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1. Bộ Tư pháp đề xuất bỏ quy định gắn mào xe 
công nghệ 
Bộ Tư pháp vừa gửi văn bản đề nghị Bộ GTVT nghiên cứu, chỉnh 
sửa một số quy định tại Dự thảo Nghị định về kinh doanh và điều 
kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định số 86). 

 

Quy định xe công nghệ cũng phải gắn mào đang gây nhiều tranh cãi 

Cụ thể, Bộ Tư pháp đề nghị Bộ GTVT nghiên cứu lại khoản 2 Điều 3 dự 
thảo Nghị định liên quan khái niệm kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 
Theo đó, Bộ GTVT quy định "Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc 
thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chính của hoạt động vận tải 
(trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước vận 
tải) để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường bộ nhằm mục 
đích sinh lợi" nhưng chưa làm rõ thế nào là trực tiếp điều hành phương 
tiện, lái xe, thế nào là quyết định giá cước vận tải. Điều này sẽ dễ dẫn 
đến áp dụng không thống nhất. 

Bộ Tư pháp đề nghị chỉ coi là kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trong 
trường hợp thực hiện trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe đồng thời 
quyết định giá cước vận tải. 

Đơn vị này nhất trí với việc bổ sung quy định để quản lý các doanh 
nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe taxi đã ứng dụng phần mềm điều 



hành thay thế cho phương pháp điều hành truyền thống (sử dụng bộ 
đàm), khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, ứng dụng công nghệ 
thông tin để đổi mới công tác quản lý, điều hành xe taxi nhằm nâng cao 
chất lượng dịch vụ, tăng hiệu quả kinh doanh và tăng sức cạnh tranh 
của doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, đại diện Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên 
cứu làm rõ thêm về bản chất của các loại hình vận tải ứng dụng phần 
mềm Grab, Uber... để có quy định quản lý cho phù hợp, bảo đảm 
nguyên tắc cạnh tranh công khai, công bằng, minh bạch. 

Liên quan đến khoản 5 Điều 6 dự thảo Nghị định bổ sung quy định 
"Trong thời gian 1 tháng xe taxi phải có thời gian hoạt động tại địa 
phương nơi cấp phù hiệu tối thiểu 70% tổng thời gian hoạt động trong 
tháng; xác định thời gian hoạt động được thực hiện thông qua dữ liệu 
từ thiết bị giám sát hành trình", Bộ Tư pháp cũng yêu cầu bỏ quy định 
này vì cho rằng việc hạn chế thời gian xe taxi hoạt động tại địa phương 
nơi cấp phù hiệu là không có cơ sở pháp lý, không có cơ sở khoa học, 
mang tính chất áp đặt hành chính, tạo thuận lợi cho quản lý nhà nước, 
hạn chế quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp. 

Đặc biệt, Bộ Tư pháp đề nghị Bộ GTVT bỏ quy định "Xe ô tô có sức 
chứa dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử phải có bảng điện tử với 
chữ xe "XE HỢP ĐỒNG"..." do tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 7 dự 
thảo Nghị định đã quy định tất cả các loại xe hợp đồng đều phải có phù 
hiệu "XE HỢP ĐỒNG", việc đeo thêm mào cho các loại phương tiện 
này là không cần thiết. 

Trước đó, nhiều chuyên gia cũng nhận định quy định xe công nghệ 
phải gắn mào như taxi truyền thống sẽ làm tăng chi phí vận hành của 
doanh nghiệp, gây khó cho cơ quan quản lý, chịu thiệt lớn nhất là 
người dùng và tài xế. 

Cũng trong lần góp ý này, Bộ Tư pháp tiếp tục cho rằng cơ quan soạn 
thảo nên xem xét, bỏ quy định đơn vị kinh doanh vận tải ô tô trước khi 
thực hiện vận chuyển phải thông báo đến Sở GTVT nơi cấp Giấy phép 
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thông tin về hành trình, thời gian thực 
hiện. 

“Việc yêu cầu thực hiện thủ tục thông báo sẽ thêm thủ tục hành chính, 
chi phí cho doanh nghiệp mà cũng không bảo đảm đạt được mục đích 
quản lý xe hợp đồng. Nếu cần thiết báo cáo để phục vụ mục đích thống 



kê, quản lý thuế, có thể yêu cầu doanh nghiệp báo cáo chi tiết thông tin 
theo định kỳ (hàng tuần, hàng tháng) để tiết kiệm thời gian và công sức 
cho doanh nghiệp và Sở GTVT”, Bộ Tư pháp khuyến nghị. 

Theo thanhnien.vn 

 

2. Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2019: Cơ hội để hiến kế 
giải pháp phát triển kinh tế 
Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 sẽ dành thời lượng lớn 
cho đối thoại công - tư trong các phiên và đặc biệt dành không 
gian cho khu vực tư nhân hiến kế, đề xuất giải pháp phát triển 
kinh tế. 

 

Triển khai Quy chế phối hợp công tác của Ban cán sự đảng Chính phủ 
và Ban Kinh tế Trung ương, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ 
(thông báo tại Công văn số 2447-VPCP-KSTT ngày 27/3/2019 của Văn 
phòng Chính phủ), Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì 
và chỉ đạo tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 vào ngày 
2-3/5/2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội với chủ đề “Phát 
triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết 10-
NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khoá XII và Nghị quyết 98-NQ/CP 
của Chính phủ”. 

3 mục tiêu lớn 

Diễn đàn được tổ chức nhằm hướng tới 03 mục tiêu lớn: (1). Đánh giá 
quá trình tổ chức thực hiện, những kết quả đạt được, hạn chế, yếu 
kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau gần 02 năm triển khai 



thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội 
nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển 
kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết 98-NQ/CP, ngày 03 
tháng 10 năm 2017 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ 
thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; (2) Quảng bá về các thành tựu 
phát triển và những đóng góp của kinh tế tư nhân Việt Nam, góp phần 
nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc; (3) Tạo cơ hội 
cho các cơ quan, tổ chức và doanh nhân tư nhân trong cả nước được 
đề xuất, kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ về hoàn thiện các cơ 
chế, chính sách để kinh tế tư nhân phát triển hơn, thực sự trở thành 
một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. 
Đồng thời, Diễn đàn cũng là dịp để các doanh nhân tư nhân kết nối, 
chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình sản xuất - kinh doanh. 

Diễn đàn có sự phối hợp về chuyên môn của Ban Kinh tế Trung ương, 
Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và các cơ quan liên 
quan. 

Phiên toàn thể của Diễn đàn diễn ra vào buổi chiều ngày 2/5/2019 do 
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính 
phủ; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 
ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đại diện Lãnh đạo Quốc 
hội đồng chủ trì và có sự tham dự của gần 2500 đại biểu trong nước và 
quốc tế. 

Nội dung phiên toàn thể bao gồm: Phần khai mạc mở đầu với phát biểu 
của Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 
ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, clip phóng sự “Kết quả 2 
năm thực hiện Nghị quyết của Đảng và Chính phủ về phát triển kinh tế 
tư nhân” do Ban Tổ chức và VTV1 thực hiện; phát biểu của Thủ tướng 
Chính phủ; Phần 1: “Khu vực tư nhân hiến kế cho Đảng, Quốc hội, 
Chính phủ” dưới sự điều phối của Đồng chí Trương Gia Bình, Trưởng 
Ban IV, Chủ tịch FPT; và Phần 2: “Đối thoại tháo gỡ các rào cản, nút 
thắt để kinh tế tư nhân phát triển bứt phá, thực sự trở thành một động 
lực quan trọng của nền kinh tế” dưới sự điều phối của Đồng chí Mai 
Tiến Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 
phòng Chính phủ. 



Đặc biệt, trước thềm Diễn đàn, Ban Tổ chức sẽ triển khai thu thập, lấy 
ý kiến của khoảng 500 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu trong cả nước 
kết hợp với báo cáo của các bộ, ngành và báo cáo chuyên đề sau các 
kì Diễn đàn đối thoại công - tư do Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục 
hành chính của Thủ tướng (Ban IV) tổ chức với sự chủ trì và chỉ đạo 
của các Lãnh đạo Chính phủ để xây dựng Báo cáo về phát triển kinh tế 
tư nhân Việt Nam sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW của Hội 
nghị TW 5 Khóa XII. Trên cơ sở báo cáo do Ban Kinh tế Trung ương 
chủ trì, tổng hợp, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp thành các nhóm vấn đề lớn 
để chuyển các bộ, ngành xem xét, có ý kiến trả lời. Một số nội dung 
quan trọng sẽ được Ban Kinh tế Trung ương tổng hợp, báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ để sau đó đồng chí Thủ tướng Chính phủ có thể chỉ 
đạo giải quyết ngay tại Diễn đàn. 

07 Phiên hội thảo chuyên đề/ toạ đàm của Diễn đàn sẽ diễn ra vào buổi 
sáng ngày 2/5/2019 bao gồm: 

Hội thảo chuyên đề 1: Thu hút có chọn lọc các phân đoạn thị trường 
khách du lịch có khả năng chi trả cao và lưu trú dài ngày tới Việt Nam 

Hội thảo chuyên đề 2: Hoàn thiện thể chế và các điều kiện nền tảng để 
phát triển kinh tế số tại Việt Nam 

Hội thảo chuyên đề 3: Chủ động và khai thác có hiệu quả CPTPP để 
phát triển bứt phá 

Hội thảo chuyên đề 4: Khơi thông dòng vốn trung - dài hạn cho phát 
triển kinh tế - xã hội 

Hội thảo chuyên đề 5: Tạo lập và phát triển bền vững các chuỗi giá trị 
nông, lâm, thủy sản hội nhập quốc tế 

Hội thảo chuyên đề 6: Các mô hình kinh doanh mới và khởi nghiệp 
sáng tạo tại Việt Nam: Nút thắt và các khuyến nghị 

Toạ đàm: Nữ doanh nhân và khát vọng “vì một Việt Nam hùng cường” 

Hội DNTNVN đã kiến nghị cơ chế, chính sách giúp doanh nghiệp 
tư nhân phát triển 

Trước thềm Diễn đàn, trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam, 
PGS.TS Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt 
Nam (DNTNVN), nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Giám đốc Học 
viện Hành chính Quốc gia khẳng định: Khu vực kinh tế tư nhân đã 



được Đảng và Nhà nước rất coi trọng và xem đây là khu vực động lực 
chính để phát triển kinh tế đất nước. 

Theo đó, về khía cạnh vĩ mô, về mặt thể chế và chính sách cho thấy là 
kinh tế tư nhân và các thành phần kinh tế khác đều được xem trọng 
như nhau, thậm chí kinh tế tư nhân đã được xem là bộ phận cấu thành 
quan trọng và là động lực tăng trưởng mạnh mẽ sẽ đóng góp lớn cho 
tăng trưởng và phát triển kinh tế quốc gia trong thời gian tới. 

Nhằm giúp DNTN phát triển hơn nữa trong thời gian tới, PGS.TS 
Nguyễn Trọng Điều đề xuất, kiến nghị các cơ quan chức năng cần 
nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh doanh 
minh bạch, công bằng, lành mạnh, rõ ràng, một hệ thống thủ tục hành 
chính đơn giản, thuận tiện cho doanh nghiệp. 

Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân được 
tiếp cận các nguồn lực (như đất đai, tài chính, lao động, khoa học công 
nghệ,…) để phát triển sản xuất kinh doanh. 

Cùng với đó là hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển và có chương 
trình, kế hoạch hành động cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ nhóm doanh 
nghiệp tư nhân lớn có tiềm năng phát triển kinh doanh ra thị trường khu 
vực và thế giới, xây dựng được sản phẩm uy tín, thương hiệu tầm quốc 
tế; Hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển và có chương trình kế hoạch 
hành động cụ thể trong việc khuyến khích, hỗ trợ các nhóm lập nghiệp, 
khởi nghiệp đổi mới và sáng tạo để phát triển cộng đồng doanh nhân tư 
nhân cả về số lượng và chất lượng. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của các 
doanh nghiệp, doanh nhân trong việc thực hiện Nghị quyết 10 về phát 
triển kinh tế tư nhân. Thường xuyên cập nhật và truyền thông các 
thành tựu phát triển kinh tế tư nhân đạt được, phát huy những mặt tích 
cực và phòng ngừa, hạn chế tiêu cực. 

Theo doanhnhanviet.net.vn 

 

3. BHXH Việt Nam đặt 6 trọng tâm cải cách hành 
chính năm 2019 
Sắp xếp tổ chức bộ máy ngành BHXH từ Trung ương đến địa 
phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nêu 
cao tinh thần “nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” của công 



chức, viên chức; tiếp tục đẩy mạnh giao dịch BHXH điện tử… 
Ðược xác định là những nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính 
của ngành BHXH năm 2019. 

Năm 2019, BHXH Việt Nam tiếp tục đạt mục tiêu cải cách mạnh mẽ thủ 
tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin 

Vì sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp 

Để hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, BHXH Việt 
Nam đặt kế hoạch cho năm 2019, toàn ngành BHXH tập trung chỉ đạo, 
thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính. Theo 
đó, ngành BHXH sẽ thường xuyên tiến hành rà soát, đơn giản hoá và 
cắt giảm thủ tục hành chính trong các lĩnh vực của ngành. Đẩy mạnh 
việc cắt giảm thành phần, số lượng giấy tờ, hồ sơ, giảm số giờ giao 
dịch BHXH của các đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 
Chính phủ giao. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các quy 
định về thủ tục hành chính, không gây khó khăn cho các tổ chức, cá 
nhân. 

Trên cơ sở kết quả rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính, BHXH Việt 
Nam ban hành Quyết định công bố công khai các thủ tục thuộc thẩm 
quyền giải quyết. Đồng thời cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ 
tục hành chính và Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam. BHXH các 
tỉnh thành thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc 



thẩm quyền giải quyết, đảm bảo các tổ chức, cá nhân thuận tiện và dễ 
dàng tiếp cận. Cập nhật các thủ tục hành chính mới ban hành và xoá 
bỏ các thủ tục đã hết hiệu lực theo đúng quy định. 

Công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục 
được duy trì, thực hiện hiệu quả thông qua bộ phận “một cửa” của cơ 
quan BHXH; Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả cấp huyện; giao dịch điện tử và qua dịch vụ bưu 
chính công ích. Tiếp nhận, kịp thời xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ 
chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 
BHXH. Đảm bảo việc thực hiện các quy định hành chính được công 
khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền. 

Thứ hai, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong 
hệ thống. Tiếp tục triển khai Đề án Nghiên cứu xây dựng, thành lập và 
triển khai mô hình tổ chức hỗ trợ, tư vấn giải đáp về chính sách BHXH, 
BHYT, BH thất nghiệp của ngành BHXH. Tổ chức thực hiện Quyết định 
của Thủ tướng phê duyệt Đề án Đổi mới, sắp xếp bộ máy ngành BHXH 
theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Ðạo đức công vụ và ứng dụng công nghệ 

BHXH Việt Nam cũng xác định, trong năm 2019, sẽ tiếp tục đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và 
nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức trong ngành về hành 
chính phục vụ. Thực hiện nghiêm quy định về tuyển dụng, sử dụng, 
quản lý, bổ nhiệm công chức, viên chức; công tác đánh giá, quy hoạch 
cán bộ hằng năm. Thực hiện Kế hoạch tinh giản biên chế trong toàn 
ngành BHXH, đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ theo yêu cầu của Chính 
phủ về chính sách tinh giản biên chế. BHXH Việt Nam tiếp tục chỉ đạo 
các đơn vị trực thuộc và đội ngũ cán bộ, viên chức toàn ngành nghiêm 
túc thực hiện các văn bản, quy định của ngành về kỷ luật, kỷ cương 
hành chính và đạo đức công vụ của công chức, viên chức. 

Đồng thời, thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ trong các công tác 
chi trả BHXH; đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho các đơn vị trực 
thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố. Tiếp tục hoàn thiện chính sách về 
tiền lương, tiền công; đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị trực 
thuộc. Trong đó, BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh thành thực 
hiện các giải pháp vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương 



hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền 
mặt, với mục tiêu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH… 
Tiếp tục phối hợp với Bưu điện kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong công 
tác chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp. Đồng thời, thí điểm 
phương án ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu, trợ 
cấp BHXH qua Bưu điện. 

BHXH Việt Nam cũng đặt nhiệm vụ tiếp tục hiện đại hoá hành chính 
thông qua việc tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả công tác giao dịch 
điện tử, dịch vụ công trực tuyến. Cập nhật mã số và đồng bộ thông tin 
định danh người tham gia BHXH. Quản lý dữ liệu thu, nộp BHXH, dữ 
liệu chi trả BHXH, quá trình hưởng và tham gia, thông tin đơn vị tham 
gia BHXH. Đồng thời, trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin 
những năm qua, khẩn trương xây dựng hệ sinh thái 4.0, phục vụ người 
dân và doanh nghiệp, với các dịch vụ như: Dịch vụ SMS; dịch vụ thanh 
toán trực tuyến; hệ thống Chatbot hỗ trợ khách hàng; thiết lập Fanpage 
truyền thông trên mạng xã hội. Với mục tiêu cung cấp tất cả các dịch vụ 
công có thể lên mức độ 4, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc xây 
dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH liên thông, 
hiện đại. 

Nhiệm vụ trọng tâm cuối cùng, BHXH Việt Nam xác định rõ trách nhiệm 
của lãnh đạo các đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện 
nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình. Tăng cường 
kiểm tra thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là kiểm tra việc thực thi 
nhiệm vụ của công chức, viên chức trong ngành để kịp thời tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc; động viên, khen thưởng kịp thời những đơn vị, 
cá nhân thực hiện tốt và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. 

Ðể thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho năm 2019, BHXH Việt 
Nam yêu cầu: Các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh thành căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của mình để thực hiện triển 
khai hiệu quả công tác cải cách hành chính. Trong đó, chú trọng nâng 
cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt 
hơn. 

Theo tienphong.vn 

 



4. Làm sao để chặn cơ hội nhũng nhiễu, đòi hỏi chi 
phí không chính thức? 
“Hệ thống quy định pháp luật, thủ tục hành chính không rõ ràng, 
không hợp lý, phức tạp và không tiên liệu được đã tạo thành cơ 
hội cho cơ quan, cán bộ liên quan nhũng nhiễu DN và đòi hỏi chi 
phí không chính thức”, TS. Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng CIEM 
chỉ rõ. 

Những con số đáng lưu tâm 

Theo kết quả điều tra Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2018 
do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố mới 
đây, có 54,8% doanh nghiệp (DN) cho biết phải trả chi phí không chính 
thức; 58,2% DN trong nước cho biết vẫn tồn tại hiện tượng nhũng 
nhiễu khi cán bộ cơ quan nhà nước địa phương giải quyết thủ tục cho 
DN. 

 

Ảnh minh họa 

Môi trường kinh doanh được đánh giá bình đẳng hơn sau những nỗ lực 
cải thiện của Chính phủ nhưng vẫn được nhận định vẫn phải đối mặt 
với không ít khó khăn. Điều tra của VCCI cho thấy vẫn có tới 40% 
doanh nghiệp cho biết các tỉnh còn ưu tiên, ưu ái doanh nghiệp Nhà 
nước và doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hơn các 
doanh nghiệp tư nhân. 



Các chuyên gia kinh tế cho rằng, trong một nền hành chính minh bạch, 
có tới quá nửa (gần 55%) DN vẫn phải trả chi phí không chính thức, rõ 
ràng đây là con số cần lưu tâm, bởi điều đó cho thấy môi trường kinh 
doanh của ta chưa thực sự tốt. 

Trên thực tế, thủ tục hậu đăng ký kinh doanh vẫn là gánh nặng của 
phần lớn DN. Có tới trên dưới 30% DN cho biết họ gặp nhiều khó khăn 
khi xin các giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và các giấy phép 
phù hợp với tiêu chuẩn và các giấy tờ quy định khác. 

“Thủ tục hành chính còn nhiều phiền hà nhất là trong các lĩnh vực đất 
đai, thuế, bảo hiểm xã hội, quản lý thị trường, giao thông vận tải… Tính 
minh bạch, cũng theo phản ánh của doanh nghiệp còn ít được cải 
thiện. Chất lượng nguồn nhân lực và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 
chưa cao”, ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng Ban Pháp chế VCCI cho hay. 

Còn theo kết quả điều tra PCI 2018, có 7,1% DN phải chi trả trên 10% 
doanh thu cho các loại chi phí không chính thức; 30% DN trả chi phí 
không chính thức để đẩy nhanh thủ tục đất đai (giảm so với 32% vào 
năm 2018); 39,3% DN cho biết có trả chi phí không chính thức cho cán 
bộ thanh, kiểm tra (năm 2017 là 51,9%). 

Năm 2018 có 48,4% DN đồng ý với nhận định “Chi trả "hoa hồng" là 
cần thiết để có cơ hội thắng thầu” (năm 2017 là 54,9%); 28,8% DN lo 
ngại “tình trạng chạy án” là phổ biến trong hoạt động tố tụng qua tòa 
án (năm 2017 là 31,6%). 

Phải ngăn chặn từ gốc 

Về nguyên nhân dẫn đến chi phí không chính thức, theo TS Phan Đức 
Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 
(CIEM) là do những hạn chế của hệ thống thể chế, quy định pháp luật. 
“Hệ thống quy định pháp luật, thủ tục hành chính không rõ ràng, không 
hợp lý, phức tạp và không tiên liệu được đã tạo thành cơ hội cho cơ 
quan, cán bộ liên quan nhũng nhiễu DN và đòi hỏi chi phí không chính 
thức”, TS Phan Đức Hiếu chỉ rõ. 



 

Thủ tục hành chính còn nhiều phiền hà nhất là trong các lĩnh vực 
đất đai, thuế, bảo hiểm xã hội... 

Theo các chuyên gia kinh tế, chi phí không chính thức xuất phát từ sự 
thiếu minh bạch trong thực thi quy định của pháp luật. Do đó, để giải 
quyết tình trạng này, cần cơ chế công khai, minh bạch trong các quy 
định pháp luật, trách nhiệm giải trình của các cơ quan chức năng và 
trách nhiệm hỗ trợ DN của các hiệp hội DN. 

Mặc dù khó có thể loại bỏ hoàn toàn chi phí không chính thức, song 
giải pháp bao trùm vẫn là cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, vì 
mục đích cuối cùng là xóa bỏ bất hợp lý về thể chế, từ quy định pháp 
luật đến bộ máy thực thi. 

Mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường 
xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho 
người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.  

Chỉ thị nêu rõ, trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, ở nhiều ngành, 
nhiều cấp vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ 
vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác; lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, 
pháp luật; lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật 



của một bộ phận người dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời 
gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định, không công 
bằng, không khách quan khi giải quyết công việc liên quan đến người 
dân, doanh nghiệp đã gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của người 
dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Cùng với đó, Chỉ thị cũng thể hiện rõ quyết tâm của Chính phủ về việc 
làm trong sạch đội ngũ cán bộ, “mở đường” cho doanh nghiệp phát 
triển. “Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách 
nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp 
có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh 
nghiệp”, Chỉ thị nêu rõ. 

Với những hành động quyết liệt của Chính phủ trong thời gian qua, cho 
thấy sự nỗ lực quyết tâm của “Chính phủ hành động” vì một môi trường 
đầu tư minh bạch, vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Tuy 
nhiên, làm sao để “trên bảo dưới phải nghe” và có sự vào cuộc của cả 
hệ thống chính trị từ Trung ương xuống cơ sở thì mới mong có thể khơi 
thông những cản trở mà từ trước đến nay doanh nghiệp và người dân 
vẫn luôn phải gánh chịu. 

Theo petrotimes.vn 

 

5. Ứng dụng phục vụ người dân đẩy nhanh xây 
dựng Chính phủ điện tử 
Việc xây dựng các ứng dụng phục vụ người dân là một trong những 
nhiệm vụ quan trọng để xây dựng Chính phủ điện tử. Nhiều địa phương 
đã chọn Zalo để hỗ trợ thủ tục hành chính. 

Từ đầu nhiệm kỳ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai 
Tiến Dũng dành sự quan tâm đặc biệt tới việc xây dựng Chính phủ điện 
tử ở Việt Nam. Trong nhiều cuộc làm việc với các đối tác lớn như Nga, 
Hàn Quốc, Mỹ, Ngân hàng Thế giới (WB)… ông đều yêu cầu chia sẻ 
kinh nghiệm trong việc xây dựng và vận hành Chính phủ điện tử. 

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Chính phủ điện tử có vai trò quan trọng 
trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị công, đáp ứng 
yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy vậy, trong bài viết 
với chủ đề “Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và 



nền kinh tế số ở Việt Nam”, ông thừa nhận việc triển khai chưa được 
như mong muốn. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, để đẩy nhanh việc xây dựng Chính 
phủ điện cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có việc tận 
dụng năng lực của khối tư nhân và xây dựng được các ứng dụng phục 
vụ người dân và hoạt động quản trị điều hành. 

Thứ hạng khiêm tốn về Chính phủ điện tử 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết việc triển khai Chính phủ điện tử 
chưa đạt được như mong muốn của lãnh đạo Đảng, Chính phủ. Vị trí 
của Việt Nam trong bảng xếp hạng chỉ số phát triển Chính phủ điện tử 
của Liên Hợp Quốc vẫn ở mức trung bình. Theo xếp hạng mới nhất giai 
đoạn 2016-2017, Việt Nam tăng 1 bậc, đang xếp 88/193 quốc gia và 
lãnh thổ được đánh giá. 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. 

Trong khu vực ASEAN, Việt Nam chỉ được xếp hạng khiêm tốn ở vị trí 
thứ 6. Ông nhấn mạnh kết quả triển khai nhiều nhiệm vụ về Chính phủ 
điện tử còn rất chậm, nhiều nơi thực hiện hình thức. Đặc biệt là việc 
triển khai chậm cơ sở dữ liệu quốc gia, hạ tầng công nghệ thông tin… 



“Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến còn chạy theo số lượng, tỷ lệ hồ 
sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến còn rất thấp; việc giải quyết thủ 
tục hành chính, hồ sơ công việc còn nặng tính thủ công, giấy tờ”, Bộ 
trưởng Mai Tiến Dũng nêu. 

Ông cũng chỉ ra thực trạng còn những rào cản trong cơ chế đầu tư ứng 
dụng công nghệ thông tin gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong 
triển khai các dự án. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều lãnh đạo Chính 
phủ, bộ, ngành, địa phương còn chưa có đầy đủ thông tin dữ liệu số 
của các đối tượng mình quản lý. 

“Chúng ta cũng chưa phát huy tối đa sự tham gia của khu vực tư nhân 
trong xây dựng Chính phủ điện tử và thiếu cơ chế tài chính, đầu tư phù 
hợp với đặc thù dự án công nghệ thông tin”, ông chia sẻ. 

Ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp 

Người đứng đầu Văn phòng Chính phủ cho rằng sắp tới Chính phủ sẽ 
đặt trọng tâm xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới nền kinh tế số, xã 
hội số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. 

Trong đó Chính phủ tập trung vào một số nhiệm vụ ưu tiên từ nay đến 
2020. Ngoài hoàn thiện cơ chế chính sách, quy định liên quan, Chính 
phủ đặt mục tiêu thiết lập các hệ thống ứng dụng phục vụ người dân, 
doanh nghiệp và phục vụ quản lý điều hành của Chính phủ. Những ứng 
dụng này giúp phục vụ việc quản lý, điều hành theo hệ thống thông tin 
không giấy tờ. 

Giải pháp triển khai các ứng dụng hỗ trợ phục vụ người dân và doanh 
nghiệp mà Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu ra đã được nhiều địa phương 
áp dụng và ngày càng hiệu quả. 

Theo thống kê, đã có 40/63 tỉnh thành khai thác ứng dụng Zalo trong 
việc hỗ trợ trong việc giải quyết các thủ tục hành chính và công tác cải 
cách hành chính trên địa bàn. 



 

40/63 tỉnh thành đã ứng dụng Zalo để cải cách hành chính. 

Cụ thể, các thủ tục có thể khai thác trên Zalo trong công tác cải cách 
hành chính như: Nộp hồ sơ trực tuyến; tra cứu thông tin và kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính; trao đổi, hỏi đáp, phản ánh, kiến nghị về thủ 
tục hành chính; đánh giá mức độ hài lòng đối với cơ quan Nhà nước, 
cán bộ, công chức, viên chức; đăng ký giao, nhận hồ sơ qua dịch vụ 
bưu chính… 

Khi tích hợp Zalo, người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến; tra cứu thông 
tin và kết quả giải quyết thủ tục hành chính một cách dễ dàng, nhanh 
chóng, tiện lợi… Từ đó góp phần nâng cao chất lượng cung ứng dịch 
vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

Lợi ích mạng lại còn giúp giảm thời gian, chi phí đi lại, tạo sự thuận lợi, 
dễ dàng trong thực hiện thủ tục hành chính. 

Zalo góp phần giúp thăng hạng cải cách 

Từ việc ứng dụng Zalo nói riêng và công nghệ thông tin nói chung, 
nhiều địa phương đã thăng hạng nhanh chóng trong các bảng xếp 



hạng cải cách. Trong tháng 3 và 4, hai chỉ số quan trọng về cải cách 
được công bố là PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) và PAPI (chỉ 
số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh). Đây được coi là 2 
thước đo mức độ hài lòng của cộng đồng với những nỗ lực cải cách 
của chính quyền trong năm. 

Chỉ số PCI năm nay chứng kiến sự dẫn đầu của các địa phương như 
Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, 
Quảng Nam… Còn những tỉnh có chỉ số PAPI cao nhất là Quảng Ninh, 
Lạng Sơn, Yên Bái, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Kiên Giang, Đồng 
Tháp, Bến Tre… 

Trong bảng xếp hạng PAPI và PCI năm nay không khó để nhận thấy 
những địa phương có thứ hạng cao đều đi đầu trong việc ứng dụng 
công nghệ thông tin trong việc quản trị và cung ứng dịch vụ công tới 
người dân và doanh nghiệp. Và hầu hết các tỉnh này đều chọn Zalo để 
triển khai mô hình dịch vụ công 4.0. 

 

Lãnh đạo  Cà Mau chứng kiến lễ ký kết hợp tác với Zalo. 

Điển hình, so sánh chỉ số PCI năm 2017 và 2018, các tỉnh Đồng bằng 
sông Cửu Long như Đồng Tháp, Long An, Bến Tre đều thăng hạng và 



đứng ở các vị trí dẫn đầu. Đây cũng là những tỉnh đã và đang triển khai 
ứng dụng Zalo trong năm 2018. 

Tại Quảng Ninh, địa phương dẫn đầu chỉ số PCI 2018, Giám đốc Sở 
Thông tin Truyền thông Lê Ngọc Hân miêu tả Zalo là “hữu ích”, “quan 
trọng” và “miễn phí”. Bà nhận định ứng dụng giúp người dân, doanh 
nghiệp sẽ thuận tiện hơn trong việc làm thủ tục hành chính với cơ quan 
Nhà nước. 

Không chỉ các chủ trương, chính sách mà còn cả những thông báo 
khẩn cấp liên quan đến tình hình bão lũ, dịch bệnh, cách hướng dẫn 
phòng tránh. 

Tại Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải khẳng định ứng dụng 
Zalo giải quyết thủ tục hành chính là một trong những nỗ lực và giải 
pháp của tỉnh nhằm cải cách hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, 
doanh nghiệp. 

Theo zing.vn 

 

6. Tránh tư duy 0.4 trong bối cảnh 4.0 
Chính phủ, Thủ tướng đã nhiều lần nhấn mạnh quan điểm thể chế, 
pháp luật cần thể hiện sâu sắc tinh thần đổi mới và thực tiễn cũng 
đang đòi hỏi từng cán bộ làm công tác thể chế cần đổi mới mạnh 
mẽ hơn nữa tư duy quản lý, tránh tình trạng tư duy 0.4, cán bộ 0.4 
trong bối cảnh cách mạng 4.0. 



 

Một phiên họp Chính phủ thường kỳ. Ảnh: VGP 

Thời gian vừa qua, hàng loạt vấn đề, vụ việc liên quan tới cơ chế, chính 
sách đã gây tranh luận sôi nổi trên nhiều diễn đàn, trong bối cảnh 
Chính phủ, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò hết sức quan trọng của việc 
xây dựng và hoàn thiện thể chế. 

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây 
dựng pháp luật tháng 3/2019 đã nhấn mạnh: Thể chế, pháp luật cần 
thể hiện sâu sắc tinh thần đổi mới, các bộ, cơ quan ngang bộ phải coi 
việc rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực được 
phân công là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; kịp thời phát hiện và 
xử lý các quy định trái pháp luật, không còn phù hợp với tình hình phát 
triển kinh tế - xã hội. 

Nghị quyết 02 năm 2019 của Chính phủ cũng nêu rõ, hệ thống thể chế 
phải thực sự khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và khởi 
nghiệp sáng tạo; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công 
nghệ, tham gia nghiên cứu và phát triển (R&D) và trí tuệ nhân tạo. 
Tuyệt đối không sử dụng các công cụ hành chính can thiệp vào hoạt 
động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại 
học. 

Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là phải tập trung tháo gỡ ngay khó 
khăn, vướng mắc về mặt thể chế, cơ chế, chính sách, quy định pháp 
luật, nhất là những khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến mục tiêu 



tăng trưởng; tập trung chỉ đạo cải cách hành chính thực chất hơn nữa, 
quyết liệt xóa bỏ những rào cản hành chính, những khoảng trống pháp 
lý dễ tạo cơ hội cho cán bộ thực thi công vụ sách nhiễu, gây phiền hà 
cho người dân và doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, cắt giảm chi phí cho 
doanh nghiệp. 

Tại cuộc tọa đàm “Văn bản ban hành phải vì cuộc sống” do Cổng 
Thông tin điện tử Chính phủ vừa tổ chức, ý kiến các chuyên gia và cơ 
quan quản lý cũng đều nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy quản lý 
trong quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế. 

Theo các ý kiến này, công tác xây dựng văn bản thời gian vừa qua có 
những chuyển biến quan trọng. Quy trình soạn thảo văn bản pháp luật 
minh bạch, công khai hơn. Chất lượng văn bản pháp luật nhìn chung 
được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá tốt hơn so với trước đây rất 
nhiều. 

Riêng trong năm 2018, Chính phủ đã ban hành hàng chục nghị định để 
sửa đổi các nghị định về điều kiện kinh doanh, rất nhiều điều kiện kinh 
doanh được tháo gỡ, đây là nét tích cực, chuyển động rõ nét trong quá 
trình thực thi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và công tác 
xây dựng văn bản pháp luật thời gian vừa qua. 

Tuy nhiên, vẫn còn đó những văn bản pháp luật chất lượng chưa cao, 
chưa phù hợp với thực tiễn của cuộc sống. Trong đó, nổi lên việc văn 
bản pháp luật hướng dẫn không rõ ràng, đầy đủ cho nên khi thực thi ở 
phía dưới rất lạm dụng và việc chồng chéo giữa các văn bản pháp luật, 
theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế của Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam. 

Nhìn rộng hơn, ông Đậu Anh Tuấn cho biết, thậm chí đối với một số 
ngành hàng, doanh nghiệp đánh giá rủi ro chính sách còn lớn hơn rủi ro 
kinh doanh. Những điều tra doanh nghiệp gần cho thấy gánh nặng thực 
thi quy định pháp luật với nhiều doanh nghiệp. 

Các chuyên gia cũng chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến những bất 
cập, vướng mắc trong các văn bản quy phạm pháp luật, mà trước hết 
là do tư duy quản lý. Chẳng hạn như tư duy can thiệp vào tự do kinh 
doanh, tự chủ kinh doanh vẫn phổ biến. Hiện nay còn rất nhiều thủ tục 
hành chính yêu cầu doanh nghiệp trình phương án kinh doanh. 

“Khi cấp hồ sơ, làm thủ tục nhiều doanh nghiệp vẫn không hiểu tại sao 
doanh nghiệp phải trình cơ quan quản lý Nhà nước phương án kinh 



doanh. Liệu có doanh nghiệp nào thật thà đến mức phương án kinh 
doanh vốn là bí mật của mình lại được kê khai một cách chi tiết hay 
không? Liệu cơ quan Nhà nước có đủ tư duy, đủ thông tin, đủ sự 
nhanh nhạy để thẩm định duyệt phương án kinh doanh để phù hợp hay 
không. Hay là một thói quen thích cấp phép?”, ông Đậu Anh Tuấn đặt 
vấn đề. 

Theo bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng Ban Môi trường kinh doanh và 
Năng lực cạnh tranh của CIEM, một văn bản chất lượng kém thì ảnh 
hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Bà Thảo 
nhắc tới Nghị định 15 năm 2018 của Chính phủ về an toàn thực phẩm 
với những sửa đổi mang tính đột phá, qua đó có thể tiết kiệm cho 
doanh nghiệp đến hàng nghìn tỷ đồng trên một năm, hàng triệu ngày 
công. Việc thay đổi cách thức quản lý đối với an toàn thực phẩm, chúng 
ta vẫn bảo đảm được yêu cầu đối với an toàn thực phẩm trong khi giảm 
được chi phí xã hội rất lớn. 

Bà Nguyễn Minh Thảo nhận định, khi liên tục có chỉ đạo từ Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác của Chính phủ hay sự vào cuộc 
mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội, thì các quy định 
gây khó cho doanh nghiệp đã từng bước được cắt giảm, điển hình như 
các  Nghị định cắt giảm điều kiện kinh doanh đã được ban hành, nhiều 
điều kiện đã được cắt giảm thực sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. 
Đánh giá của CIEM cho thấy có khoảng 30% - 40% đã thay đổi thực 
chất. 

“Tuy nhiên, sau thời gian áp lực phải ban hành các văn bản thì sự quan 
tâm của cộng đồng, của doanh nghiệp, của Chính phủ giảm dần bởi 
vậy mà xuất hiện thêm một vài văn bản khác; đang có xu hướng quay 
trở lại hoặc tìm kiếm một cách thức quản lý khác. Cũng có thể do các 
bộ, ngành lo ngại nếu không quản lý sẽ gây ra những hậu quả; tư duy 
quản lý vẫn theo cách cũ, vẫn quản theo hướng “xin cho” thay vì quản 
lý theo rủi ro”, bà Nguyễn Minh Thảo nhận định. 

“Chính vì vậy cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng những giải pháp 
gần đây của Chính phủ về việc hoàn thiện thể chế, tăng cường chất 
lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đây là giải pháp 
rất quan trọng, đúng với những vấn đề của doanh nghiệp”, ông Đậu 
Anh Tuấn nói. 



Trước đó, tại cuộc kiểm tra 6 Bộ của Tổ công tác của Thủ tướng chiều 
22/4 để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách mà 
doanh nghiệp đang gặp phải, nhiều vấn đề về tư duy quản lý  được đề 
cập với các ý kiến tranh luận. 

Chẳng hạn như quy định về giấy phép kinh doanh rượu tại chỗ đối các 
cơ sở lưu trú du lịch, Tổ trưởng Tổ công tác, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh quan điểm cần thay đổi cách thức 
quản lý, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản lý không buông lỏng 
nhưng cần tháo thủ tục cho doanh nghiệp. 

“Quan điểm của chúng tôi là cấp giấy phép này là không cần thiết, mà 
doanh nghiệp chỉ cần thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về việc 
bán rượu, có hợp đồng với cơ sở, sản xuất kinh doanh rượu đạt yêu 
cầu. Chúng tôi sẽ báo cáo Chính phủ theo hướng như vậy. Nếu chỉ đặt 
vấn đề quản lý mà không tạo điều kiện cho phát triển thì chỉ đạt được 
một mục tiêu thôi”, Tổ trưởng Tổ công tác nêu rõ và nhấn mạnh, “đừng 
lấy  lý do không kiểm soát được mà sinh ra các thủ tục”. 

Trên thực tế, công tác điều hành trong hơn nửa nhiệm kỳ vừa qua cho 
thấy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ không những đã chỉ đạo hết sức 
quyết liệt, rốt ráo về công tác xây dựng thể chế nói chung mà còn trực 
tiếp xử lý nhiều vấn đề cụ thể trước những yêu cầu, đòi hỏi của cuộc 
sống. 

Trong đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần nhắc tới vai trò 
hết sức quan trọng của các Bộ trưởng, các thành viên Chính phủ, cần 
sự tỉnh táo, xem xét kỹ để chống cài cắm lợi ích, tránh những nội dung 
không thực tiễn, không đi vào cuộc sống, có sự chồng chéo, gây phiền 
hà, khó khăn hơn, thủ tục trói buộc hơn… 
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7. TTXVN đứng thứ hai trong số các cơ quan Chính 
phủ nỗ lực ứng dụng CNTT 
Đối với các cơ quan thuộc Chính phủ, 2018 là năm thứ hai liên 
tiếp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về chỉ 
số đánh giá tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, vị trí 
thứ 2 thuộc về Thông tấn xã Việt Nam và thứ 3 là Đài Truyền hình 
Việt Nam. 



Ngày 25/4, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Hội 
Truyền thông số Việt Nam tổ chức hội thảo “Phát triển Chính phủ điện 
tử - Đánh giá kết quả và chia sẻ bài học kinh nghiệm xây dựng Chính 
phủ điện tử của các bộ, ngành và địa phương năm 2018. 

Tại hội thảo, Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã công 
bố “Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các 
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương 2018”. 

Số liệu sử dụng trong báo cáo này được tổng hợp từ báo cáo tình hình 
ứng dụng công nghệ thông tin quý IV năm 2018 của các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương và qua công tác kiểm tra trực tuyến trên trang, cổng thông 
tin điện tử của các cơ quan. 

Theo báo cáo này, Bộ Tài chính tiếp tục giữ vị trí đứng đầu về chỉ số 
tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan 
quan ngang bộ. Bộ Công Thương vươn lên vị trí thứ 2 và Bộ Thông tin 
và Truyền thông đứng ở vị trí thứ ba. Hai bộ này được được coi là có 
tiến bộ vượt bậc so với năm 2017 (Bộ Công Thương đứng ở vị trí 17 
năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông xếp thứ 7). 

 

Thông tấn xã Việt Nam được đánh giá có nhiều nỗ lực trong việc đầu tư 
hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động 



Đối với các cơ quan thuộc Chính phủ, đây là năm thứ hai liên tiếp, Bảo 
hiểm Xã hội Việt Nam tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về chỉ số đánh giá 
tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, vị trí thứ 2 thuộc về 
Thông tấn xã Việt Nam và thứ 3 là Đài Truyền hình Việt Nam. 

Trong đó, Thông tấn xã Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam được 
đánh giá có nhiều nỗ lực trong việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ 
thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. 

Về tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các tỉnh, thành  
phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng xếp ở vị trí đầu bảng, tiếp đó là 
Thừa Thiên - Huế. Các tỉnh tiếp theo đứng trong top 10 tỉnh, thành phố 
gồm: Quảng Ninh, Bình Dương, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Bắc Giang, Thanh Hóa và Bình Định.   

Đáng chú ý, bảng xếp hạng năm nay ghi nhận sự cố gắng vượt bậc 
của Ninh Bình, vượt 34 bậc so với năm 2017 (vị trí thứ 50), vươn lên 
giữ vị trí thứ 16. Ngoài ra, bảng xếp hạng cũng ghi nhận sự chuyển 
biến vượt bậc của một số tỉnh như: Hậu Giang (vượt 32 bậc, đứng thứ 
27), Nam Định (vượt 30 bậc, đứng thứ 22), Quảng Nam (vượt 27 bậc, 
xếp thứ 31),… 

Từ kết quả báo cáo, tại hội thảo, các chuyên gia đã đưa ra những phân 
tích, đánh giá về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trong các cơ 
quan Nhà nước hiện nay, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống quản 
lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu quả. 

Theo bà Đỗ Thanh Huyền, chuyên gia phân tích chính sách quản trị 
công, Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam, số người 
dùng internet ở Việt Nam gia tăng nhanh chóng, các cơ quan Nhà nước 
cũng xây dựng thêm nhiều dịch vụ hành chính trên nền tảng điện tử. 

Thống kê cho thấy, số người sử dụng cổng thông tin điện tử của chính 
quyền để làm thủ tục hành chính tăng nhẹ qua các năm. Tuy nhiên, 
việc phổ biến dịch vụ chính quyền điện tử còn hạn chế. Vì vậy, các cơ 
quan, đơn vị cần tăng cường phổ biến thông tin về sự hiện diện của 
cổng dịch vụ công trực tuyến (một cửa điện tử) của chính quyền để 
người dân biết đến và sử dụng nhiều hơn. 

Đồng thời, chia sẻ thông tin về chính sách, quy trình, thủ tục, biểu mẫu 
tới người dân, cải thiện khả năng tiếp cận và mức độ đơn giản, dễ sử 
dụng của các cổng thông tin điện tử nhằm tăng cường tương tác trực 
tuyến giữa chính quyền và người dân. 



Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và 
Phát triển Truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam cho rằng: Chính 
phủ điện tử thực hiện hai chức năng chính là cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến cho ngườidân và thực hiện chức năng tương tác, trao đổi 
thông tin giữa chính quyền với người dân. 

Vì vậy, dịch vụ công trực tuyến phải đạt hiệu quả và chất lượng, giúp 
giảm chi phí, giảm thời gian giao dịch, nâng cao tính minh bạch, công 
khai, chống tham nhũng. Đồng thời, việc cung cấp thông tin cho người 
dân qua cổng thông tin điện tử cũng cần duy trì thường xuyên, cập 
nhật; tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà 
nước. 
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8. Xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng: Điểm sáng trong 
công tác cải cách hành chính 
Những năm gần đây, nhờ sự vào cuộc quyết liệt, tích cực của cấp 
ủy, chính quyền địa phương với nhiều giải pháp đồng bộ, công tác 
cải cách hành chính (CCHC), giải quyết các thủ tục hành chính 
(TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại xã Long Hòa 
đã đạt được những kết quả tích cực. Long Hòa đã trở thành điểm 
sáng về CCHC của huyện Dầu Tiếng, được các tổ chức, cá nhân 
đánh giá cao trong suốt những năm qua. 

 Đã gần 11 giờ trưa nhưng tại văn phòng “một cửa” xã Long Hòa vẫn 
còn nhiều người đến giao dịch, giải quyết TTHC. Anh Trần Văn Bảy vui 
vẻ cho biết: “Vợ tôi vừa sinh con được nửa tháng, do hoàn cảnh gia 
đình neo người nên hôm nay tôi mới đi làm giấy khai sinh cho con. 
Được sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của cán bộ bộ phận “một cửa” 
của xã, tôi nhanh chóng làm xong thủ tục khai sinh, nhập hộ khẩu và 
đăng ký làm thẻ bảo hiểm y tế cho cháu. Tôi nhận thấy việc giải quyết 
TTHC của xã thời gian qua có rất nhiều đổi mới; quy trình giải quyết 
các thủ tục được rút gọn, thời gian giải quyết thủ tục nhanh hơn; các 
vấn đề liên quan đến TTHC được niêm yết công khai. Cán bộ, công 
chức của xã có thái độ thân thiện, gần gũi khi giải quyết thủ tục cho 
người dân”. 



 

Khu vực chờ giải quyết TTHC tại xã Long Hòa được đầu tư khang trang, 

thoáng mát, tạo cảm giác thân thiện cho người dân khi đến làm các TTHC 

Bà Phạm Thu Hằng, cán bộ tư pháp xã Long Hòa, cho biết từ khi xã 
thực hiện giải quyết TTHC theo quy chế một cửa, một cửa liên thông, 
cán bộ trực tiếp làm tại bộ phận “một cửa” đã thực hiện tuyên truyền, 
công khai các TTHC, các quy trình, thủ tục, hồ sơ giải quyết các TTHC 
tại bộ phận “một cửa”. Xã phân công 4 công chức: Văn hóa - xã hội, địa 
chính, tư pháp - hộ tịch, văn phòng trực tại bộ phận tiếp nhận, trả kết 
quả cho công dân theo đúng quy định; đồng thời trang bị đầy đủ 
phương tiện làm việc cho bộ phận “một cửa” như máy tính, máy 
photocopy, máy in... phục vụ người dân đến giao dịch; áp dụng phần 
mềm quản lý hộ tịch, quản lý đất đai, quản lý hộ nghèo, phần mềm 
dùng chung cho bộ phận “một cửa”... 

Xác định công tác CCHC là một khâu đột phá trong phát triển kinh tế - 
xã hội, những năm qua xã Long Hòa chú trọng đẩy mạnh cải cách 
TTHC nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính của huyện thật sự dân 
chủ, trong sạch và chuyên nghiệp. Trung bình mỗi ngày các bộ phận 
chức năng ở UBND xã Long Hòa tiếp nhận giải quyết trên dưới 60 hồ 
sơ các loại của tổ chức, cá nhân. Đa phần hồ sơ này đều được giải 
quyết kịp thời theo đúng quy định. Để đạt kết quả này, thời gian qua, 
địa phương đã không ngừng đẩy mạnh cải cách TTHC bằng việc đưa 



vào hoạt động văn phòng tiếp dân theo cơ chế “một cửa”. Bên cạnh đó, 
xã còn chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giúp cán bộ, công 
chức và nhân dân, doanh nghiệp ở địa phương nhận thức đầy đủ, đúng 
đắn về CCHC, kiểm soát TTHC. Trên cơ sở đó, thực hiện có hiệu quả 
các nhiệm vụ hoặc thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của cơ 
quan hành chính Nhà nước; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 
kỹ năng giải quyết công việc, tinh thần trách nhiệm và ý thức đạo đức 
công vụ của cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ làm việc tại Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

Cùng với thực hiện việc cải cách thể chế, đổi mới nội dung quy trình 
soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, rà soát, kiểm tra các 
văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đúng quy định, xã còn phối hợp 
tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính 
quyền với nhân dân liên quan đến công tác CCHC và thái độ ứng xử 
của cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC. Hiện số thủ tục áp dụng 
tại cấp xã là 130 TTHC/36 lĩnh vực, đã công khai 130/130 thủ tục với 
36/36 lĩnh vực đạt 100%, các biểu mẫu và căn cứ pháp lý được công 
khai đầy đủ. Trong năm 2018, xã đã tiếp nhận 3.793 thủ tục trong đó 
giải quyết được 3.791 thủ tục, đang giải quyết 2 thủ tục, không có thủ 
tục trễ hẹn. 

Từ khi công tác giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông đi vào hoạt động đến nay, xã Long Hòa đã tạo lập được đầu mối 
chung quản lý, vận hành thống nhất, hiện đại, giải quyết nhanh, có hiệu 
quả các hồ sơ TTHC của tổ chức, công dân và doanh nghiệp; bảo đảm 
các hồ sơ được giải quyết nhanh, gọn, kịp thời, công khai, minh bạch. 
Nhờ đó, quy trình thủ tục giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền đã đượt 
rút ngắn, góp phần giảm bớt phiền hà cho người dân. 

Ông Trần Thiện Kiêm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hòa, chia sẻ: “Tùy 
theo đặc thù, các ngành đã triển khai cải cách TTHC theo cơ chế “một 
cửa” một cách có hiệu quả, góp phần giải quyết nhanh chóng, thuận lợi 
các công việc của tổ chức, công dân. Trong đó, quy trình thời gian giải 
quyết hồ sơ TTHC đã được rút ngắn đáng kể, phần lớn hồ sơ đều 
được giải quyết trong thời gian từ 1 đến 3 ngày, mang lại sự hài lòng 
cho người dân và doanh nghiệp”. 

CCHC gắn liền với mục tiêu xây dựng tổ chức, bộ máy Nhà nước ở địa 
phương hoạt động hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ làm việc theo lề 
lối chuẩn mực chính là mục tiêu mà Đảng bộ, chính quyền xã Long Hòa 



đang tiếp tục nỗ lực thực hiện, nhằm phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ 
trong tình hình mới. 

 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 
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9. Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng năm 
2019 
Rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính; tháo gỡ khó khăn cho 
sản xuất, kinh doanh; bổ sung các cơ chế, chính sách tạo thuận 
lợi hơn nữa cho người dân và DN. Đó là một trong những nhiệm 
vụ Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung thực hiện trong thời gian tới để đạt 
mục tiêu tăng trưởng từ 7,5% trở lên trong năm 2019. 

Giải quyết thủ tục hành chính tại Sở KH&ĐT Hà Nội.  

Thúc đẩy những “điểm chững” 



Như đánh giá của UBND TP, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, 
nhất là hỗ trợ DN, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, quý I/2019, 
Hà Nội vẫn giữ được đà tăng trưởng. Tổng sản phẩm trên địa bàn 
(GRDP) Hà Nội tăng 6,99%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 68.100 tỷ 
đồng, bằng 25,9% dự toán (cùng kỳ năm 2018 đạt 24,4%). 

Tổng vốn đầu tư xã hội tăng 10,5%; thành lập mới 6.339 DN với tổng 
vốn đăng ký 52.600 tỷ đồng (tăng 16% về số lượng so với cùng kỳ). Chỉ 
số PCI tăng bốn bậc so với năm 2017, xếp thứ 9 trong số 63 tỉnh, TP 
và về đích sớm hai năm so với mục tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020… 

Đóng góp vào kết quả chung của TP, nhiều quận, huyện tích cực triển 
khai hiệu quả nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Như 
Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Huy Việt cho biết, ngay trong quý 
I/2019, thu ngân sách của huyện đạt hơn 1.000 tỷ đồng, bằng 50% kế 
hoạch năm. Huyện cũng mở mang đường giao thông, tăng số giường 
bệnh để hoàn thiện đề án trở thành quận trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, dù vẫn giữ nhịp độ phát triển, nhưng việc một số lĩnh vực 
quan trọng trong nền kinh tế Thủ đô như công nghiệp, xuất khẩu, du 
lịch đang có dấu hiệu “chững lại”. Công tác giải phóng mặt bằng ở một 
số công trình còn chậm, ảnh hưởng tiến độ thi công đầu tư xây dựng 
và hiệu quả sử dụng vốn. Qua đó, đòi hỏi các cấp, các ngành phải nỗ 
lực hơn để cải thiện những chỉ số này, tránh ảnh hưởng đến kịch bản 
tăng trưởng của TP năm 2019. 

Rà soát thủ tục, nâng cao trách nhiệm 

Để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy mục tiêu đã đặt ra, Chủ tịch UBND TP 
Nguyễn Đức Chung vừa đã ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND yêu 
cầu các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã tập trung vào ba 
nhóm giải pháp để phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm tăng 
trưởng; bảo đảm thu ngân sách và giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản. 

Trong đó, TP yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã 
tập trung vào việc rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính; chỉnh sửa, 
bổ sung chính sách tạo thuận lợi cho người dân và DN. Hoàn thành kế 
hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, kế hoạch dịch vụ công mức 3, 
mức độ 4 năm 2019 (mục tiêu là 80% dịch vụ công đạt mức độ 3,4). 
Cùng với đó, tập trung thực hiện các giải pháp để nâng cao Chỉ số 
quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI). 



Song song với cải cách hành chính, TP cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho 
các sở, ngành, địa phương tìm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh; 
tháo gỡ khó khăn cho DN. Trong đó, Sở KH&ĐT là đầu mối chính trong 
cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, giải ngân các dự án, 
thu hút nguồn lực ngoài ngân sách vào các dự án hạ tầng đô thị, nông 
thôn mới... 

Sở Công thương chủ trì việc đẩy nhanh các dự án thương mại, siêu thị, 
chợ. Tích cực kết nối cung cầu hàng hóa giữa Hà Nội với các địa 
phương; quản lý tốt thị trường trong nước, các kênh phân phối, bán 
lẻ... Sở Du lịch phối hợp với các bên tập trung phát triển du lịch trở 
thành ngành kinh tế mũi nhọn; đa dạng hóa nguồn lực phát triển du 
lịch; đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. 

Đồng thời, Sở NN&PTNT được giao phối hợp các địa phương đẩy 
mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, 
khuyến khích chuyển đổi từ trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ sang mô hình 
trang trại quy mô lớn, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu dùng 
sản phẩm an toàn. Việc quản lý thu, chống thất thu ngăn chặn có hiệu 
quả các hành vi chuyển giá, trốn, lậu… cũng được. 

TP cũng sẽ tiếp tục đổi mới trong tổ chức bộ máy hệ thống chính trị các 
cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, gắn với tinh giản biên 
chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phương thức 
lãnh đạo của chính quyền từ TP đến cơ sở cũng sẽ tiếp tục đổi mới, 
phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Lãnh đạo TP cũng yêu cầu 
các cấp, các ngành lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp từ cơ sở, tăng 
cường đối thoại, để bảo đảm ổn định từ cơ sở. 
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10. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính của 
cơ quan thuế 
Tổng cục Thuế vừa ban hành Quyết định 91/QĐ-TCT về việc triển 
khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến 
lĩnh vực thuế. 



 

Hình minh họa 

Tổng cục Thuế  yêu cầu các cục thuế phải thực hiện việc công bố, cập 
nhật, niêm yết công khai các TTHC bộ phận một cửa cơ quan thuế các 
cấp. Đăng tải trên trang thông tin điện tử bộ TTHC của cơ quan thuế 
theo quy định. 

Tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết TTHC; thực hiện chế độ báo cáo theo quy trình kiểm soát 
TTHC và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế.  

Đồng thời, triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 
TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; triển khai điện tử hóa TTHC, 
đảm bảo dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 theo kế hoạch được giao; 
đẩy mạnh tuyên truyền cũng như kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh 
kiến nghị của người nộp thuế về kết quả thực hiện cải cách, đơn giản 
hóa TTHC và tình hình triển khai cơ chế một cửa của cơ quan thuế; tổ 
chức đối thoại về cơ chế chính sách mới có liên quan đến TTHC. 
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11. Liều thuốc cho quan chức ‘ngâm’ hồ sơ, sợ 
trách nhiệm 

UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các 
quận-huyện nghiêm túc thực hiện quy trình xử lý hồ sơ, tăng 



cường công tác phối hợp, đảm bảo việc giải quyết hồ sơ hiệu quả, 
kịp thời, chính xác. 

Theo đó, đối với các cơ quan, đơn vị đề nghị lấy ý kiến, khi phát hành 
văn bản lấy ý kiến cơ quan, đơn vị có liên quan phải nêu rõ chính kiến, 
đề xuất phương án giải quyết cụ thể. 

Đối với các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến cần đảm bảo thời hạn trả 
lời được nêu trong văn bản của cơ quan, đơn vị đề nghị lấy ý kiến. Nếu 
văn bản không quy định thời hạn thì thực hiện trong vòng 15 ngày làm 
việc. Sau thời hạn này, nếu cơ quan được lấy ý kiến không trả lời (bằng 
văn bản) được xem như đồng ý và phải chịu trách nhiệm về các vấn đề 
liên quan. 

 
 

Đối với các hồ sơ trình UBND TP.HCM giải quyết thủ tục hành chính cho 
cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND TP, 
các sở, ban, ngành, UBND các quận-huyện nghiêm túc thực hiện theo 
quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 21/2/2019 của UBND TP.HCM 
hoặc có ý kiến của UBND TP, Chủ tịch UBND TP. 

Trước đó, vào tháng 3/2019, nhằm hạn chế các thiếu sót trong cải cách 
hành chính năm 2018, UBND TP.HCM cũng yêu cầu các sở, ban, 
ngành và quận-huyện khắc phục tình trạng chậm chỉ đạo điều hành 
trong cải cách hành chính của UBND phường - xã, thị trấn. 

Trong chỉ đạo này, UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần 
xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện cải cách 



hành chính trong nội bộ. Đặc biệt, thành phố sẽ xử lý nghiêm và 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. 

Cạnh đó, kiểm tra chặt chẽ quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại 
đơn vị, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở các trường hợp không tuân thủ 
quy định thủ tục hành chính đã được công bố, công khai, không tự ý 
thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định. 

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), một trong những nhân 
tố tác động đến thị trường bất động sản năm 2019 chính là tinh thần 
làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước có liên quan đến 
bất động sản. 

Cụ thể, theo HoREA, tinh thần làm việc của một số cán bộ, công chức, 
viên chức nhà nước có liên quan đến bất động sản có dấu hiệu bị sa 
sút. Do đó, Hiệp hội đề nghị lãnh đạo thành phố quan tâm động viên, 
nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ đúng pháp luật, để giải quyết kịp 
thời các yêu cầu của doanh nghiệp và người dân. 

Ngoài vấn đề trên, HoREA cũng chỉ ra nhiều yếu tố chủ quan tác động 
đến thị trường bất động sản năm 2019. Trong đó, thủ tục hành chính, 
con người thực thi pháp luật là nhân tố có vai trò tác động trực tiếp đối 
với thị trường. 

Đáng chú ý, tại kỳ họp thứ 12 HĐND TP.HCM khóa IX, Chủ tịch UBND 
TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng chính việc thanh tra, kiểm tra 
nhiều trong năm 2018 đã làm giảm sự năng động của đội ngũ cán bộ, 
công chức thành phố, dẫn đến đôi lúc chậm giải quyết hồ sơ hành 
chính. 
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