh nghiệp 
nhập khẩu phế liệu dùng làm nguyên liệu sản xuất là: Công ty TNHH 
Thép đặc biệt Shengli Việt Nam, có nhà máy ở Thái Bình, Công ty CP 
Thép Hòa Phát Hải Dương, Công ty TNHH sợi hóa học Thế kỷ mới Việt 
Nam. Những công ty này nhập khẩu hàng rời, nhựa phế liệu đóng 
container quá Cảng Cái Lân, hàng đón container qua Hải Phòng.  

“Hải quan Cái Lân đăng ký tờ khai nhưng thủ tục kiểm tra thực tế hàng 
hóa và lấy mẫu lại ở Hải quan Hải Phòng. Còn ở Cái Lân, hàng hóa 
được thông quan ngay sau khi có chứng thư giám định khối lượng, 
chất lượng, chuyên chở về nhà máy bằng xà lan, không có hàng tồn 
đọng tại cảng”, ông Trần Xuân Hưng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải 
quan cảng Cái Lân nói. 
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6. Tháo ‘điểm nghẽn’ container tồn cảng -Bài 3: Bài 
học từ những văn bản ‘lạc lõng' 
Sau hơn 4 tháng áp dụng, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) 
đã phải ngừng hiệu lực một số quy định về quản lý phế liệu nhập 
khẩu, tiến độ thời gian chậm hơn 20 ngày so với yêu cầu của Thủ 
tướng Chính phủ.  

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, ông Trần Ngọc Lân, Phó Phòng 
Giám sát quản lý về Hải quan (Cục Hải quan thành phố Hải Phòng) cho 
biết: “Hiện tại cảng Hải Phòng còn tồn lô phế liệu theo xác minh là phế 
liệu bao dứa đã qua sử dụng. các bao dứa này chủ yếu là dạng còn 
nguyên bao, chưa được cắt thành miếng dài, tấm. Nếu theo quy chuẩn 
của Thông tư 08, các lô hàng bao dứa tồn tại cảng trên không đủ điều 
kiện để nhập khẩu. “Tuy nhiên xét về mức độ tác động đến môi trường 
thì bao đứa đã qua sử dụng ở dạng còn nguyên hay ở dạng đã cắt 
thành dài, tấm… là như nhau. Nếu Thông tư ngừng hiệu lực thì khó 
khăn này đã được hóa giải”, ông Trần Ngọc Lân nói. 

Theo thống kê sơ bộ, tính từ 1/2 đến 14/3, Hải quan Hải Phòng đã 
thông quan cho khoảng 600 container phế liệu giấy, thép, nhựa, kịp 
thời giúp doanh nghiệp có nguyên liệu phục vụ sản xuất. Ngoài ra, đơn 
vị đã làm thủ tục thông quan cho 137 container phế liệu hàng tồn tại 
cảng. 

Việc thông quan hàng hóa của doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu được 
thông thoáng hơn sau khi Bộ TNMT ban hành Thông tư 01/2019/TT-
BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông 
tư 08 và Thông tư 09 của bộ này, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về môi trường liên quan đến phế liệu nhập khẩu. Thay vì 1 lô hàng 
phế liệu nhập khẩu chịu sự kiểm tra của 4 cơ quan, nay chỉ phải chịu 
sự kiểm tra của 2 cơ quan (tổ chức giám định độc lập và hải quan), do 
đó đã giảm được rất nhiều chi phí và thời gian thực hiện thủ tục thông 
quan hàng cho doanh nghiệp so với trước đây. 

Ông Phạm Văn Ngần - đại diện Chi nhánh cảng Tân Vũ, Hải Phòng cho 
biết: Cơ quan kinh doanh cảng đã và đang có sự phối hợp chặt chẽ 
trong việc trao đổi thông tin với cơ quan hải quan nhằm tạo thuận lợi 
thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu. Do đó, 
thời gian doanh nghiệp làm thủ tục tại cổng cảng chỉ tính bằng giây, 
thời gian lấy hàng khỏi cảng trung bình dưới 30 phút. 
Thừa nhận sự bất cập về văn bản pháp lý, Thứ trưởng Bộ TN-MT Lê 
Công Thành cho rằng, việc có một loạt văn bản quy phạm pháp luật 
nhằm thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật Hải quan đã “vô tình sinh 
ra chồng chéo, khó thực hiện cho các đơn vị ở địa phương".  



"Cũng do một số Sở TN-MT chưa có cách làm thực sự sâu sát, sáng 
tạo để giảm thời gian thông quan của các lô hàng. Từ thực tế này, 
chúng tôi thấy rằng công tác đánh giá tác động của các văn bản quy 
phạm pháp luật trong các lĩnh vực cần thực hiện sâu sắc hơn. Việc xử 
lý các vướng mắc trong các quy định cần có sự chung tay của các cơ 
quan liên quan”, ông Lê Công Thành nói. 

Lỗi của văn bản về kiểm tra phế liệu nhập khẩu chỉ là một ví dụ nhỏ 
trong quá trình thực thi pháp luật ở Việt Nam mà các doanh nghiệp 
đang phải “chịu đựng”. Theo Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy 
phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) Đồng Ngọc Ba, qua kiểm tra, rà soát,  
tình trạng ban hành văn bản trái pháp luật vẫn còn nhiều. Trong khi đó, 
việc xử lý một số văn bản trái pháp luật, nhất là khắc phục hậu quả, xử 
lý trách nhiệm của cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật 
còn hạn chế, vướng mắc. 

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ ưu tiên kiểm tra các văn bản tác động 
trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, môi trường đầu tư, kinh doanh, 
tiến tới hoàn thành việc kiểm tra ngay sau khi ban hành và trước thời 
điểm có hiệu lực thi hành của văn bản”, ông Đồng Ngọc Ba khẳng định. 

Theo các chuyên gia kinh tế, nguyên nhân của tình trạng này là do trình 
độ của cán bộ tham mưu ban hành văn bản của một số cơ quan còn 
hạn chế, nhiều đề xuất ban hành không xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, 
không phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội. 

Bên cạnh đó, các bộ, ngành chưa thực hiện nghiêm một số quy định 
của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về trình tự, 
thủ tục xây dựng, đặc biệt là việc đánh giá tác động, tổng kết thực tiễn; 
công tác kiểm tra, xử lý vi phạm chưa kịp thời... Do đó, để nâng cao 
chất lượng VBQPPL trong thời gian tới, cần quan tâm đúng mức đến 
nguồn nhân lực trong quá trình xây dựng VBQPPL, coi đây là khâu 
then chốt; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán 
bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật. 

Năm 2018, Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp) đã kiểm tra 5.557 văn 
bản của các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương; phát hiện và kết 
luận kiểm tra đối với 84 văn bản sai về thẩm quyền, nội dung, 52/84 
văn bản đã được xử lý; 32 văn bản chưa xử lý (trong đó có 21 văn bản 
trong thời hạn xử lý). 

        Ngưng hiệu lực một số quy định về quản lý phế liệu nhập 
khẩu 

 Kể từ ngày 8/3, một số quy định quy chuẩn Quốc gia về môi trường 
của Thông tư 08 và 09 ngưng hiệu lực thi hành như sau: Quy định 
trách nhiệm kiểm tra nhà nước đối với chất lượng phế liệu nhập khẩu 



của cơ quan kiểm tra Sở TN-MT nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất sử 
dụng phế liệu nhập khẩu tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
trường đối với phế liệu nhập khẩu. Quy định trách nhiệm của cơ quan 
kiểm tra có liên quan đến các hoạt động kiểm tra, tiếp nhận văn bản về 
kết quả giám định lô hàng phế liệu nhập khẩu, thông báo kết quả kiểm 
tra nhà nước hoặc xử lý theo quy định đối với trường hợp phế liệu nhập 
khẩu không phù hợp quy chuẩn. Bên cạnh đó, đối với tổ chức, cá nhân 
đã gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước đối với phế liệu nhập khẩu 
được cơ quan kiểm tra tiếp nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực 
không phải tiếp tục thực hiện quy định kiểm tra nhà nước theo quy định 
tại Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-
BTNMT.  
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7. Cuối 2019 sẽ đấu giá biển số xe qua Cổng dịch 
vụ công quốc gia 
Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai 
Tiến Dũng, quý 4 năm nay, thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, 
sẽ thực hiện ngay việc kết nối dịch vụ công từ Trung ương xuống 
địa phương để thực hiện cấp đổi bằng lái xe, đấu giá biển số xe… 

Ngày 22/3, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ (VPCP) phối hợp cùng Bộ 
Thông tin Truyền thông, Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Phát triển 
Quốc tế Australia tổ chức Hội thảo “Định danh và xác thực điện tử trong 
phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế 
số”.  

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, định danh và 
xác thực điện tử rất quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử, đặc 
biệt trong phát triển nền kinh tế số. Tuy nhiên, việc xây dựng mã số 
định danh là vấn đề rất khó nhưng nếu không làm sẽ không xây dựng 
được Chính phủ điện tử. 

Thực tế ở Việt Nam, cá nhân, tổ chức đang có nhiều mã số định danh 
như có hơn 82 triệu người có mã số bảo hiểm y tế, 4 triệu người có mã 
số bảo hiểm xã hội. Nhiều người cũng đã có mã số thuế, mã số gửi tiền 
ngân hàng, trong khi lại thiếu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  

Do đó, đồng  chí Mai Tiến Dũng cho biết, quan điểm chỉ đạo của Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các chuyên gia trong và ngoài nước 
hỗ trợ Chính phủ để có giải pháp xác thực định danh cá nhân thông 
qua các mã số nêu trên, để có thể làm ngay, làm nhanh, không chờ 
phải có đầy đủ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 



“Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt để cuối năm 2019 sẽ khai 
trương Cổng thông tin điện tử Quốc gia và khai trương nền tảng dữ liệu 
chia sẻ trên nền tảng nâng cấp Trục liên thông văn bản quốc gia đã 
thực hiện 12/3 vừa qua”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông tin, đồng thời 
cho biết, việc nghiên cứu và bổ sung khung khổ pháp lý sẽ được sớm 
hoàn thiện. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng lưu ý: “Những vấn đề gì 
mà người dân và doanh  nghiệp cần nhất thì sẽ làm trước. Chúng ta 
không làm đồng loạt nhưng làm một hai dịch vụ mang tính trọng tâm, 
trọng điểm, để rút kinh nghiệm". 

Bộ trưởng thông tin thêm: “Quý 4/2019, chúng tôi sẽ thông qua Cổng 
dịch vụ công quốc gia, việc phải thực hiện ngay đầu tiên đó là dịch vụ 
công kết nối từ Trung ương đến địa phương để có thể thực hiện đổi 
bằng lái xe, hay liên quan đến như đấu giá biển số xe””… 

Đồng chí Lã Hoàng Trung, Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử 
Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông cho hay, hiện giao dịch điện tử 
giữa các cơ quan Nhà nước chưa có quy định cụ thể về định danh và 
xác thực điện tử. Giao dịch điện tử trong khu vực tư đã có quy định về 
đảm bảo an toàn cho giao dịch điện tử trong một số lĩnh vực, tuy nhiên, 
chưa có quy định tổng thể chung về định danh và xác thực điện tử để 
tham chiếu… 

Ông Achim Fock, Giám đốc Điều phối danh mục và Hoạt động dự án, 
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cũng nhấn mạnh xác thực và định 
danh điện tử là một trong những yếu tố rất quan trọng, tạo nền tảng cho 
việc xây dựng, phát triển Chính phủ số và nền kinh tế số. Trong đó, 
việc tạo ra hệ sinh thái định danh số là cần thiết và cần phải được thực 
hiện cùng với việc tăng cường hơn nữa khung pháp lý cho việc bảo vệ 
dữ liệu; yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân phải đặt lên hàng đầu khi 
thực hiện định danh và xác thực số…/. 

Theo dangcongsan.vn 

 

8. Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược đã có 
thể kê khai giá thuốc hoàn toàn qua mạng 
Với việc dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, kê khai lại 
giá thuốc được Cục Quản lý Dược chính thức triển khai, hiện các 
doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược trong cả nước đã có thể 
thực hiện việc này hoàn toàn qua mạng. 



Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế vừa chính thức thông báo với các doanh 
nghiệp sản xuất, kinh doanh dược việc triển khai dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 4 về kê khai, kê khai lại giá thuốc. 

Cơ quan này cho biết, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 4 về kê 
khai, kê khai lại giá thuốc, từ ngày 20/3, Cục Quản lý Dược chính thức 
tiếp nhận hồ sơ trực tuyến về kê khai giá thuốc (bao gồm hồ sơ kê khai/ 
kê khai lại giá thuộc; hồ sơ thay đổi thông tin của thuốc đã kê khai, kê 
khai lại) trên Hệ thống dịch vụ công được tích hợp trên Cổng thông tin 
điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ https://dav.gov.vn. 

Cục Quản lý Dược đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 
dược khẩn trương hoàn thiện việc đăng ký tạo tài khoản theo hướng 
dẫn của Cục để triển khai việc kê khai, kê khai lại giá thuốc; thay đổi 
thông tin của thuốc đã kê khai, kê khai lại trước ngày 1/5/2019. 

Cụ thể, theo hướng dẫn, doanh nghiệp truy cập vào trang web của Cục 
Quản lý Dược tại địa chỉ https://dav.gov.vn, chọn tab “Dịch vụ công trực 
tuyến”, mục “Kê khai, kê khai lại giá thuốc” và nhấn vào “Đăng ký” để 
đăng ký tạo tài khoản thực hiện việc kê khai, kê khai lại giá thuốc. Mỗi 
doanh nghiệp chỉ được cấp 1 tài khoản duy nhất và là cơ sở pháp lý để 
doanh nghiệp thực hiện tất cả các thủ tục hành chính công do Cục 
Quản lý Dược cung cấp. 

Đối với những doanh nghiệp đã có tài khoản được cáp trên hệ thống 
Dịch vụ công tại địa chỉ https://dichvucong.dav.gov.vn - đã có tài khoản 
để triển khai dịch vụ công về xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc, đăng ký thuốc…, doanh nghiệp sẽ không cần phải đăng ký tài 
khoản, mà sử dụng tài khoản đã được cấp để đăng nhập sử dụng hệ 
thống. 

Tài liệu hướng dẫn việc đăng ký, đăng nhập tài khoản, tạo và nộp hồ 
sơ cũng đã được Cục Quản lý Dược tích hợp trên màn hình đăng ký tại 
mục “Tải hướng dẫn”. 

Cục Quản lý Dược cũng cho biết, Cục sẽ chỉ tiếp nhận hồ sơ kê khai, 
kê khai lại giá thuốc; hồ sơ thay đổi thông tin của thuốc đã kê khai, kê 
khai lại bằng bản giấy đến ngày 30/4/2019. Như vậy, kể từ ngày 
1/5/2019, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược trên cả nước sẽ 
phải thực hiện kê khai, kê khai lại giá thuốc và thay đổi thông tin thuốc 
qua phương thức điện tử, tại Hệ thống dịch vụ công được tích hợp trên 
Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược. 

Thời điểm hiện tại, trên hệ thống dịch vụ công này, Cục Quản lý Dược 
cũng đang triển khai các dịch vụ công trực tuyến khác như: Tiếp nhận 
công bố mỹ phẩm; Đăng ký thuốc; Tiếp nhận thông tin thuốc và xác 



nhận nội dung Quảng cáo thuốc; và Tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, thủ 
tục nhập khẩu nguyên liệu, bao bì. 

Được biết, hệ thống dịch vụ công ngành dược là một trong những hệ 
thống CNTT Viettel tham gia hỗ trợ ngành Y tế xây dựng, triển khai, 
bên cạnh hàng loạt các hệ thống khác như: hệ thống quản lý các cơ sở 
tiêm chủng trên toàn quốc; hệ thống quản lý, theo dõi bệnh truyền 
nhiễm; hệ thống quản lý y tế dự phòng; hệ thống quản lý dược quốc 
gia; hồ sơ sức khỏe cá nhân… 

Theo ictnews.vn 

 

9. Điện tử hóa hoạt động của nhà nước 
Cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ 4 tạo ra cơ hội và 
thách thức mới cho công tác ứng dụng CNTT. Qua đó, việc ứng 
dụng và thực thi “Chính phủ – Chính quyền điện tử – Đô thị thông 
minh” đang là đòi hỏi bức thiết, sự tất yếu của quá trình phát triển, 
không ai có thể đứng ngoài cuộc.  

Chính phủ điện tử và đô thị hay thành phố thông minh là hai thực thể 
khác nhau nhưng lại gắn kết với nhau như hình với bóng, bởi đây là 
một quá trình chuyển đổi số không phải cho riêng từng ngành, từng 
doanh nghiệp mà trên toàn xã hội. Bằng nhiều cách khác nhau, Việt 
Nam đang tiến tới sự hình thành những đô thị thông minh, và trong 
nhiều trường hợp đầy tham vọng là hình thành những thành phố thông 
minh cùng với chính quyền đô thị điện tử. 

Việt Nam nhận thức khá sớm tính tất yếu của Chính phủ điện tử. Từ 
năm 2000 và trước đó, đặc biệt là từ năm 2015 đến nay, Chính phủ đã 
triển khai nhiều công việc xây dựng Chính phủ – Chính quyền điện tử 
và đã làm được rất nhiều việc, giành nhiều thành tựu nổi bật. Tại không 
ít địa phương, hoạt động của chính quyền điện tử bước đầu diễn ra khá 
suôn sẻ, nhất là trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính một cửa, cắt 
bỏ nạn giấy tờ bàn giấy. 

Tuy nhiên, nhìn lại vẫn còn bao nhiêu việc cần tiếp tục làm cho Chính 
phủ điện tử, mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho là “còn ì ạch, chưa 
được như mong đợi, cả về nhận thức, nền tảng kỹ thuật, kết nối và liên 
thông, con người thực thi”. Trong toàn hệ thống còn thiếu các văn bản 
pháp lý cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, còn rào cản trong cơ chế đầu 
tư, ứng dụng công nghệ. Việc xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia còn 
chậm, các hệ thống thông tin dữ liệu còn cục bộ, chưa có phần mềm 
kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, tỷ lệ sử dụng dịch 



vụ công trực tuyến còn thấp, việc giải quyết thủ tục hành chính và xử lý 
hồ sơ công vụ còn mang tính thủ công, nặng về giấy tờ…. 

Tại cuộc họp vào trung tuần tháng 3.2019, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Cả nước trên đoàn tàu công nghệ 4.0. 
Chính phủ điện tử gắn với Chính phủ số – nền kinh tế số. Xây dựng, 
thực thi Chính phủ – Chính quyền điện tử đang là đòi hỏi khách quan 
của cuộc sống, trở nên rất cấp thiết. Để nhanh chóng đi tới đích, chúng 
ta cần triển khai đồng bộ, quyết tâm cao, nghĩ lớn, làm lớn nhưng lại 
phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. 

Trong đó, Chính phủ – Chính quyền điện tử chính là sự ứng dụng công 
nghệ thông tin và truyền thông (ICT) để các cơ quan của chính quyền 
từ Trung ương đến bộ, ngành và địa phương đổi mới, làm việc có hiệu 
lực, hiệu quả và minh bạch hơn, cung cấp thông tin và dịch vụ tốt hơn 
cho người dân, cho DN và các tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho 
người dân thực hiện quyền làm chủ của mình trong việc tham gia quản 
lý Nhà nước. 

Bên cạnh đó, mọi hoạt động của Nhà nước được “điện tử hóa”, “mạng 
hóa”, là sự đổi mới toàn diện các quan hệ, đặc biệt là quan hệ giữa 
chính quyền và công dân, DN bảo đảm tính minh bạch, công khai, 
thuận lợi, bảo đảm sự kiểm soát và giám sát lẫn nhau giữa công dân 
với chính quyền các cấp và với Chính phủ – một Chính phủ của dân, vì 
dân và vì sự phồn thịnh của đất nước trong một môi trường toàn cầu 
hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, luôn lấy sự công khai, minh bạch, 
hiệu lực, hiệu quả làm thước đo sự phát triển. 

Như vậy, Chính phủ – Chính quyền điện tử – Đô thị thông minh là tất 
yếu, đem lại rất nhiều tiện ích cho người dân, DN và cho chính vai trò 
quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền từ Trung ương đến cơ sở. 
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, khi triển 
khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về Chính phủ điện tử, mới đây đã 
nêu rõ: Toàn bộ hệ thống cần nhận thức và thực thi hành động đồng bộ 
các giải pháp thực thi Chính phủ – Chính quyền điện tử – Đô thị thông 
minh. Chậm ngày nào là tụt hậu ngày đó, lãng phí ngày đó, thua thiệt 
ngày đó, thua chị kém em ngày đó… 

Theo thuonggiathitruong.vn 

 

10. Doanh nghiệp Việt “ngấm đòn” từ taxi công 
nghệ 
Kể từ khi các hãng taxi công nghệ triển khai kinh doanh ở một số 
địa bàn trong cả nước thì nhiều doanh nghiệp taxi của Việt Nam đã 



dần “biến mất” khỏi ngành vận tải do sức ép “khốc liệt” từ các 
hãng taxi công nghệ.  

Taxi Việt đang bị “bóp nghẹt” 

Theo Hiệp hội Taxi TPHCM, trước đây, thành phố có khoảng 25 doanh 
nghiệp taxi có tên tuổi hoạt động thì nay chỉ còn khoảng 5 - 6 hãng còn 
“bám trụ” lại được trên thị trường. Một số hãng phải sát nhập lại với 
nhau để cùng “sống sót”, một số hãng taxi kém may mắn thì đã “biến 
mất” khỏi thị trường. 

Ông Lê Văn Long, đại diện một hãng taxi tại TPHCM cho biết, doanh 
thu của công ty ông đã bị sụt giảm khoảng 30% so với thời kỳ chưa có 
taxi công nghệ hoạt động. 

Ông Long cho rằng, cùng kinh doanh trên một thị trường, cùng phục vụ 
một đối tượng khách, cùng cung cấp dịch vụ vân tải nhưng taxi truyền 
thống bị 13 điều kiện ràng buộc gắt gao như: kiểm định xe 6 tháng 1 
lần, điều chỉnh giá phải báo cáo Sở GTVT địa phương và sau ba ngày 
mới được điều chỉnh, taxi bị cấm ở một số tuyến đường, lái xe phải 
được đào tạo liên tục và định kỳ…. Trong khi taxi công nghệ không 
phải chịu các điều kiện này. 

Cũng theo ông Long, chính vì sự cạnh tranh không công bằng này mà 
taxi công nghệ có nhiều điều kiện để phát triển nhanh chóng khiến taxi 
truyền thống rất “khó sống”. 

 “Chúng tôi là doanh nghiệp Việt Nam nên cho dù chúng tôi lớn mạnh, 
phát triển cũng là doanh nghiệp của nước nhà, mang lại công ăn việc 
làm cho người lao động trong nước và đóng thuế cho Nhà nước. Nếu 
chúng tôi không sống nổi và để taxi công nghệ “thôn tính”, dẫn đến độc 
quyền thì giá cả như thế nào hay dịch vụ ra sao sẽ do họ quyết định. 
Như vậy, người tiêu dùng sẽ bị thiệt hại rất lớn”, ông Long nói. 

Đại diện một hãng taxi khác cũng cho rằng, với 60.000 – 80.000 đầu xe 
taxi công nghệ như hiện nay và mức doanh thu trung bình khoảng 1 
triệu đồng/1 xe/1 ngày thì Nhà nước có thể thu được số thuế từ 6 - 8 tỷ 
đồng/ngày, tức mỗi năm khoảng từ 2.200 – 2.900 tỷ đồng. Thế nhưng, 
hiện nay thì Nhà nước chỉ thu được khoảng hơn 440 tỷ đồng tiền thuế 
mỗi năm. 

Ông Võ Thành Nhân, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Đà Nẵng cho biết, trước 
khi chưa có Grab, các doanh nghiệp taxi tại Đà Nẵng đều có mức tăng 
trưởng trung bình khoảng từ 10 – 20%/1 năm. Tuy nhiên, sau khi Grab 
gia nhập thị trường thì nhiều hãng taxi đã xin dừng hoạt động. Một số 
hãng “thoi thóp” thì phải sáp nhập vào nhau để mong có hi vọng tồn tại 
trong cuộc cạnh tranh quá “khốc liệt”. 



Cần định danh taxi để “sân chơi” bình đẳng 

Đại diện nhiều hãng taxi lớn tại TPHCM cho biết, các cơ quan quản lý 
Nhà nước cần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa doanh nghiệp 
taxi trong nước và doanh nghiệp taxi công nghệ nước ngoài. Nếu áp 
dụng các điều kiện kinh doanh “thoáng” cho các hãng taxi công nghệ 
thì hãy “nới lỏng” điều kiện kinh doanh cho các hãng taxi truyền thống. 
Hoặc các hãng taxi công nghệ của nước ngoài phải tuân thủ các quy 
định, điều kiện kinh doanh như các doanh nghiệp taxi Việt Nam. Cụ thể 
như: thuế đóng giống nhau, quyền lợi giống nhau, kinh doanh giống 
nhau và bình đẳng trước luật pháp. 

Theo đại diện các hãng taxi thì doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có 
thể kinh doanh kiểu taxi công nghệ như các doanh nghiệp nước ngoài 
đang làm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt khó lòng có thể “sống 
khỏe” như Grab bởi các doanh nghiệp Việt Nam bị ràng buộc rất nhiều 
thứ do là doanh nghiệp trong nước. Còn doanh nghiệp nước ngoài thì 
kiểm tra, xử lý rất khó khăn vì điều kiện địa lý cách trở. 

Cũng theo đại diện các hãng taxi, doanh nghiệp Việt thì tiền “chảy” vào 
các ngân hàng trong nước nên được quản lý rất sát sao và bị “nắm 
đầu” rất dễ. Còn các doanh nghiệp taxi công nghệ nước ngoài thì tiền 
“chảy” đến những “thiên đường thuế” hay các đất nước xa xôi nên việc 
chế tài, xử lý là rất khó khăn. 

“Grab khuyến mãi 50.000 đồng thì chúng tôi cũng khuyến mãi 50.000 
đồng, khuyến mãi 100.000 đồng thì chúng tôi cũng khuyến mãi 100.000 
đồng, khuyến mãi tặng cuốc xe thì chúng tôi cũng khuyến mãi tặng 
cuốc xe. Tuy nhiên, chúng tôi làm vậy thì Bộ Thương mại sẽ “gõ đầu” vì 
không đăng ký khuyến mãi, vi phạm luật pháp. Nhưng nếu Grab 
khuyến mãi thì không sao hết”, đại diện một hãng taxi phân trần. 

Đại diện doanh nghiệp nói trên cũng cảm thấy không công bằng về 
việc, một chiếc taxi phải đóng vài triệu đồng mỗi tháng để được vào 
sân bay đón trả khách. Thế nhưng, một chiếc taxi công nghệ chỉ tốn 
10.000 đồng/1 lượt là có thể “ung dung” đón, trả khách bình thường. 

Ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội cho rằng, nếu 
không nhận diện chính xác loại hình vận tải sẽ không thể đưa ra các 
quy định quản lý đúng, gây ra rất nhiều hệ lụy xấu do tình trạng “lách 
luật” dẫn đến lộn xộn trong lĩnh vực vận tải, cạnh tranh không lành 
mạnh, gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước và thiệt hại cho người 
lao động, cho khách hàng và cộng đồng. 

Theo ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam 
thì dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP vẫn tồn tại 



nhiều bất cập, bất bình đẳng giữa loại hình xe hợp đồng và các loại 
hình khác. 

Cụ thể, dự thảo chưa thể hiện đúng bản chất của loại hình kinh doanh 
vận tải hành khách bằng xe ô tô vì đối tượng đối với loại hợp đồng này 
đều là vận chuyển hành khách, hành lý, khi có hậu quả xảy ra thì tác 
động xã hội giống nhau. Tuy nhiên, điều kiện kinh doanh khác nhau là 
không phù hợp với thực tế. 

Đây là nguyên nhân chính, là “lỗ hổng” pháp lý để xe hợp đồng vi 
phạm, trá hình sang các loại vận tải khác như taxi, xe tuyến cố định để 
trốn tránh quyền và nghĩa vụ của mình trong hoạt động vận tải. Mọi 
tranh cãi giữa xe taxi, xe tuyến cố định và xe hợp đồng cũng đều xuất 
phát từ đây. 

“Vì vậy, cần phải làm rõ được như “thế nào là xe taxi” và “như thế nào 
là xe hợp đồng” cũng như phân biệt rõ các loại hình vận tải thì sẽ tạo 
được sân chơi công bằng, bình đẳng giữa các loại hình. Nếu làm được 
điều này thì sẽ chấm dứt những bất cập, tranh cãi, khiếu nại giữa các 
loại hình kinh doanh như Grab và taxi truyền thống, giữa xe hợp đồng 
với taxi và xe tuyến cố định, cũng như giải quyết thỏa đáng những ý 
kiến trái chiều giữa các Bộ ngành, địa phương và các đơn vị vận tải”, 
ông Quyền nói. 

Theo dantri.com.vn 

 

11.  Ngã giá tại phòng quản lý xuất nhập cảnh  
Muốn làm hộ chiếu “siêu tốc”, chỉ cần chi số tiền lớn cho “cò 
mồi”, thậm chí trực tiếp cho cán bộ công an. Tại một số nơi, “cò 
mồi” và cán bộ công an dường như là một. Cảnh tượng nhức nhối 
này diễn ra công khai tại một số Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh 
(XNC) ở nhiều địa phương… 

Luật ngầm 

Theo Thông tư 29/2016 của Bộ Công an về hướng dẫn việc cấp, sửa 
đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông trong nước cho công dân Việt Nam, 
thời gian làm hộ chiếu không quá 8 ngày làm việc đối với hồ sơ nộp tại 
phòng quản lý xuất nhập cảnh, và 5 ngày làm việc tại Cục quản lý Xuất 
nhập cảnh (Bộ Công an). Mức phí đối với hộ chiếu mới cấp lần đầu là 
200 nghìn đồng, và hộ chiếu cấp lại là 400 nghìn đồng. 



Cận cảnh cán bộ phòng quản lý XNC Bắc Giang “làm luật” 

Tuy nhiên, thời gian làm hộ chiếu hiện nay tại các phòng quản lý XNC 
thường cao hơn gấp 2 lần quy định hiện hành. Do đó, lợi dụng sự sốt 
ruột của người dân, một cò mồi và cán bộ đã móc nối với nhau để làm 
hộ chiếu nhanh với mức giá gấp cả chục lần. 

Suốt hơn nhiều tháng trời có mặt tại các phòng quản lý XNC ở miền 
Bắc, nhóm PV Tiền Phong đã ghi nhận nhiều hình ảnh về việc chung 
chi tiền để có nhanh hộ chiếu. 

Tại Phòng Quản lý XNC tỉnh Bắc Giang và Hải Dương, cảnh ngã giá 
của cán bộ XNC diễn ra công khai, phổ biến. Tại đây, phóng viên ghi 
được rất nhiều cảnh cán bộ ngã giá thẳng thừng với người dân; mức 
giá làm nhanh trong 2-3 ngày là 1,6 triệu đồng; 10 ngày là 6 trăm nghìn 
đồng. Nhiều người làm hộ chiếu còn ngán ngẩm thở dài về sự tăng giá 
chóng mặt về mức phí làm nhanh. “Đợt trước, làm trong thời gian 10 
ngày lấy chỉ có 400 nghìn đồng, nay đã lên tận 600 nghìn”, một người 
dân cho biết. 



Cò mồi hoạt động trước phòng quản lý XNC Hải Dương 

 Ở 2 phòng quản lý XNC này, bất kỳ người dân nào có nhu cầu làm hộ 
chiếu nhanh, chỉ cần gợi ý với cán bộ. Ngay lập tức, vị cán bộ làm hồ 
sơ sẽ nói thời gian và mức tiền phải đóng. Tuy nhiên, không phải bất 
cứ hồ sơ nào cũng trót lọt? Nếu hồ sơ có trục trặc không đủ điều kiện, 
người dân phải ra bên ngoài liên hệ với “cò” xử lý một cách kín đáo. 
Các “cò” sẽ cam kết bảo lãnh bằng cách tăng mức phí và đưa hồ sơ 
vào phòng riêng cán bộ XNC.  

Trong thời gian thực hiện phóng sự, máy quay của PV không ít lần ghi 
nhận được cảnh cò mồi ra vào phòng riêng của cán bộ XNC để tuồn hồ 
sơ làm nhanh một cách công khai. Điển hình như trong phòng chụp 
ảnh (trong Phòng XNC Công an Bắc Giang, cách bàn nhận hồ sơ 
khoảng 3m), khi vừa mới đề xuất làm nhanh, một người mặc thường 
phục ngay lập tức ngã giá thẳng thừng. Thậm chí, khi người dân nói 
không đủ tiền mặt, vị này còn đề xuất chuyển khoản cho nhanh gọn. Vị 
này còn chỉ cho người dân cách chi tiền để làm nhanh như thế nào, liệt 
kê tỉ mỉ từng mức phí. “Chỉ cần kẹp 1,6 triệu đồng dưới chứng minh 



thư, tức khắc, cán bộ XNC sẽ hiểu ý”. “Em phải gợi ý một cách tinh tế, 
nếu nói to “cho em làm nhanh” lúc đông người, các anh sẽ không nhận 
đâu”, vị này nói. 

Cảnh người dân đưa tiền làm hộ chiếu nhanh cho cán bộ Bắc Giang 

Bên ngoài phòng XNC Công an Bắc Giang, thực sự là lãnh địa của “cò 
mồi” với cả chục người túc trực một cách láo nháo. Bất cứ người dân 
nào xuất hiện tại đây, “cò mồi” nhanh chóng tiếp cận chèo kéo. Cảnh 
tượng người dân la liệt ngồi với cò làm thủ tục kín hai bên đường, đông 
vui náo nhiệt.  

Tại các phòng quản lý XNC nói trên, nhóm PV còn ghi nhận được tình 
trạng chứng minh thư không đủ tiêu chuẩn, bị ép dẻo, mất viền góc… 
nhưng chỉ cần bỏ thêm  200-400 nghìn đồng cho “cò” hoặc cán bộ 
XNC, hồ sơ sẽ được xử lý êm đẹp. Anh S (32 tuổi, ở Hải Dương) cho 
biết, CMND của anh bị bong tróc, không hợp lệ. Thế nhưng khi được 



“cò” dẫn vào và gợi ý chi thêm 200 nghìn đồng để lót tay cho cán bộ, hồ 
sơ của anh được tiếp nhận ngay.  

Phòng Quản lý XNC tỉnh Bắc Ninh (số 14 Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh), 
mức phí làm nhanh đã thành “luật ngầm”: 1,2 triệu đồng trong vòng 5 
ngày. Nơi đây, dù số lượng “cò mồi” hoạt động công khai không nhiều, 
nhưng mánh khóe tinh vi. Sáng 8/3, vừa đến trước cửa phòng XNC, 
một cò mồi tầm 50 tuổi tên T vội vàng chạy đến gợi ý làm nhanh. Nhiều 
người khác cũng đang ngồi cùng “cò” để kê khai thông tin. Như muốn 
chắc chắn hơn, cò mồi còn ghi dòng chữ “Gửi chị M.A (cán bộ XNC - 
PV) làm nhanh” trên bìa hồ sơ. “Bây giờ cháu chuẩn bị 1,2 triệu đồng. 
Khi nào chị M.A bảo nộp tiền thì nói cho em làm nhanh nhất có thể. Cứ 
để sẵn 1,2 triệu đồng trên tay, là nó hiểu ngay”, bà T dặn dò. 

Để hồ sơ xử lý nhanh chóng hơn, bà T còn gợi ý tiếp tục lót tay cho cán 
bộ 100 nghìn đồng. Tuy nhiên, khi chúng tôi trả giá, bà T liền đổi giọng, 
chửi bới phủ đầu và cho rằng đó là phí “cứng” trong phòng kín, không 
thể bớt được. 

Đúng như những gì “cò mồi” hướng dẫn, người làm chỉ cần nói nhỏ và 
để tiền sẵn trên bàn. Cán bộ lập tức hiểu ý. Thậm chí, do đã được “cò 
mồi”  báo giá nên khi người dân hỏi lại lần nữa về mức giá cho rõ, cán 
bộ nhận hồ sơ không trả lời mà cúi mặt, mấp máy môi đủ nghe con số.  
Tất cả những cuộc ngã giá cao đều không có biên lai. Thay vào đó, 
người làm hộ chiếu nhanh chỉ nhận được tờ giấy ghi đã đóng 200 
nghìn đồng theo như quy định. 

Theo quy định, thời gian làm hộ chiếu không quá 8 ngày làm việc đối 
với hồ sơ nộp tại phòng quản lý XNC, và 5 ngày làm việc tại Cục Quản 
lý XNC Bộ Công an. Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên, thời gian 
làm hộ chiếu tại các phòng quản lý XNC hiện nay là khoảng 15 ngày, 
thậm chí, có nơi lên tới 25 ngày. 

Theo tienphong.vn 

 

12. Hà Nội đơn giản hóa thủ tục giúp giảm hàng 
trăm ngày làm việc 
Hàng loạt thủ tục hành chính (TTHC) thuộc nhiều lĩnh vực đã được 
bãi bỏ, rút gọn, giúp tiết kiệm hàng trăm ngày làm việc và nhiều tỷ 
đồng.   

Đó là nhận định được chỉ rõ trong Báo cáo số 49 về kết quả rà soát, 
đánh giá TTHC năm 2018 trên địa bàn vừa được UBND TP Hà Nội ban 
hành. 



Đúng như phương châm “lấy DN, người dân là trung tâm phục vụ”, Hà 
Nội đã không ngừng cải cách hành chính, nâng chất lượng giải quyết 
thủ tục nhanh và gọn. Đặc biệt, việc rà soát, đơn giản hóa TTHC, giúp 
giảm thời gian thực hiện thủ tục và tiết kiệm kinh phí được đặt biệt quan 
tâm. Không những thế, TP cũng liên tục tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ 
sung các quy định, cải cách TTHC, nhất là trong cấp phép đầu tư, xây 
dựng, thu hồi, giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất… Thống 
kê cho thấy, năm vừa qua, từ TP đến các địa phương, hàng loạt TTHC 
đã được kiến nghị đơn giản hóa, nhiều thành phần hồ sơ được rút gọn 
tối đa. 

Như trong lĩnh vực công thương, đã đề xuất đơn giản hóa 34/100 
TTHC được tiến hành rà soát, đánh giá, thuộc các lĩnh vực: Lưu thông 
hàng hóa trong nước, công nghiệp tiêu dùng, an toàn thực phẩm, xúc 
tiến thương mại, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, thuốc lá. Với 34 
TTHC đề xuất đơn giản hóa đã đơn giản được 12 thành phần hồ sơ, rút 
ngắn được 116 ngày làm việc, tiết kiệm được hơn 2,4 tỷ đồng. 

Trong lĩnh vực xây dựng, kết quả rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Xây dựng cũng cho thấy, tổng số thủ tục được rà 
soát, đánh giá 33 TTHC, trong đó đề xuất đơn giản hóa đối với 3 thủ 
tục... 

Lĩnh vực tư pháp, ngoài nhóm TTHC thực hiện rà soát theo yêu cầu tại 
Quyết định số 8993/QĐ-UBND, Sở Tư pháp đã triển khai rà soát toàn 
bộ các thủ tục thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp, cấp huyện, cấp xã. 
Kết quả đã có 224 TTHC thuộc các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ 
tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở được rà soát. 
Qua đó, đề xuất phương án đơn giản hóa 19 TTHC. 

Kết quả rà soát có 50 TTHC thuộc lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền 
quản lý của Sở TN&MT và 6 TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền 
giải quyết của UBND cấp huyện, cũng giúp giảm thành phần hồ sơ và 
thời gian giải quyết hồ sơ đối với 5 TTHC. Ước tính sẽ tiết kiệm được 
khoảng hơn 800 triệu đồng chi phí tuân thủ TTHC hàng năm. 

Trong tổng số 30 TTHC lĩnh vực kế hoạch và đầu tư được tiến hành rà 
soát, đánh giá, có 10 thủ tục đã được đề xuất đơn giản hóa (bao gồm 
cả các thủ tục đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách và vốn đầu tư nước 
ngoài). Qua đó, mỗi thủ tục cắt giảm từ 2 - 5 ngày làm việc và tiết kiệm 
nhiều kinh phí cho người thực hiện. 

Theo đánh giá của UBND TP, công tác rà soát, đánh giá TTHC trọng 
tâm năm 2018 được chỉ đạo sát sao, triển khai quyết liệt, thực hiện 
nghiêm túc và đầy đủ theo quy định. Năm 2019, Hà Nội tiếp tục đẩy 
mạnh cải cách hành chính, kiên định mục tiêu lấy DN và người dân là 



trung tâm phục vụ. Trong đó việc rà soát, đơn giản hóa TTHC trong 
thẩm quyền và quy định vẫn là một nội dung quan trọng được đặt ra, để 
hỗ trợ, đồng hành và tạo thuận lợi nhất cho người dân, DN. 

Theo kinhtedothi.vn 

 

13. Hà Nội chuẩn bị ứng dụng phần mềm tầm soát 
ung thư và quản lý bệnh viện 
Ngoài phần mềm quản lý bệnh viện dự kiến từ 1-7-2019 sẽ triển 
khai tại tất cả các bệnh viện của thành phố, Sở Y tế Hà Nội cũng 
đã xây dựng xong phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe và tầm soát 
ung thư… 

Phần mềm quản lý bệnh viện đang được Sở Y tế Hà Nội thí điểm thực 
hiện tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang 

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, thực hiện công tác kiểm soát, đơn 
giải hóa thủ tục hành chính của ngành y tế Thủ đô để tạo thuận lợi cho 
tổ chức, cá nhân, hiện Sở Y tế đang xây dựng hàng loạt phần mềm 
quản lý mới và sẽ ứng dụng trong năm 2019 này. 

Cụ thể, Sở Y tế đang xem xét báo cáo UBND TP Hà Nội và Bộ Y tế cho 
phép thực hiện việc cấp phép hành nghề y dược thông qua thông tin đề 
nghị cấp phép kê khai tại hồ sơ của cơ sở.  

Ngành y tế cũng đang tiếp tục triển khai hệ thống thông tin quản lý tiêm 
chủng, bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm theo chỉ đạo của 
Bộ Y tế.  



Với phần mềm khảo sát sự hài lòng của người dân về dịch vụ y tế tại 
các bệnh viện đã được Hà Nội thí điểm tại 5 bệnh viện đầu ngành của 
thành phố từ tháng 9-2018, tới đây sẽ được nhân rộng ra tất cả các cơ 
sở y tế của thành phố.  

Tương tự, với phần mềm quản lý bệnh viện đang thí điểm tại Bệnh viện 
đa khoa Đức Giang, dự kiến từ 1-7-2019 sẽ triển khai tại tất cả các 
bệnh viện còn lại.  

Cùng đó, phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe và tầm soát ung thư cũng 
đã được ngành y tế Hà Nội xây dựng và chuẩn bị đưa vào hoạt động.  

Ngoài ra, Sở Y tế đang tiếp tục xây dựng phần mềm quản lý an toàn 
thực phẩm, phần mềm quản lý cơ sở hành nghề y dược tư nhân - đây 
là những dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai ở mức độ 3 và 
mức độ 4. 

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu 100% người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực 
thuộc phải tăng cường chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện cải cách 
hành chính tại đơn vị. 
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14. Bước tiến mới trong cải cách hành chính 

Sự bứt phá ngoạn mục và những thứ hạng cao liên tiếp đạt được 
trong các bảng xếp hạng toàn quốc về Chỉ số cải cách hành chính 
(CCHC), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan hành 
chính nhà nước (SIPAS) trong những năm qua đã thể hiện được 
quyết tâm lớn của Quảng Ninh trong việc xây dựng một nền hành 
chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả và minh bạch. 

Đổi mới trong cách đánh giá 

Tại hội nghị công bố Chỉ số CCHC và Chỉ số SIPAS năm 2018 vừa 
được UBND tỉnh tổ chức ngày 20/3, lần đầu tiên tỉnh triển khai xếp 
hạng đối với khối các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, cũng 
là năm đầu tiên, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục 
vụ của cơ quan hành chính nhà nước được tích điểm vào Chỉ số 
CCHC. 

Theo kết quả tổng hợp, ở khối các sở, ban, ngành, điểm trung bình đạt 
được là 87,21 (tăng so với năm 2017 là 1,52 điểm); ở khối UBND các 
huyện, thị xã, thành phố, điểm trung bình đạt được là 88,83 (tăng cao 
hơn so với năm 2017 là 3,60 điểm). 

Có 5/14 địa phương đạt trên 90 điểm, nằm trong nhóm xuất sắc; 9/14 
địa phương đạt trên 80 điểm, nằm trong nhóm tốt; không có đơn vị nào 



xếp loại khá. TP Hạ Long tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng khối địa 
phương với 93,17 điểm; TX Đông Triều và TP Uông Bí có sự tăng điểm 
và vươn lên đứng ở vị trí thứ 2 và thứ 3 trong bảng xếp hạng. Công an 
tỉnh đứng đầu bảng xếp hạng khối sở, ngành với 94,53 điểm; Cục Hải 
quan tỉnh đứng thứ 2 với 94,3 điểm. 

Kết quả trên đã phản ánh tương đối sát với thực tế tình hình triển khai 
công tác CCHC tại các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan trung 
ương đóng trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là trong những nội dung trọng 
tâm và các nhiệm vụ chủ chốt của CCHC, bao gồm: Công tác chỉ đạo, 
điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ 
chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ 
CBCCVC; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. 

Năm nay, ngoài điểm đánh giá thẩm định bên trong nội bộ của các cơ 
quan hành chính nhà nước (61/100 điểm), thì việc áp dụng điều tra xã 
hội học, ghi nhận điểm đánh giá khách quan từ phía người dân, tổ chức 
(39/100 điểm) đã khiến kết quả của Chỉ số CCHC có tính tổng hợp, đa 
chiều, khách quan hơn, đánh giá được tác động của sự cải cách lên sự 
hài lòng của người dân, tổ chức. 



Điều tra xã hội học được thực hiện với 8.130 phiếu phát ra; thu về 
6.666 phiếu hợp lệ (81,99%); trong đó có 6.040 phiếu của người dân 
(90,61%), 626 phiếu của tổ chức (9,39%). Việc tổ chức điều tra xã hội 
học trong đánh giá toàn diện các sở, ban, ngành, địa phương được 
nhận xét là khách quan, trung thực và mang tính đại diện cao. 

Đối với kết quả Chỉ số SIPAS năm 2018, việc chấm điểm được thực 
hiện đối với 25 tiêu chí tương ứng với 5 tiêu chí cơ bản của quá trình 
cung ứng dịch vụ hành chính công, bao gồm: Tiếp cận dịch vụ hành 
chính công của cơ quan hành chính nhà nước; thủ tục hành chính; 
công chức giải quyết công việc; kết quả cung ứng dịch vụ hành chính 
công; tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị. 

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính 
công tỉnh. 

Kết quả điều tra SIPAS năm 2018 là các thông tin hữu ích giúp các cơ 
quan, đơn vị, địa phương nắm bắt được các nội dung, tự nhìn nhận, 
đánh giá và rút kinh nghiệm, qua đó làm tốt hơn nữa những việc đã làm 
tốt và cố gắng, nỗ lực ở những nội dung chưa được hoàn thiện như 
mong muốn. Tất cả đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất 
lượng công tác CCHC, đặc biệt là về thủ tục hành chính, xây dựng một 
nền hành chính không những hiện đại, chuyên nghiệp mà còn thực sự 
phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. 

Để có nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại 



Tuy đạt được những kết quả mới hết sức khả quan, nhưng ngay tại hội 
nghị công bố, các cấp lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở đều tỏ rõ sự quyết 
tâm, không sớm tự hài lòng. Ngay sau khi công bố kết quả các Chỉ số, 
đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã đóng góp nhiều 
ý kiến, chỉ rõ ra những vấn đề còn tồn tại và những vướng mắc, khó 
khăn; đề xuất những giải pháp khắc phục. 

Trong đó, có thể chỉ ra một số vấn đề chính: Công tác ban hành và 
niêm yết công khai các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành 
chính còn có nơi chưa được thực hiện tốt; công tác sắp xếp, tổ chức, 
bộ máy còn chưa hợp lý và chất lượng đội ngũ CBCC, nhất là ở cấp xã, 
phường còn chưa đạt chuẩn theo yêu cầu; một số thủ tục hành chính 
chưa được cải cách, đơn giản hóa, dẫn đến việc giải quyết và trả kết 
quả không đúng hạn... 

Người dân thực hiện khai hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống CNTT 
được trang bị đồng bộ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. 

Chỉ đạo tại hội nghị công bố Chỉ số CCHC và Chỉ số SIPAS năm 2018, 
đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng 
định: Việc đánh giá chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương 
và Chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của 
các cơ quan hành chính nhà nước là một cách làm đột phá, sáng tạo, 
cho thấy hiệu quả tích cực của tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, mục tiêu 



cao nhất của công tác này không phải để ghi nhận thành tích, mà là 
nhìn nhận được những điểm hạn chế, vướng mắc để tìm phương 
hướng, biện pháp khắc phục ngay. 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã phường là một trong 
những nhân tố đóng góp tích cực cho công tác CCHC. 

Trong năm 2019 và những năm tiếp theo, CCHC vẫn là một trong 
những khâu đột phá chiến lược được tỉnh quan tâm đặc biệt và nỗ lực 
thực hiện tốt. Trong các nội dung của CCHC, tỉnh đặc biệt chú trọng 
vào 3 khâu: Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ 
CBCC thực sự phục vụ; hiện đại hóa nền hành chính. Mục tiêu cao 
nhất Quảng Ninh hướng đến vẫn là sự hài lòng của người dân, doanh 
nghiệp. 

Với việc tập trung chỉ đạo mạnh mẽ, sát sao của các cấp lãnh đạo, sự 
quyết tâm, vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, Quảng Ninh tin 
tưởng giữ vững, vươn cao vị trí không chỉ trên các bảng xếp hạng ở 
các lĩnh vực, mà còn khẳng định vị thế thực chất của một “đầu tàu” 
trong phát triển tổng thể chính trị - kinh tế - xã hội. 
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15. Sở Xây dựng Hà Tĩnh cung cấp 23 dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3 
Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Tĩnh, tính đến thời điểm này, đơn vị 
đã vận hành 23 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến 
(DVCTT) ở mức độ 3 và 38 thủ tục cung cấp ở mức độ 2, 1. 

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tạo thuận lợi 
cho cá nhân, tổ chức khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Xây 

dựng. 

Hiện nay, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 3559/QĐ-
UBND ngày 27/11/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, 
Sở Xây dựng có 38 TTHC, trong đó có 23/38 TTHC cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3. 

Đồng thời, Sở thực hiện đồng bộ việc công khai hồ sơ, thủ tục, quy 
trình giải quyết, thời hạn trả kết quả, lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả của Trung tâm hành chính công (TTHCC) tỉnh; trên Cổng thông 
tin điện tử của sở (http://soxaydung.hatinh.gov.vn) và được tích hợp 
vào bộ phận một cửa tại cơ quan theo quy định. 



Thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục nâng cấp cổng thông tin điện tử 
nhằm phục vụ tốt hơn cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. 

Quá trình thực hiện lộ trình cung cấp DVCTT mức độ 3, tiến tới mức độ 
4, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà 
nước trong hoạt động xây dựng; tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, 
doanh nghiệp và người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính; đẩy 
mạnh thực hiện chương trình cải cách hành chính của tỉnh. 

Tính từ đầu năm 2019 đến nay, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã tiếp nhận và 
xử lý 468 hồ sơ thủ tục hành chính qua qua hệ thống DVCTT ( không 
có hồ sơ xử lý quá hạn), trong đó chủ yếu về các lĩnh vực như: cấp 
chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; giới thiệu địa điểm xây dựng 
công trình; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật… 
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16. Hiệu quả của hệ thống phần mềm một cửa điện 
tử cấp xã 
Xác định bộ phận tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ thủ tục 
hành chính công cấp xã có vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh 
cải cách hành chính, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo cơ quan chức 
năng và các địa phương triển khai đề án đầu tư cấp mới trang 
thiết bị, cơ sở vật chất cho 100% bộ phận này.  



Theo đó, bộ phận tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành 
chính công cấp xã được trang bị máy photocopy, máy vi tính, bàn tích 
hợp công nghệ, máy in, máy scan… 

Ông Nguyễn Quang Đạo, Giám đốc Trung tâm Hành chính công TP 
Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết: "Đơn vị chúng tôi được giao nhiệm 
vụ làm đầu mối phối hợp triển khai phần mềm một cửa điện tử, nên đã 
phối hợp với UBND cấp xã tiến hành rà soát, niêm yết công khai 75 thủ 
tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã và 36 thủ tục liên 
thông, đưa thủ tục hành chính công vào thực hiện tại phần mềm một 
cửa điện tử. Ngoài ra còn tổ chức 3 lớp tập huấn sử dụng phần mềm 
điện tử với gần 1.000 cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận, xử lý và trả 
kết quả hồ sơ thủ tục hành chính công cấp xã tham gia. Nhờ vậy, trình 
độ công nghệ thông tin của đội ngũ này đã được nâng lên rõ rệt, góp 
phần nâng cao hiệu suất công việc và giảm phiền hà cho người dân". 

Tuy nhiên, việc vận hành phần mềm một cửa điện tử cấp xã ở tỉnh Bắc 
Ninh hiện vẫn còn bộc lộ hạn chế như: Tại một số địa phương, số cán 
bộ đảm nhiệm công việc này tuổi đời đã cao, nên việc tiếp cận với công 
nghệ thông tin, sử dụng phần mềm một cửa điện tử rất chậm. Do vậy, 
họ vẫn giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thủ công, trên giấy là chính. 
Rất mong cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã cần sắp xếp, bố trí cán bộ 
có khả năng tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin thành thạo để thực 
hiện tốt nhiệm vụ tại bộ phận này. 
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17. Luân chuyển công tác cán bộ giải quyết hồ sơ 
trễ hạn nhiều lần 
UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị phải có hình thức xử lý nghiêm 
như kiểm kiểm, luân chuyển công tác đối với cán bộ, công chức, 
viên chức giải quyết hồ sơ trễ hạn nhiều lần mà không có lý do 
chính đáng. 

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa ký văn bản chỉ đạo 
thủ trưởng các sở ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện nghiêm túc 
thực hiện thư xin lỗi đối với trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ 
hạn tại đơn vị. Các đơn vị phải đảm bảo mỗi hồ sơ giải quyết trễ hạn phải 
thực hiện thư xin lỗi không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ 
sơ. 

Đặc biệt, UBND TP yêu cầu các đơn vị phải có hình thức xử lý nghiêm 
như kiểm kiểm, luân chuyển công tác đối với cán bộ, công chức, viên 
chức giải quyết hồ sơ trễ hạn nhiều lần mà không có lý do chính đáng.  



Việc thực hiện thư xin lỗi cũng được bổ sung vào quy trình tiếp nhận và 
trả kết quả của đơn vị. Đây cũng là một tiêu chí thi đua để đánh giá công 
chức, viên chức hàng năm.  

UBND TP cũng khuyến cáo các đơn vị xử lý nghiêm, kịp thời những cán 
bộ, công chức, viên chức có thái độ không chuẩn mực, có hành vi nhũng 
nhiễu gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức .  

Ngoài ra, các cơ quan không được tự thêm hồ sơ, giấy tờ, thủ tục, hồ sơ 
ngoài quy định pháp luật vào quy trình giải quyết thủ tục của đơn vị. 

Theo tuoitre.vn 

 
 

 


