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1. 102 thủ tục hành chính sẽ thực hiện một cửa tại 
trụ sở Bộ Tài chính 

Theo Đề án thành lập Bộ phận Một cửa Bộ Tài chính, cơ chế một 

cửa sẽ được tổ chức triển khai tại khối cơ quan Bộ Tài chính đối 

với 102 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc 8 lĩnh vực. 

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 8/8/2018 

của Thủ tướng Chính phủ, ngày 1/10/2018, Bộ Tài chính đã ban hành 

Quyết định 1720/QĐ-BTC về việc triển khai Kế hoạch hành động thực 

hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch hành động là xây 

dựng Đề án thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 

theo cơ chế một cửa tại Bộ Tài chính (Bộ phận Một cửa). 

Theo nội dung Đề án được phê duyệt, Bộ phận Một cửa thuộc Văn 

phòng Bộ khi đi vào hoạt động sẽ là đầu mối thực hiện việc hướng dẫn, 

tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân để giải quyết hoặc chuyển đến cơ 

quan đơn vị thuộc Bộ Tài chính giải quyết và nhận/trả kết quả cho cá 

nhân, tổ chức. 



Các TTHC được đưa vào giải quyết theo cơ chế một cửa của Bộ Tài 

chính là các TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc thuộc thẩm quyền giải 

quyết của đơn vị theo phân cấp hoặc thừa lệnh Bộ ký. 

Bên cạnh việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Bộ phận Một 

cửa Bộ Tài chính cũng sẽ là đầu mối thực hiện cung cấp thông tin theo 

quy định của Luật Tiếp cận thông tin và Quy chế cung cấp thông tin của 

Bộ Tài chính. 

Việc thành lập Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính tại Văn phòng Bộ 

nhằm đảm bảo giải quyết cho các tổ chức, cá nhân được thuận lợi, 

nhanh chóng trên tin thần công khai, minh bạch các TTHC và quy trình 

thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường sự giám 

sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động giải quyết TTHC của Bộ. 

Với mục tiêu lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo chất 

lượng và hiệu quả phục vụ, hoạt động của Bộ phận Một cửa đảm bảo 

nguyên tắc không làm phát sinh chi phí thực hiện TTHC cho tổ chức, cá 

nhân ngoài quy định của pháp luật. 

Việc thành lập Bộ phận Một cửa nhằm tập trung, thống nhất một đầu 

mối tiếp nhận, hướng dẫn, trả kết quả TTHC thay vì phân tán tại các 

đơn vị thuộc Bộ, giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá 

nhân. 

Đây cũng là biện pháp cải tiến lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, 

công chức; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu 

quả; ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, phiền hà trong quá trình giải 

quyết TTHC. 

Theo baohaiquan.vn 

 

2. Đề xuất sửa đổi Luật khám bệnh, chữa bệnh 

Bộ Y tế đang dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). 



 

Ảnh minh họa 

Bộ Y tế cho biết, ngày 23/11/2009, Quốc hội đã thông qua Luật khám 

bệnh, chữa bệnh. Luật khám bệnh, chữa bệnh ra đời đã tạo hành lang 

pháp lý vô cùng quan trọng cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực khám bệnh, chữa bệnh. 

Đến nay, Luật khám bệnh, chữa bệnh đã nảy sinh một số vấn đề về 

thực tiễn chưa có cơ chế pháp lý để giải quyết, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, về chứng chỉ hành nghề: Về đối tượng được cấp chứng chỉ 

hành nghề, Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 chỉ cấp chứng chỉ hành 

nghề cho 6 nhóm đối tượng, quy định này chưa bao phủ hết các đối 

tượng tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thực tế như 

cán bộ khối y tế dự phòng, cử nhân sinh học tham gia xét nghiệm, 

người đang làm việc trong lĩnh vực y tế dự phòng nhưng có tham gia 

vào hoạt động cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh,…gây khó 

khăn cho người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quá 

trình tổ chức thực hiện khám bệnh, chữa bệnh và thanh quyết toán bảo 

hiểm y tế. 

Về thời hạn giá trị của chứng chỉ hành nghề: Luật khám bệnh, chữa 

bệnh không quy định thời hạn giá trị của chứng chỉ hành nghề. Tuy 

nhiên, việc không xác định thời hạn không tạo ra cơ chế để giúp cơ 

quan quản lý nhà nước theo dõi, giám sát việc quản lý chất lượng 

người hành nghề khi chuẩn hóa các điều kiện chuyên môn, cập nhật 

kiến thức y khoa liên tục và quá trình hành nghề của người hành nghề. 



Bên cạnh đó, quy định này cũng không phù hợp với pháp luật cũng như 

thông lệ quốc tế gây khó khăn cho việc hội nhập của y tế Việt Nam với 

các nước trong khu vực và trên thế giới về khám bệnh, chữa bệnh. Đến 

nay, có lẽ chỉ còn Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới cấp chứng 

chỉ hành nghề một lần và có giá trị vĩnh viễn… 

Thứ hai, về hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Luật khám 

bệnh, chữa bệnh đã quy định cụ thể một số hình thức tổ chức cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, quy định này chưa bao quát hết các 

hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tồn tại trong thực 

tế hoặc mới phát sinh. Ví dụ: Trung tâm y tế huyện, Trung tâm nội tiết, 

Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, trung tâm phòng, chống bệnh 

xã hội, trung tâm y tế tuyến huyện, bệnh xá, phòng khám quân dân y… 

Vì vậy, trong quá trình tổ chức thực hiện còn gặp nhiều khó khăn khi 

cấp giấy phép hoạt động cho các hình thức này. 

Thứ ba, quy định người nước ngoài vào khám bệnh, chữa bệnh nhân 

đạo theo đợt, chuyển giao kỹ thuật, mổ biểu diễn phải có giấy phép 

hành nghề không phù hợp với thực tiễn do không bảo đảm được tính 

kịp thời của hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo và chuyển giao kỹ 

thuật. 

Thứ tư, về hệ thống tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 

nước có 4 tuyến gắn với tuyến hành chính. Tuy nhiên, Luật Bảo hiểm y 

tế lại quy định dựa vào phân hạng bệnh viện để xác định cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và thanh toán chi phí khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế,…Vì vậy, trong quá trình hướng dẫn, tổ 

chức thực hiện phát sinh những mâu thuẫn và bất cập. 

Thứ năm, một số nội dung liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh như bệnh án điện tử, khám 

bệnh, chữa bệnh từ xa, đăng ký hành nghề…. chưa được quy định cụ 

thể trong Luật nên chưa có cơ chế pháp lý để tổ chức triển khai thực 

hiện. 

Thứ sáu, vấn đề an ninh bệnh viện mới được tiếp cận dưới góc độ quy 

định các quyền và nghĩa vụ của người bệnh, quyền và nghĩa vụ của 

người hành nghề, quyền và trách nhiệm của cơ sở khám bệnh nhưng 

chưa có quy định cụ thể về các biện pháp bảo đảm an ninh bệnh viện 

khác như các biện pháp tổ chức bảo đảm an ninh chung, sự tham gia 

của lực lượng công an trong bảo đảm an ninh bệnh hay vấn đề kinh phí 

bảo đảm cho hoạt động này… 



Bộ Y tế đã đề xuất dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) 9 

chương, 114 điều nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết 

những vấn đề mới phát sinh để phát triển và nâng cao chất lượng dịch 

vụ y tế cho người dân theo định hướng công bằng, hiệu quả, phát triển 

và hội nhập quốc tế, lấy người bệnh làm trung tâm; tăng cường hiệu 

lực, hiệu quả, trật tự, kỷ cương, kỷ luật quản lý nhà nước về hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh. 

Theo baochinhphu.vn 

 

3. Bộ Công Thương khuyến khích doanh nghiệp sử 
dụng cấp C/O qua internet 

Để đưa hàng xuất khẩu vào Canada cũng như các thị trường khác 

được thuận lợi, nhanh chóng, Bộ Công Thương khuyến khích các 

doanh nghiệp nên sử dụng cấp C/O qua intenet để tiện cho việc 

chứng minh xuất xứ có thể phát sinh sau này.   

Thông tin được Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết tại hội 

thảo Cơ hội tiếp cận thị trường Canada trong Hiệp định đối tác toàn 

diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), do Vụ Chính sách 

thương mại đa biên phối hợp với Trung tâm Hội nhập quốc tế của Viện 

nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 10/4. 

 

Tại hội thảo này, ngoài thông tin về những cơ hội mà CPTPP mang lại 

cho nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam như dệt may, da giày, thủy 

sản, thực phẩm chế biến… khi tiếp cân thị trường Canada, đại diện 

Cục Xuất nhập khẩu đã khuyến cáo nhiều nội dung liên quan đến quy 



tắc xuất xứ hàng hóa mà doanh nghiệp cần thực hiện trong thời gian 

tới. 

Bà Trịnh Thị Thu Hiền, 

Trưởng Phòng xuất xứ hàng 

hóa (Cục Xuất nhập khẩu) - 

cho biết, nhằm hỗ trợ tối đa 

cho doanh nghiệp trong hoạt 

động xuất khẩu cũng như 

tận dụng hiệu quả lợi thế mà 

CPTPP mang lại, Thông tư 

số 03/2019/TT-BCT của Bộ 

Công Thương về quy tắc 

xuất xứ hàng hoá trong 

CPTPP đã được ban hành 

và có hiệu lực. Theo đó, kể 

từ ngày 8/3 đến nay đã có 

415 bộ C/O được cấp cho 

hàng xuất khẩu sang thị 

trường Canada, dẫn đầu 

trong các nước CPTPP. Trong đó, hai mặt hàng da giày và dệt may 

đang tận dụng rất tốt quy tắc xuất xứ khi xuất khẩu sang Canada. 

Tuy nhiên, để bà Hiền lưu ý rằng, đối với C/O vào thị trường Canada, 

các doanh nghiệp xuất khẩu cần chú ý ghi rõ email, điện thoại của nhà 

sản xuất. Đây là điểm rất mới của Hiệp định CPTPP vì các FTA trước 

trước đây chỉ yêu cầu ghi tên nhà xuất khẩu, nếu không có thông tin 

liên lạc thì sẽ các doanh nghiệp sẽ bị nghi ngờ về tính pháp nhân. 

Ông Alex George - Tham tán thương 

mại cấp cao của Canada tại TP. Hồ 

Chí Minh - cho biết: 

Canada đứng thứ 2 về môi trường 

kinh doanh trong nhóm G20. Doanh 

nghiệp Việt Nam muốn mở văn phòng 

hoặc thành lập doanh nghiệp tại 

Canada sẽ rất thuận lợi về thủ tục. 

Bên cạnh đó, Canada sẽ giúp doanh 

nghiệp tiếp cận gần hơn tới thị trường 

Bắc Mỹ vì khoảng cách từ Canada 

đến Mỹ chỉ mất 1,5 h lái xe và 80% 

dân số của Canada nằm gần biên 

giới của Mỹ. 



 

Để thuân tiện cho doanh nghiệp Bộ Công Thương khuyến khích 
doanh nghiệp xin cấp C/O qua internet 

Tham dự hội thảo, rất nhiều doanh nghiệp đã phản ánh thắc mắc liên 

quan đến mốc thời gian khi CPTPP có hiệu lực. Cụ thể là khoảng trống 

từ 31/12/2018 (thời điểm CPTPP chính thức có hiệu lực đến ngày 

8/3/2019 (thời điểm Thông tư hướng dẫn của Bộ Công Thương có hiệu 

lực) nhiều doanh nghiệp có đơn hàng đã xuất khẩu sang Canada mà 

chưa được cấp C/O. Vậy trong trường hợp này những lô hàng có được 

hưởng thuế không? 

Trả lời băn khoăn của doanh nghiệp, bà Hiền cho hay, doanh nghiệp có 

thể đề nghị cấp hồi tố C/O sang thị trường Canada trong khoảng thời 

gian trên để tận dụng được ưu đãi thuế. 

Với việc đẩy mạnh chính phủ điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

đang được đẩy mạnh, theo Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương 

khuyến khích các doanh nghiệp nên sử dụng cấp C/O qua intenet để 

tiện cho việc chứng minh xuất xứ có thể phát sinh sau này, vì chứng từ 

đã được lưu sẵn trên hệ thống. 



Bên cạnh đó, đối với các C/O bị lỗi, các doanh nghiệp cần thông báo lại 

với tổ chức cấp để các tổ chức này thông báo cho đầu mối xuất khẩu 

tại các nước nhập khẩu. 

Theo các chuyên gia, Canada được đánh giá là thị trường xuất khẩu 

đầy tiềm năng bởi người tiêu dùng Canada đa dạng về chủng tộc và 

văn hóa, trong đó người Canada gốc châu Á tăng nhanh trong những 

năm gần đây dẫn đến nhu cầu thực phẩm châu Á cũng gia tăng. Đặc 

biệt Canada có chính sách khá mở về nông sản nhiệt đới với thuế nhập 

khẩu bằng 0% và không có nhiều rào cản kỹ thuật vì vậy đây là cơ hội 

cho hoa quả tươi xuất khẩu Việt Nam nếu khắc phục được hạn chế do 

bảo quản và vận chuyển xa. 

Theo số liệu thống kệ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch thương mại 

hai chiều giữa Việt Nam - Canada đã tăng gấp 3 lần từ 1,14 tỷ USD 

năm 2010 lên 3,85 tỷ USD trong năm 2018. Trong hai tháng đầu năm 

2019, xuất khẩu từ Việt Nam sang Canada đạt hơn 506 triệu USD, tăng 

36,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Theo congthuong.vn 

 

4. Rút đề xuất sửa Luật Đất đai: Tiếc nuối tấm áo 
chật chưa kịp thay 

Việc tạm rút dự án Luật Đất đai ra khỏi Chương trình xây dựng 

Luật năm 2019 sẽ ít nhiều gây ra sự hụt hẫng cho người dân, nhà 

đầu tư - những người đang kỳ vọng, chờ đợi Luật được sửa đổi. 

Theo Chương trình xây dựng luật năm 2019 của Quốc hội, trong năm 

2019 sẽ trình Quốc hội dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Đất đai, nhưng mới đây Chính phủ đã xin lùi thời gian đến sau 

năm 2020. 

Điều này khiến nhiều chuyên gia tỏ ra tiếc nuối, bởi công bằng mà nói, 

Luật đất đai 2013 đã là tấm áo chật cần phải thay. 

Luật sư Nguyễn Tiến Lập, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế 

Việt Nam khẳng định trong gần 5 năm thi hành Luật đất đai 2013, công 

tác quản lý đất đai đã đạt được một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, 

Luật Đất đai 2013 vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. 



“Nhưng đáng tiếc, đề xuất sửa đổi Luật Đất đai lại không được đưa vào 

Chương trình xây dựng luật năm 2019 của Quốc hội”, ông Lập tiếc 

nuối. 

 

Thu hồi đất là một trong những vấn đề nhức nhối trong lĩnh vực đất đai 

nhiều năm qua. 

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW cho hay 

nguyên nhân chủ yếu chính là do Luật Đất đai và các Luật khác có liên 

quan còn mâu thuẫn, chồng chéo, không đồng bộ và thống nhất. Nhiều 

quy định trong Luật Đất đai 2013 chưa phù hợp với Hiến pháp năm 

2013 và một số luật có liên quan, nhất là các luật về tài sản gắn liền với 

đất (như Luật Đầu tư năm 2014, Luật Quy hoạch, Luật Nhà ở năm 

2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014…). 

“Khó khăn trong tiếp cận đất đai vẫn là một trong những rào cản để cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Thiếu các cơ chế phù hợp để 

tăng cường khả năng tiếp cận đất đai là vướng mắc từ lâu nhưng chưa 

được Luật điều chỉnh. 

Hệ thống tài chính đất đai gồm định giá đất và thuế đất vẫn chưa đạt 

được trạng thái cần thiết của chuẩn mực quản lý phù hợp. Quyết định 

giá đất của cơ quan hành chính còn thiếu độc lập và khách quan”, ông 

Hà nói. 

Theo ông Hà tình trạng vi phạm chính sách, pháp luật về đất đai diễn ra 

khá phổ biến. Nhiều địa phương, đơn vị do lãnh đạo thiếu trách nhiệm, 

buông lỏng quản lý đã để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng 

đất không đúng mục đích, tự ý chuyển mục đích sử dụng, không đăng 



ký biến động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không thực hiện 

nghiêm các nghĩa vụ tài chính theo quy định. 

Theo ông Hà, việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 cần tập trung khắc 

phục việc Luật Đất đai 2013 không đảm bảo tính đồng bộ với hệ thống 

pháp luật, từ Hiến pháp đến hàng loạt bộ luật. Hệ thống pháp luật ban 

hành sau năm 2013 đều có những điều mà Luật Đất đai không quy định 

hoặc có quy định nhưng không đồng bộ. 

Hiến pháp đang có hai điểm mâu thuẫn với Luật Đất đai. Điểm thứ nhất 

được nhiều người cho là sáng tạo nhưng đang mâu thuẫn với Hiến 

pháp là khi quy định đối với dự án treo cho gia hạn thêm 24 tháng. Sau 

thời gian này, nếu vẫn bị treo, Nhà nước thu hồi đất và tịch thu tài sản 

đã đầu tư trên đất. Quy định này không theo hướng của Nghị quyết 19 

về xử lý đất đai của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI, ngày 

31/10/2012. 

“Về nguyên tắc, đất đai là sở hữu toàn dân nhưng không thể tịch thu tài 

sản doanh nghiệp đã đầu tư trên đất vì Hiến pháp quy định Nhà nước 

không quốc hữu hóa tài sản nếu tài sản đó hợp pháp. 

Sửa quy định này trong Luật Đất đai 2013 là rất cần và cách tốt nhất là 

nên thực hiện giải pháp mà Nghị quyết 19 đã đưa ra là xử phạt. Hiện 

nhiều nước xử lý vấn đề này bằng thuế. Nhưng tại Việt Nam, Luật Thuế 

chuyển quyền sử dụng đất không đồng bộ với Luật Đất đai. Do đó, nên 

xử phạt bằng tài chính với mức độ cao sẽ giải quyết vấn đề tốt hơn”, 

ông Hà phân tích. 

Thứ hai, Hiến pháp 2013 ghi rõ: "Nhà nước thu hồi đất trong trường 

hợp cần thiết để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển 

vì lợi ích kinh tế quốc gia, lợi ích công cộng". Luật Đất đai đã chép 

nguyên văn câu này và đưa ra quy định ở Điều 61 và 62 về việc thu hồi 

đất vì mục đích quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, không có định nghĩa 

về sử dụng đất vì lợi ích quốc gia, nên không có sơ sở để triển khai 

Điều 62 Luật Đất đai. 

Định nghĩa thu hồi đất vì lợi ích quốc gia chỉ có 2 trường hợp: xây dựng 

trụ sở cơ quan nhà nước và xây dựng công trình sử dụng công. Luật 

Đất đai 2013 không định nghĩa, chỉ đưa ra quy định nội dung dự án 

được thu hồi đất vì lợi ích quốc gia dẫn đến mâu thuẫn, không thể hiện 

được những điều đã được quy định trong Hiến pháp về thu hồi đất. 

Luật Đất đai chỉ quy định thẩm quyền giao đất không có quy định về giá 

trị đất đối với dự án BT trong khi giá trị các công trình BT là mấu chốt. 

Điều này dẫn tới sự bê trễ trong quản lý những công trình BT hiện nay. 



Để khắc phục những bất cập liên quan đến quản lý đất, nhất là về giá 

trị đất, cần hoàn thiện hệ thống pháp luật về định giá đất, kể cả đất 

thuê. 

Cần bổ sung khung pháp lý đối với các loại hình bất động sản như 

condotel và officetel, đây là những loại hình mới mà hiện nay luật 

không cơ cơ chế điều chỉnh, thực tế thì loại hình này vẫn được đầu tư ồ 

ạt, không được cấp sổ đỏ là sự lo lắng cho nhà đầu tư. 

Tuy nhiên, ông Hà cũng cho rằng việc sửa đổi Luật Đất đai có tầm ảnh 

hưởng quá lớn nên phải thận trọng, kỹ lưỡng, tránh việc áp dụng vào 

thực tế lại tiếp tục có thêm những thiếu sót như hiện tại. Tuy nhiên, cơ 

quan chủ trì soạn thảo cũng cần phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự 

án luật. 
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5. Thúc đẩy tiến độ sửa đổi Bộ luật Lao động 

Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã 

khai mạc ngày 10-4, tại Nhà Quốc hội. Ngay sau phát biểu khai 

mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, UBTVQH đã 

thảo luận về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, 

điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. 

 

Quang cảnh Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Lùi tiến độ trình sửa đổi Luật Đất đai 2013 đến bao giờ? 



Trình bày Tờ trình của Chính phủ về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp Lê Thành Long cho biết, đối với chương trình năm 2019, ngoài 3 

dự án luật đã được UBTVQH quyết định bổ sung vào chương trình năm 

2019 theo Nghị quyết số 613/2018/UBTVQH14 ngày 13-12-2018, 

Chính phủ tiếp tục đề nghị điều chỉnh chương trình năm 2019 đối với 

10 dự án, dự thảo. Trong đó, Chính phủ đề nghị rút ra khỏi chương 

trình 2 dự án luật là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế 

bảo vệ môi trường và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất 

đai. 

Lý giải về đề nghị này, ông Lê Thành Long cho biết, Chính phủ cần có 

thêm thời gian để nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường theo ý kiến của 

UBTVQH, nhất là vấn đề mở rộng đối tượng chịu thuế có tác động xấu 

đến môi trường. Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất 

đai, lý do chủ yếu là nội dung vẫn còn một số vấn đề phức tạp, cần có 

thêm thời gian để nghiên cứu, chuẩn bị và đánh giá kỹ hơn, như các 

vấn đề: đất cơ sở tôn giáo; người nước ngoài mua nhà ở gắn liền với 

đất ở; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết tranh chấp, 

khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai; quy hoạch sử dụng đất, thu 

hồi đất, kinh tế đất, tích tụ tập trung đất đai; căn hộ khách sạn, căn hộ 

văn phòng, nhà ở khách sạn…  

Đáng lưu ý, Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đã được Thủ 

tướng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội xây 

dựng phương án chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật theo hướng xây dựng 

một luật chung. Hiện nay, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã báo cáo Bộ 

Chính trị xin ý kiến chỉ đạo việc tiếp thu, chỉnh lý dự án luật.  

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tỏ 

ra rất sốt ruột về việc chưa nhận được hồ sơ trình dự án sửa đổi, bổ 

sung Bộ luật Lao động, trong khi chương trình xây dựng pháp luật năm 

2019 đã có dự án này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói rõ: 

“Chúng ta đã cam kết với Nghị viện châu Âu về thời hạn xem xét sửa 

đổi Bộ luật Lao động. Đó chính là cơ sở quan trọng để Nghị viện châu 

Âu xem xét thông qua Hiệp định EVFTA, vậy mà bây giờ các bước cần 

thiết vẫn chưa được tiến hành. Thay vì trình hồ sơ dự án thì cơ quan 

trình lại chỉ báo cáo, xin ý kiến của UBTVQH về một số vấn đề, như thế 

có phải là làm ngược quy trình hay không?”. 

Chủ tịch Quốc hội đồng thời đề nghị xem xét sửa đổi cả Luật Công 

đoàn để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật. “Tôi rất quan 



tâm tới bộ luật này, việc thông qua sửa đổi, bổ sung bộ luật ảnh hưởng 

đến uy tín quốc tế”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và yêu cầu các cơ 

quan soạn thảo, thẩm tra gấp rút hoàn thiện hồ sơ dự án, trình 

UBTVQH cho ý kiến trước khi trình ra Quốc hội cho ý kiến lần đầu vào 

cuối kỳ họp tháng 5 tới đây.  

Vẫn theo Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân, việc lùi thời hạn trình dự án 

Luật sửa đổi Luật Đất đai 2013 là cần thiết, nhưng cần có mốc thời gian 

cụ thể và không chậm hơn năm 2020. Chính phủ cần chỉ đạo khẩn 

trương tổng kết việc thi hành Luật Đất đai 2013, đồng thời nghiên cứu, 

hoàn thiện dự án Luật sửa đổi để khắc phục những tồn tại, bất cập, đáp 

ứng yêu cầu đặt ra trong thực tiễn quản lý đất đai, bảo đảm sự thống 

nhất của các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai. 

Nhiều bất hợp lý về điều kiện kinh doanh bảo hiểm 

Nhất trí sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm theo trình tự, thủ tục rút gọn, thông 

qua tại một kỳ họp với lý do như đã được nêu trong Tờ trình của Chính 

phủ, song một số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật cho rằng 

các chính sách trong dự án luật có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích 

của người dân và doanh nghiệp nên cơ quan soạn thảo cần có hình 

thức phù hợp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và 

doanh nghiệp là đối tượng chịu sự tác động của dự án luật.    

Về một số nội dung cụ thể, nhiều  ý kiến trong cơ quan thẩm tra và 

UBTVQH lưu ý đến điều kiện kinh doanh của tổ chức, cá nhân trong 

lĩnh vực bảo hiểm và cho rằng dự thảo luật chưa có sự phân định rạch 

ròi giữa 3 yếu tố: điều kiện kinh doanh của tổ chức, cá nhân; quyền, 

trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ; biện pháp bảo 

đảm. Ngoài điều kiện về vốn chủ sở hữu luôn gắn với điều kiện kinh 

doanh của tổ chức, các điều kiện còn lại cũng được quy định chung 

chung, dẫn đến cách hiểu khác nhau và không phải khi nào cũng gắn 

với điều kiện kinh doanh của chủ thể kinh doanh.  

UBTVQH đề nghị cơ quan soạn thảo xác định lại tính chất của các điều 

kiện kinh doanh theo hướng: nếu là điều kiện kinh doanh thì phải được 

quy định cụ thể ngay tại Luật Kinh doanh bảo hiểm hoặc dự thảo nghị 

định. Nếu là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ 

bảo hiểm thì phải quy định trong điều luật về quyền, trách nhiệm của 

chủ thể cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm và nếu là biện pháp bảo 

đảm thực hiện hợp đồng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm thì chuyển vào quy 

định tại điều khoản về hợp đồng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. 
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6. Hà Tĩnh thực hiện rộng rãi giao dịch điện tử trong 
giải quyết chế độ BHXH ngắn hạn 

Từ thí điểm tại 3 đơn vị, với hiệu quả thấy được, đầu năm 2019, 

BHXH Hà Tĩnh đã triển khai rộng rãi giao dịch điện tử giải quyết 

các chế độ BHXH ngắn hạn như: tai nạn lao động, ốm đau, bệnh 

nghề nghiệp và chế độ thai sản... 

Giao dịch điện tử giải quyết các chế độ BHXH ngắn hạn đã giúp giảm 

tải lượng khách hàng đến giao dịch trực tiếp trong ngày. 

Giao dịch điện tử giải quyết các chế độ BHXH ngắn hạn được thí điểm 

ở Hà Tĩnh từ tháng 10/2018 tại Văn phòng BHXH tỉnh, BHXH 2 huyện 

Cẩm Xuyên và Hương Sơn, trong quý IV năm 2018, BHXH tỉnh đã triển 

khai thực hiện 831/1.892 hồ sơ điện tử, đạt 45%. Riêng Văn phòng 

BHXH tỉnh đạt 88%, BHXH huyện Hương Sơn đạt 84% và BHXH Cẩm 

Xuyên đạt 52%. 

Đặc biệt, cùng thời gian thực hiện thí điểm, 2 đơn vị Can Lộc và Vũ 

Quang cũng đăng ký triển khai và đều đạt 90% hồ sơ giao dịch điện tử. 

Bà Nguyễn Thị Hồng Lam – Trưởng phòng Chế độ BHXH tỉnh cho biết: 

“Từ kết quả thí điểm, đến đầu năm 2019, chúng tôi tiếp tục triển khai tại 

các đơn vị còn lại. Phòng Chế độ BHXH cũng đã phối hợp với Phòng 



CNTT tập huấn cho 13 huyện, thị xã, thành phố và 89 đơn vị sử dụng 

lao động do tỉnh trực tiếp thu và giải quyết chế độ ngắn hạn tại Văn 

phòng BHXH tỉnh”. 

Hiện nay, giao dịch điện tử sử dụng phần mềm của nhà cung cấp dịch 

vụ IVAN tương đối ổn định, thuận tiện và dễ sử dụng. 

Nếu như trước đây khi thực hiện chế độ cho người lao động, cán bộ 

phụ trách phải đến trực tiếp trụ sở của BHXH tỉnh, mang theo rất nhiều 

giấy tờ để đáp ứng các thủ tục hành chính, thì nay thời gian, công sức 

đã được rút ngắn khi chỉ cần ngồi tại chỗ và thao tác trên phần mềm. 

Ngoài ra, việc lưu trữ văn bản giấy cũng được giảm tải, nhân viên 

không mất nhiều thời gian khi cần truy lục thông tin. 

Việc triển khai giao dịch điện tử còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực đối 

với cơ quan BHXH tỉnh. Theo đó, phần mềm góp phần hoàn thiện bộ 

công cụ hỗ trợ thực hiện việc đối soát hồ sơ hưởng chế độ thai sản, 

sinh con thông qua hệ thống dữ liệu giám định BHYT, tạo thuận lợi 

trong việc kiểm tra, kiểm soát; ngăn chặn hành vi gian lận, trục lợi chế 

độ. Thời gian giải quyết chế độ BHXH ngắn hạn qua giao dịch điện tử 

cũng nhanh hơn nhiều so với trước đây (từ 6 ngày giảm xuống còn 1 

ngày đối với hồ sơ không phải chỉnh sửa). 

Với tính tiện ích cao, lượng hồ sơ được giải quyết qua giao dịch điện tử 

ngày càng nhiều. Đến nay, toàn tỉnh đã có 78% hồ sơ được thực hiện 

giao dịch điện tử. Trong đó, huyện Vũ Quang đạt tỷ lệ cao nhất với 

100% hồ sơ, BHXH huyện Nghi Xuân đạt 92%, Văn phòng BHXH tỉnh 



đạt 90%; tiếp đó là các huyện Lộc Hà, Hương Khê, Thạch Hà, thị xã 

Hồng Lĩnh đều đạt trên 85% lượng hồ sơ tiếp nhận. Thực tế đó đã giúp 

BHXH tỉnh giảm tải về số lượng khách hàng đến giao dịch trực tiếp 

trong ngày. 

Thông qua giao dịch điện tử, việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ diễn ra 

nhanh chóng và tiết kiệm hơn. 

Ông Hồ Văn Phong – Giám đốc BHXH Thị xã Hồng Lĩnh cho biết: “Việc 

thực hiện giao dịch điện tử đối với giải quyết các chế độ BHXH ngắn 

hạn được nhiều cơ quan, đơn vị hưởng ứng bởi việc này giúp tiết kiệm 

được rất nhiều thời gian và chi phí in ấn. Hơn nữa, việc giao dịch điện 

tử còn giúp tiếp nhận hồ sơ nhanh chóng, kịp thời, kể cả ngoài giờ 

hành chính. Nếu như trong quý IV/2018, lượng hồ sơ giao dịch điện tử 

tại BHXH thị xã Hồng Lĩnh mới chỉ đạt 23% thì đến quý I/2019, con số 

đó đã đạt 85,7%”. 

Mặc dù hiệu quả về nhiều mặt nhưng việc thực hiện giao dịch điện tử 

giải quyết các chế độ BHXH ngắn hạn cũng gặp phải một số vướng 

mắc trong quá trình thực hiện. Trong đó, một số hộ kinh doanh cá thể, 

hợp tác xã có số lao động tham gia BHXH ít, không đăng ký tham gia 

thực hiện giao dịch điện tử đòi hỏi ngành BHXH cần có những chính 

sách hợp lý đối với các đơn vị này. 

Theobaohatinh.vn 

 



7. Đo lường mức độ hài lòng của người dân trên 
nền tảng công nghệ thông tin 

Trong thời gian 10 năm gần đây, đã có nhiều bảng xếp hạng, công 

bố về cải cách hành chính, trải nghiệm của người dân với dịch vụ 

công ở Việt Nam. Những kết quả này là nền tảng cho MTTQVN 

TPHCM thực hiện chương trình khảo sát sự hài lòng của người 

dân và doanh nghiệp đối với cải cách hành chính trên địa bàn TP 

HCM. 

 

Người dân đánh giá sự hài lòng về cán bộ giải quyết hồ sơ tại UBND 

phường Bến Thành, quận 1. 

Dịch vụ hành chính là sự tương tác trực tiếp giữa người dân và chính 

quyền. Vì thế chất lượng dịch vụ cần được quản lý, đo lường và điều 

chỉnh cho tương thức với nhu cầu trong từng thời điểm. Khảo sát trực 

tiếp sự hài lòng của người dân và tổ chức là kênh quan trọng để thực 

hiện quá trình này, cũng như là cơ hội tốt nhất để lắng nghe góp ý cải 

thiện hơn nữa chất lượng dịch vụ. 

Dù đóng vai trò quan trọng, việc tổ chức đo lường này gặp ba điều khó. 

Một là về cách tiếp cận khi để có cơ sở đo lường cần định lượng cụ 

thể, dựa trên một phương pháp khoa học đã được công nhận hay kiểm 

chứng thế giới. Cái khó thứ hai là đánh giá hài lòng với các cơ quan 

công quyền còn là một việc mới, nhạy cảm. Thứ ba, người dân chưa có 

thói quen phản hồi, còn e ngại tham gia khảo sát, trả lời câu hỏi qua 

loa, hay chưa có niềm tin các phản hồi của mình sẽ đem lại kết quả gì. 



Trong thời gian 10 năm gần đây, đã có nhiều bảng xếp hạng, công bố 

về cải cách hành chính, trải nghiệm của người dân với dịch vụ công ở 

Việt Nam. Những kết quả này là nền tảng cho MTTQVN TPHCM thực 

hiện chương trình khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp 

đối với cải cách hành chính trên địa bàn TP HCM. Chương trình được 

tiến hành trên nguyên tắc kế thừa và tiếp nhận những ưu điểm, các làm 

hiện có; nhưng cũng ghi nhận các nhược điểm, đề xuất phương án cải 

thiện và gắn đó vào nhiệm vụ và thẩm quyền của Mặt trận Tổ quốc 

trong vai trò giám sát, thu thập nguyện vọng ý kiến của các tầng lớp 

nhân dân và đưa ra các khuyến nghị cho các cơ quan Nhà nước.   

Sau khi tham vấn các chuyên gia, MTTQVN TPHCM quyết định áp 

dụng phương thức làm khác trong việc tiến hành điều tra, thu thập và 

xử lý dữ liệu. Tổ công tác của MTTQVN TPHCM làm việc với các 

chuyên gia trong lãnh vực này để điều chỉnh bảng hỏi, cách làm phù 

hợp nhất có thể với với đặc thù và hoàn cảnh của thành phố. Sau khi 

hoàn tất bảng hỏi, nhóm nghiên cứu tổ chức tham vấn các bên liên 

quan, cho triển khai thí điểm ở quy mô nhỏ, rút kinh nghiệm thông qua 

từng lần khảo sát để cho ra bảng hỏi cuối cùng. 

Về tổ chức khảo sát, nhóm không điều tra bằng bảng hỏi giấy mà 

chuyển qua tổ chức các cuộc điều tra xã hội học qua nhiều kênh dựa 

trên các nền tảng công nghệ thông tin. Theo đó, các điều tra viên sẽ sử 

dụng máy tính bảng và điện thoại thông minh để tiến hành điều tra 

bằng cách phỏng vấn trực tiếp, hoặc thông qua điện thoại, tổng đài. Mỗi 

trường hợp phỏng vấn sau khi hoàn tất (thành công) sẽ được tích hợp 

về một nền tảng hệ thống duy nhất, và được cập nhật liên tục lên hệ 

thống.   

Kết quả đo lường năm 2018 vừa qua (ở hai sở ngành, và ba 

quận/huyện) phản ánh một phần thực trạng và chất lượng giải quyết 

thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, cùng sự mong 

đợi của người dân. Sự điều chỉnh quan trọng nhất cần tập trung để 

nâng cao sự trải nghiệm nào cho người dân, doanh nghiệp. Điều này 

có thể đến từ một hành động nhỏ, như sửa lại bàn ghế khu đón tiếp 

công dân, nhắc nhở một cán bộ ở khâu nào đó còn chưa niềm nở, 

chưa nhiệt tình hướng dẫn các thủ tục nhà đất; đến những việc to tát 

hơn trong việc nghiên cứu, đề xuất rút ngắn quy trình hồ sơ thủ tục, xây 

dựng văn hóa giao tiếp, văn hóa truyền thông của công chức, đặc biệt 

ở bộ phận một cửa, tiếp công dân. 



Mức độ hài lòng” của người dân: TPHCM đang ở đâu? 

Năm 2018, chỉ số tổng hợp PAPI của TPHCM là 42,41 điểm, 

trong đó còn một vài nội dung có mức điểm dưới trung bình là 

“tham gia của người dân ở cấp cơ sở” (đạt 4,84 /10 điểm); “trách 

nhiệm giải trình với người dân” (đạt 4,66/10 điểm); “quản trị môi 

trường” (3,67/10 điểm) và “quản trị điện tử” (đạt 3,99/10 điểm). 

Các nội dung khác gồm: “công khai, minh bạch” (đạt 5,23 điểm); 

“kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” (đạt 5,95 điểm); “thủ 

tục hành chính công” (đạt 7,14 điểm) và “cung ứng dịch vụ công” 

(đạt 6,93 điểm).  

Đối với Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TPHCM, 

năm 2016 TP đứng thứ 8 tụt 2 bậc so với năm 2015 (nhưng tăng 

0,36 điểm). Năm 2017 TP vẫn giữ vị trí thứ 8 nhưng chỉ số tăng 

đột biến từ 61,72 điểm lên 65,19 điểm/thang điểm 100 với 10 chỉ 

số thành phần. Trong năm 2018, chỉ số tăng thêm 0,15 điểm đạt 

65,34/ thang điểm 100 với cùng 10 chỉ số thành phần nhưng tụt 

xuống vị trí thứ 10. 

 

Có 5 lý do khiến người dân cảm thấy hài lòng khi đi làm thủ tục 

hành chính. 

*  Với Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

• 29% hài lòng vì quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ nhanh, tiện 

lợi 

• 21% hài lòng vì công chức có thái độ tốt (nhiệt tình, niềm nở, 

không hạch sách...) 

• 15% hài lòng vì hồ sơ được giải quyết đúng hẹn 

• 13% hài lòng vì công chức có trình độ chuyên môn tốt (hướng 

dẫn rõ ràng, chi tiết) 

• 10% hài lòng vì thời gian công chức xử lý hồ sơ nhanh, hợp lý 

* Với Sở Xây dựng: 

• 33% hài lòng vì công chức có thái độ tốt 

• 23% hài lòng vì công chức có chuyên môn tốt 

• 13% hài lòng vì quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ nhanh, thuận 



tiện 

• 11% hài lòng vì hồ sơ được giải quyết đúng hẹn 

• 9% hài lòng vì thời gian xử lý hồ sơ nhanh/hợp lý 

Với số ít người dân không hài lòng với trải nghiệp dịch vụ, công 

chức có thái độ chưa tốt (có 8% trường hợp phản ánh), thủ tục 

còn rườm rà (6% trường hợp) và cơ sở vật chất nơi tiếp đón dân 

chưa tốt (5% trường hợp phản ánh) là 3 lý do chủ yếu đối với Sở 

Kế hoạch và Đầu tư; với Sở Xây dựng là công chức có trình độ 

chuyên môn chưa tốt (5% phản ánh) là lý do chủ yếu, bên cạnh 

các lý do khác như thủ tục còn rườm rà và hồ sơ bị trễ hẹn (3% 

phản ảnh) 

(Trích Báo cáo kết quả năm 2018 về mức độ hài lòng của người 

dân và doanh nghiệp đối với cải cách hành chính trên địa bàn TP 

HCM) 

 Theo sggp.org.vn 

 

8. Tăng tuyên truyền để nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 

Việc đến khu phố, ấp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là cần thiết. Nhưng về lâu dài, cần 

tuyên truyền để người dân nhận thấy lợi ích và tự thao tác tại nhà 

để nộp hồ sơ qua mạng. 

 

Công chức quận 4 tư vấn cho người dân nộp hồ sơ qua mạng. 



 Đến tận khu phố tư vấn  

Bình Tân là quận có dân số đông nhất của TPHCM, với hơn 765.000 

người dân sinh sống trên diện tích hơn 5.200ha. Đây cũng là địa 

phương được đánh giá cao trong việc thực hiện các dịch vụ công trực 

tuyến. Chủ tịch UBND quận Bình Tân Lê Văn Thinh cho biết, mỗi năm 

quận tiếp nhận và giải quyết hơn 1 triệu hồ sơ hành chính. Theo ông 

Thinh, trước đây việc xử lý hồ sơ giống như “hộp đen”, không ai giám 

sát được là đang giải quyết tới đâu, vướng mắc ở khâu nào. 

Nếu thực hiện theo cách thủ công thì không chủ tịch quận, chủ tịch 

phường nào có thể quán xuyến hết số lượng hồ sơ này. Hệ lụy là có 

những vấn đề chính quyền không đáp ứng được yêu cầu của dân, 

thậm chí gây khó khăn cho người dân. “Cho nên, ứng dụng công nghệ 

thông tin để tạo điều kiện cho người dân tham gia giám sát quy trình 

giải quyết hồ sơ là rất cần thiết. Từ thực tế đó, năm 2016 chúng tôi mày 

mò làm, rất khó vì chưa có tiền lệ, cũng không có kinh phí”, ông Thinh 

kể lại quá trình bắt đầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến (từ tháng 10-

2016). 

Khi đó, quận bắt đầu cung cấp trực tuyến mức độ 3 với 20 thủ tục. Kết 

quả, cả quý chỉ có gần 4,3% hồ sơ tham gia. Quận bàn bạc, phân tích 

và xác định nguyên nhân là do người dân chưa quan tâm đến việc làm 

hồ sơ trực tuyến. Vậy là, trong năm 2017, quận lập các tổ tư vấn thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến tại quận và 10 phường. Các tổ này bên 

cạnh việc tuyên truyền còn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến. Nhờ vậy, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được nâng lên 

hơn 27%. 

Cuối năm đó, mô hình tổ tư vấn được mở rộng đến tận 130 khu phố 

trên toàn quận, với lực lượng nòng cốt là các tổ chức đoàn thể, đặc biệt 

là các đoàn viên thanh niên am hiểu về công nghệ thông tin. Đến nay, 

tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt hơn 51%, còn dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt gần 99%. Trước kết quả này, ông 

Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, bày tỏ hoan nghênh và 

cho rằng các địa phương khác cần nghiên cứu, nhằm nâng cao tỷ lệ sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

Dân vẫn phải đến phường nhờ làm giúp 

Theo Ban chỉ đạo Cải cách hành chính TPHCM, số lượng thủ tục hành 

chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn 

thành phố ngày càng được mở rộng và được người dân, doanh nghiệp 

quan tâm thực hiện. Đến nay, tổng số dịch vụ công trực tuyến TPHCM 



cung cấp là 807 dịch vụ (gồm 691 dịch vụ mức độ 3 và 116 dịch vụ 

mức độ 4). Tính đến hết tháng 2-2019, tổng số hồ sơ nộp trực tuyến và 

trực tiếp là gần 1.000.850 hồ sơ; trong đó, số hồ sơ nộp trực tuyến 

(mức độ 3, 4) gần 413.00 hồ sơ, đạt 41%. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn còn 

thấp, đặc biệt tại một số cơ quan, đơn vị thì tỷ lệ này chỉ đạt vài phần 

trăm. 

Thực tế, các địa phương đã có nhiều cách làm nhằm “tiếp thị” và hỗ trợ 

người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Như 

ở quận 7 - nơi có nhiều chung cư - thì nội dung này được lồng ghép 

vào mỗi cuộc họp chung cư. Các tài liệu tuyên truyền cũng được niêm 

yết khắp các chung cư trên địa bàn. Thậm chí, khi các trường học tổ 

chức cuộc họp phụ huynh đầu cấp, quận cũng “tranh thủ” tuyên truyền. 

Song, kết quả vẫn chưa đạt như mong muốn. Trong khi đó, đại diện 

quận Gò Vấp cho biết, tỷ lệ hồ sơ nộp qua hình thức trực tuyến mức độ 

3 ở quận hiện đạt gần 37% nhưng “cũng trầy trật lắm”. Đặc biệt, tại 

quận 1 - là “cái nôi” của những mô hình, giải pháp ứng dụng công nghệ 

thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến - thì tỷ lệ này hiện cũng chỉ 

đạt khoảng 30%. 

Ông Lý Ngọc Thạch, Trưởng ban Dân chủ pháp luật Ủy ban MTTQ  

Việt Nam TPHCM, cho biết qua khảo sát việc cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3 về hộ tịch ở một số phường xã cho thấy, có những 

phường, tỷ lệ hồ sơ hộ tịch trực tuyến mức độ 3 đạt 36%. Tuy nhiên, 

trong đó chỉ 30% người dân tự thực hiện, còn lại 70% người dân phải 

tới tận phường rồi cán bộ vừa hướng dẫn vừa giúp nhập vào máy. 

“Người dân không phải thờ ơ, nhưng đối với nhiều người lớn thì việc 

thực hiện thao tác trên máy là quá khó”, ông Thạch nhận xét. Bởi vậy, 

các địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ 

lưỡng từng thao tác để người dân tự tin nộp hồ sơ qua mạng. 

Góp ý thêm, ông Trương Văn Lắm cho rằng, việc tổ chức điểm hỗ trợ 

người dân nộp hồ sơ qua mạng là cần thiết. Tuy nhiên, các tổ tư vấn ở 

khu phố, ở ấp không thể tồn tại mãi, vì đây không phải cấp chính quyền 

giải quyết thủ tục hành chính. “Do đó, điều quan trọng là làm sao qua 

những lần hỗ trợ, tuyên truyền, việc hướng dẫn giúp người dân nắm 

được quy trình, cách thức và tự thực hiện được, chứ không phải để 

người dân thay vì đến phường, đến xã thì nay đến khu phố, đến ấp cho 

gần. Không phải như vậy”, ông Lắm nhấn mạnh. 

Trang bị phương tiện bằng nguồn xã hội hóa 



Trong 7 giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến ở quận Bình Tân, đáng chú ý là việc trang bị bộ 

phương tiện (máy vi tính, máy in và máy scan) ở các cơ quan 

đơn vị của quận và UBND 10 phường. Theo bà Phạm Thị Ngọc 

Diệu, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, những hoạt động này 

không lấy từ ngân sách mà từ xã hội hóa. Ngoài ra, năm nào 

quận cũng tổ chức cuộc thi về cải cách hành chính để khuyến 

khích các sáng kiến, giải pháp hiệu quả nhất, động viên khen 

thưởng cho cán bộ công chức tham gia tốt. 

Theo sggp.org.vn 

 

9. TX.Thuận An: Cải cách hành chính theo hướng 
phục vụ nhân dân 

TX.Thuận An là một trong các địa phương thực hiện tốt kế hoạch 

cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 

2016-2020. Để thực hiện tốt kế hoạch này, Thị ủy Thuận An đã đề 

ra Chương trình hành động số 08 về đột phá CCHC gắn với công 

tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2015-2020. Qua 

hơn 3 năm triển khai thực hiện đã mang lại nhiều kết quả, đáp ứng 

nguyện vọng của người dân và quá trình đổi mới. 

 

Cán bộ “một cửa” UBND TX.Thuận An giải quyết TTHC cho người dân 

 Quyết liệt trong chỉ đạo 



Ông Đỗ Thanh Sử, Phó Chủ tịch UBND TX.Thuận An cho biết, ngay 

sau khi có chương trình hành động của Thị ủy, UBND TX.Thuận An đã 

xây dựng kế hoạch CCHC Nhà nước TX.Thuận An giai đoạn 2016- 

2020. Hàng năm, UBND thị xã đều có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, các cơ quan, ban, ngành và UBND 

các xã, phường xây dựng kế hoạch CCHC hàng năm để tổ chức thực 

hiện. Việc triển khai xác định chỉ số CCHC được UBND thị xã tổ chức 

thực hiện theo đúng quy định và đạt kết quả tốt qua các năm. “Chúng 

tôi luôn quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện công tác CCHC, xem công tác 

CCHC là nhiệm vụ trọng tâm hàng năm”, ông Sử khẳng định. 

Từ năm 2016-2018, UBND TX.Thuận An đã ban hành 3 kế hoạch kiểm 

tra công tác CCHC; kết quả đã kiểm tra 45 cơ quan, xã, phường, đạt 

100% kế hoạch. Ngoài ra, năm 2018, UBND thị xã đã tổ chức một đoàn 

khảo sát đột xuất về chỉ số CCHC và tình hình thực hiện ISO tại các xã, 

phường. Qua kiểm tra và khảo sát, các cơ quan của thị xã và các xã, 

phường đều quan tâm thực hiện công tác CCHC, cơ sở vật chất trang 

thiết bị được đầu tư, công tác niêm yết công khai đầy đủ, cán bộ, công 

chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trình độ chuyên 

môn và đã qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm 

trước nhân dân. 

UBND TX.Thuận An đã ban hành kế hoạch về tuyên truyền CCHC thị 

xã giai đoạn 2016 -2020, trên cơ sở đó, hàng năm đều xây dựng kế 

hoạch tuyên truyền và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban 

thực hiện. UBND thị xã thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời các thủ 

tục hành chính (TTHC) theo quy định của tỉnh lên trang thông tin điện 

tử thị xã và tuyên truyền tại chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật. 

Dọc theo các tuyến đường của thị xã và các xã, phường, các khẩu hiệu 

“TX.Thuận An chung tay cải cách TTHC”, “Sự hài lòng của người dân, 

doanh nghiệp là mục tiêu phục vụ của toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức TX.Thuận An”... đã được thực hiện. Cùng với đó, thị xã đã tổ 

chức 6 lượt xe tuyên truyền lưu động trên địa bàn, xây dựng 3 kịch bản 

tiểu phẩm thông tin lưu động có lồng ghép tuyên truyền về CCHC... 

Hướng đến phục vụ người dân 

TX.Thuận An luôn lấy mục tiêu phục vụ sự hài lòng của nhân dân làm 

thước đo giá trị. Do vậy, từ bộ phận “một cửa” của thị xã đến các xã, 

phường đều ứng dụng phần mềm quản lý phục vụ sự điều hành của 

lãnh đạo, thực hiện thủ tục liên thông về khai tử - xóa khẩu. Tại phường 

Vĩnh Phú và xã An Sơn còn tổ chức giải quyết TTHC ngoài giờ hành 

chính cho người dân, tạo hình ảnh thân thiện trong nhân dân. Tại bộ 



phận “một cửa” của UBND thị xã và các xã, phường đều thực hiện tốt 

việc công khai nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy 

định hành chính của cá nhân, tổ chức. Những hồ sơ khi tiếp nhận đều 

có biên nhận giải quyết, tài liệu theo quy định. Hồ sơ giải quyết trễ hẹn 

đều có văn bản xin lỗi và nêu rõ lý do trễ hẹn... 

Theo ghi nhận chung, tại các xã, phường và bộ phận “một cửa” UBND 

TX.Thuận An , tất cả các TTHC được tiếp nhận đều áp dụng công nghệ 

thông tin, quản lý trên phần mềm giải quyết hồ sơ hành chính, 100% 

TTHC đều được giải quyết theo quy trình quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2008. Các TTHC được tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả đều được UBND thị xã phối hợp với bưu điện chuyển trả 

tận nhà khi có nhu cầu của tổ chức, cá nhân. Đối với UBND các xã, 

phường đều tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông đối với tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết. Từ đó, tạo sự thuận lợi cho người dân đến làm TTHC. 

Có được kết quả này, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, phòng, 

ban, các xã, phường thường xuyên, kịp thời đẩy mạnh công tác CCHC, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước ở địa 

phương, thực hiện bảo đảm đúng quy trình, thủ tục, thời gian quy định 

về các TTHC, tạo sự đồng tình, đánh giá cao của tổ chức, cá nhân. 

Trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức luôn 

được chú trọng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từng bước 

được nâng lên. Công tác CCHC kết hợp với thực hiện quy chế dân chủ 

đã giúp thay đổi lề lối làm việc, tăng cường công khai, minh bạch, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC, ngày càng được sự đồng 

tình của nhân dân. 

Trong thời gian tới, UBND TX.Thuận An tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Cùng với đó là triển khai phần 

mềm nhắn tin chủ động thông báo tình hình giải quyết TTHC. UBND thị 

xã tập trung chỉ đạo việc công khai, minh bạch TTHC trên môi trường 

mạng, tạo thuận tiện cho người dân, tổ chức trong thực hiện TTHC; 

chú trọng công tác tuyên truyền về CCHC, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật, hiện đại hóa nền hành chính, đáp ứng yêu cầu hội 

nhập của địa phương; chú trọng triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức 

độ 4. Đối với công tác cán bộ, UBND thị xã chú trọng nâng cao chất 

lượng, đặc biệt là các vị trí trực tiếp giải quyết TTHC cho người dân, tổ 

chức. 

 Để tiện việc liên hệ cũng như trả lời những phản ánh, kiến nghị của 

người dân, doanh nghiệp liên quan cụ thể đến TTHC, Phòng Kiểm soát 



TTHC - Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương đề nghị người dân khi gửi 

đơn kiến nghị cần ghi rõ địa chỉ nơi ở, số điện thoại liên lạc và tóm tắt 

ngắn gọn nội dung cần kiến nghị. Mọi phản ánh, kiến nghị về quy định, 

TTHC xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Kiểm soát TTHC; ĐT: (0274) 

3.835.029; địa chỉ email: kiemsoat.tthc@binhduong.gov.vn 

Theobaobinhduong.vn 

 

10. Đà Nẵng triển khai thanh toán điện tử hành 
chính công qua ví MoMo 

Từ đầu tháng 4, người dân Đà Nẵng có thể thanh toán điện tử cho 

các dịch vụ hành chính công qua ví điện tử MoMo. 

Trong khuôn khổ lễ công bố Đề án Thành phố thông minh vào sáng 

ngày 10/4, chính quyền Đà Nẵng và ví điện tử MoMo chính thức ký 

thoả thuận triển khai thanh toán dịch vụ hành chính công thông qua ví 

điện tử. 

Với sự hợp tác này, Đà Nẵng trở thành một trong những địa phương 

đầu tiên thực hiện triển khai thanh toán điện tử cho dịch vụ công theo 

nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ ban hành đầu năm nay, đưa 

thanh toán điện tử thành một cấu phần quan trọng của hệ sinh thái 

thành phố thông minh theo định hướng đổi mới, sáng tạo. 

Theo nội dung thoả thuận, MoMo sẽ cung cấp cho chính quyền Đà 

Nẵng giải pháp thanh toán điện tử đối với các dịch vụ hành chính công 

của Đà Nẵng. Người dân có thể thanh toán phí dịch vụ thông qua cổng 

thanh toán trên trang thông tin điện tử của thành phố hoặc sử dụng ứng 

dụng MoMo để quét QR code thực hiện thanh toán tại bộ phận tiếp 

nhận hồ sơ.  



 

Ông Nguyễn Bá Diệp - Phó chủ tịch ví điện tử MoMo ký kết 

triển khai thanh toán hành chính công với lãnh đạo thành 

phố Đà Nẵng 

Theo đại diện ứng dụng, hiện nay hai bên hoàn thành đấu nối kỹ thuật 

và chính thức đưa dịch vụ vào sử dụng kể từ ngày 2/4.  

Ông Nguyễn Bá Diệp - Phó chủ tịch Công ty CP Dịch vụ Di động trực 

tuyến - đơn vị cung cấp ví điện tử chia sẻ vinh dự hợp tác cùng thành 

phố: "Hoạt động phổ cập thanh toán điện tử trong thủ tục hành chính 

công rất phù hợp với tôn chỉ, mục tiêu của chúng tôi trong việc phát 

triển sản phẩm công nghệ tài chính Việt Nam, phục vụ cho người Việt 

Nam". 

Bên cạnh đó, ứng dụng hiện phối hợp để mở rộng mô hình thanh toán 

điện tử cho các dịch vụ khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như thu 

phí chung cư, phí đỗ xe, học phí, viện phí, thanh toán cho nhà hàng, 

khách sạn, cơ sở du lịch. 



 

Thanh toán bằng ví điện tử tại Sở Công Thương Đà Nẵng. 

Nhằm đánh dấu sự kiện quan trọng, MoMo cam kết miễn thu phí 

chuyển tiền qua ví điện tử đến hết năm 2019, đồng thời phối hợp với 

Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng thực hiện tuyên truyền, vận 

động, hướng dẫn đồng thời có các ưu đãi khuyến khích người dân tạo 

thói quen sử dụng các công cụ thanh toán không dùng tiền mặt. 

Trong bảy năm vừa qua, Đà Nẵng đứng đầu cả nước về chỉ số ICT - 

chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin. Nền tảng ứng dụng trực 

tuyến của Đà Nẵng cung cấp nhiều dịch vụ hữu ích cho người dân, từ 

các dịch vụ công trực tuyến đến các ứng dụng cho phép người dân 

đóng góp ý kiến cho cơ quan quản lý. 

Theo vnexpress.net 

 

 


