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1. Chuyên gia: Doanh nghiệp không thể an toàn khi 
hệ thống pháp lý kém hiệu quả 
"Chúng ta vẫn chưa đạt đến những chuẩn mực tiên tiến hàng đầu 
trong khu vực và thế giới. Có thể nói môi trường kinh doanh trong 
nước vẫn chưa thật sự thuận tiện, thiếu tính an toàn, thủ tục hành 
chính vẫn còn gây phiền hà, chi phí chính thức và không chính 
thức vẫn còn rất lớn".  

Đây là khẳng định của TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xung quanh chủ đề phát triển kinh tế tư 
nhân tại Việt Nam, cơ hội và thách thức dự kiến nằm trong chương 
trình thảo luận chuyên sâu của Diễn đàn Phát triển kinh tế tư nhân 
2019 sẽ diễn ra ngày 2/5/2019 tại Hà Nội. 

 

Kinh tế tư nhân Việt Nam còn cần nhiều hỗ trợ, chính sách phát triển và 
hệ thống pháp luật trong thời gian tới 

Chia sẻ với báo chí, khá nhiều chuyên gia, doanh nghiệp thụ hưởng 
chính sách có những đánh giá toàn diện về kinh tế tư nhân, đưa ra lời 
khuyên về chính sách phát triển, hướng đi cho nền kinh tế. 

PGS.TS Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt 
Nam cho biết: Môi trường kinh doanh ở Việt Nam hiện nay là khá hấp 
dẫn và chuyển biến tích cực cho đầu tư và kinh doanh. Tuy nhiên, về 
chủ quan, doanh nhân, doanh nghiệp nước ta còn non trẻ, mục tiêu 
kinh doanh của họ là tối đa hóa lợi nhuận. Vì vậy, thậm chí có người tối 
đa hóa lợi nhuận bằng mọi cách như gian lận, cạnh tranh không lành 
mạnh, trốn thuế... 



Ông Điều đề xuất, 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. 

Ngoài ra, theo ông Điều, Nhà nước cần đẩy mạnh hơn nữa việc tạo lập 
môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân. 
Những việc gì mà doanh nghiệp tư nhân làm tốt nên để cho doanh 
nghiệp tư nhân được tham gia. 

"Nhà nước cần có chính sách công bằng đối với các doanh nghiệp kinh 
doanh trên lãnh thổ Việt Nam, tránh tình trạng ưu ái cho các doanh 
nghiệp FDI hơn các doanh nghiệp trong nước. Chỉ có như vậy mới tạo 
ra sự cạnh tranh bình đẳng và các doanh nghiệp tư nhân trong nước 
mới phát triển được", Chủ tịch hội doanh nhân tư nhân Việt Nam nói. 

Theo TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI: Đến thời điểm hiện nay, chúng ta 
đã có rất nhiều nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đã có 
những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên trong tương quan so sánh với 
khu vực và thế giới thì môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam còn 
khá nhiều bất cập. 

"Chúng ta vẫn chưa đạt đến những chuẩn mực tiên tiến hàng đầu trong 
khu vực và thế giới. Có thể nói môi trường kinh doanh trong nước vẫn 
chưa thật sự thuận tiện, thiếu tính an toàn, thủ tục hành chính vẫn còn 
gây phiền hà, chi phí chính thức và không chính thức vẫn còn rất lớn", 
Ông Lộc nói. 

Theo ông này, doanh nghiệp không thể có những hoạt động đầu tư 
kinh doanh thuận lợi và an toàn khi mà hệ thống thiết chế pháp lý vẫn 
đang kém hiệu quả. Đây chính là những rào cản đối với hoạt động đầu 
tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân. 

Chính vì vậy, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu thời gian tới là khắc phục 
được điểm nghẽn trong vấn đề thể chế nêu trên nhằm tạo ra một môi 
trường kinh doanh đủ minh bạch, thuận lợi và an toàn cho doanh 
nghiệp. 

Ông Ngô Tuấn Anh, Tập đoàn BKAV nói: Về cải cách, chúng ta đánh 
giá cần có một lộ trình, nhưng không thể chờ mãi, cần sự chung tay 
của tất cả các bên từ cấp cao nhất đến cấp thành phố, đơn vị quản lý 
trực tiếp DN cần nâng cao ý thức cung cấp dịch vụ cho DN.. 

"Hiện doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ hành chính công nếu thấy bất 
cập cần có tiếng nói để có điều chỉnh. Với sự quyết tâm của cả 2 phía 



thì chúng ta sẽ dần giảm thiểu thủ tục để sản xuất kinh doanh phát 
triển", đại diện BKAV nói. 

Theo ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban kinh tế 
trung ương: Tại Nghị quyết số 10 của Đảng, phát triển kinh tế tư nhân 
được coi là một nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên trong suốt 
quá trình phát triển. Khu vực này được coi là một phương thức quan 
trọng để giải phóng sức lao động, sản xuất, để huy động, phân bổ và 
sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển. 

"Mỗi thành phần kinh tế đều có vị trí, vai trò, chức năng riêng của mình 
trong tổng thể nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên 
cạnh việc xóa bỏ mọi rào cản, mọi định kiến và tạo mọi điều kiện để 
kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh thì việc kiên quyết đấu tranh ngăn 
chặn, đầy lùi các biểu hiện tiêu cực của kinh tế tư nhân như chủ nghĩa 
tư bản thân hữu, lợi ích nhóm hay thao túng chính sách, cạnh tranh 
không bình đẳng dẫn tới trục lợi", ông Bình nói. 

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2019 sẽ được tổ chức vào 
ngày 2/5 tại Hà Nội, sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ, 
nhiều lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng, chuyên gia và hơn 4.300 doanh 
nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Diễn đàn là nơi đối thoại, gặp 
gỡ và chia sẻ giữa đại diện Chính phủ, chuyên gia và doanh nghiệp, nói 
lên tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp. Đây là sự kiện thường niên 
được Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì tổ chức.  

Theo dantri.com.vn 

 

2. Xử lý nghiêm và công khai tên cán bộ sai phạm, 
hạch sách dân 
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 10/CT-TTg về việc tăng 
cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây 
phiền hà  người dân, doanh nghiệp (DN) trong giải quyết công 
việc. 

Chỉ thị nhận định rõ tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ 
vụ lợi đã sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công 
việc, giải quyết không đúng quy định, không khách quan, gây bức xúc, 
làm xói mòn lòng tin của người dân, DN, cản trở sự phát triển kinh tế - 
xã hội. 

Mà nguyên nhân là do người đứng đầu chưa gương mẫu, chưa thực 
hiện đúng và đầy đủ việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật; 



chưa chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, thậm chí có 
nơi còn bao che, dung túng cho hành vi sai trái của nhân viên; việc tổ 
chức đối thoại, tiếp công dân chưa thực chất, còn hình thức; tinh thần 
phục vụ, đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên 
chức còn thấp, chưa làm hết trách nhiệm; chính sách, pháp luật trên 
một số lĩnh vực chưa đồng bộ, còn chồng chéo, vướng mắc, có nhiều 
kẽ hở; ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng bộ; nhận thức và ý 
thức chấp hành pháp luật của một số DN, người dân chưa tốt, còn tình 
trạng tiếp tay cho những hành vi sai trái của cán bộ, công chức, viên 
chức để được việc của mình...  

 

Do vậy, để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ 
yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, chủ tịch UBND cấp tỉnh phải tăng cường trách nhiệm người đứng 
đầu trong phòng, chống tham nhũng. Qua đó, sẽ xử lý nghiêm 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 người dân, DN.  

Đặc biệt, đối với cán bộ sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính 
theo quy định, không được yêu cầu DN, người dân bổ sung hồ sơ, tài 
liệu quá một lần; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, 
phản ánh, tố cáo của người dân và DN; phải công khai địa chỉ đường 
dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp 
thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, DN; đồng thời công 
khai thời gian, địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cơ quan. Tại 
những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh 



nghiệp phải có giám sát bằng công nghệ hiện đại (như ghi âm, ghi hình, 
giám sát trực tuyến...). 

Bên cạnh hình thức khen thưởng, động viên, khích lệ đối với những 
đơn vị, tổ chức, cá nhân tố cáo tham nhũng, Chỉ thị 10/CT-TTg cũng 
yêu cầu phải công khai danh tính cán bộ vi phạm trên cổng thông tin 
điện tử. Cương quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên 
chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng, đưa ra khỏi bộ máy của Đảng và 
Nhà nước. Không xử lý hành chính mà phải xử lý hình sự nghiêm minh 
đối với hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân, DN đã đủ yếu 
tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật. 

Theo sggp.org.vn 

 

3. Hồ sơ hải quan thực hiện qua Cơ chế một cửa 
quốc gia tăng mạnh  
Tính từ năm 2015 là thời gian triển khai đến ngày 15/4, đã có 13 bộ, 
ngành tham gia kết nối qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) với 
173 thủ tục hành chính, tổng số hồ sơ hành chính được xử lý trên 
Cổng thông tin một cửa quốc gia là trên 2,59 triệu bộ của hơn 
28.800 doanh nghiệp.     

Theo Tổng cục Hải quan - Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc 
gia Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), một tháng qua ghi nhận lượng hồ 
sơ thực hiện NSW tăng mạnh khi chiếm đến gần 24% tổng lượng hồ sơ 
tính từ thời điểm triển khai đến nay. 

Còn tính từ khi triển khai là năm 2015 đến ngày 15/4, đã có 13 bộ, 
ngành tham gia kết nối NSW với 173 thủ tục hành chính, tổng số hồ sơ 
hành chính được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia là trên 
2,59 triệu bộ của hơn 28.800 doanh nghiệp. 

Với số lượng doanh nghiệp, thủ tục được kết nối ngày càng nhiều cho 
thấy những tháng tới hồ sơ được xử lý qua NSW có thể sẽ tăng nhiều 
hơn nữa. 

Hiện nay, Tổng cục Hải quan hiện đang phối hợp với Bộ Công an tập 
trung triển khai NSW đường hàng không để đẩy mạnh hình thức làm 
việc này. 

Về thực hiện ASW, Việt Nam tiếp tục trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ 
mẫu D bản điện tử (e-C/O form D) với 4 nước: Indonesia, Malaysia, 



Singapore và Thái Lan, đồng thời, tham gia trao đổi thử nghiệm C/O 
form D với 2 nước: Campuchia, Phillipines. 

Ngoài ra, từ ngày 1/4/2019, Brunei đã tham gia kết nối, chính thức trao 
đổi C/O form D qua Cơ chế một cửa ASEAN. 

Thời gian tới, theo kế hoạch, Việt Nam sẽ kết nối kỹ thuật thử nghiệm 
trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN, chứng nhận kiểm dịch thực 
vật (ePhyto), chứng nhận kiểm dịch động vật (e-AH). 

Tổng cục Hải quan đã có công văn gửi Cục Bảo vệ thực vật (Bộ 
NN&PTNT) đề nghị phối hợp để chuẩn bị các nội dung phục vụ triển 
khai trao đổi thí điểm kết nối chứng nhận kiểm dịch động vật giữa Việt 
Nam và Indonesia (dự kiến từ ngày 1/7/2019). 

Mặt khác, Việt Nam cũng tích cực chuẩn bị kết nối Cơ chế một cửa 
quốc gia để trao đổi thông tin với liên minh kinh tế Á - Âu, Hàn Quốc. 

Theo petrotimes.vn 

 

4. Tháo gỡ rào cản để kinh tế tư nhân tăng tốc 
Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10, khu vực KTTN đã và đang 
khẳng định được vị trí quan trọng trong nền kinh tế... Tuy nhiên, 
khu vực tư nhân vẫn còn gặp không ít rào cản. 

 

Dây chuyền trứng sạch của Công ty Ba Huân Ảnh: VIỆT DŨNG 

Ngày 2 và 3-5, Diễn đàn Kinh tế tư nhân (KTTN) Việt Nam 2019 do Văn 
phòng Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương tổ chức diễn ra tại Hà 



Nội. Theo kế hoạch, đồng chủ trì phiên toàn thể ngày 2-5 là Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính 
trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.  

Diễn đàn này là dịp quan trọng để đánh giá về những mặt được và 
chưa được trong thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển 
KTTN trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10, khu vực KTTN đã và đang 
khẳng định được vị trí quan trọng trong nền kinh tế thể hiện qua việc: 
chiếm trên 40% GDP của nền kinh tế; số lao động đang làm việc trong 
khu vực KTTN chiếm 83,3% tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên đang 
làm việc của cả nước, tương đương gần 45,2 triệu người (năm 2017 là 
44,9 triệu người); trong 2 năm 2017 và 2018, vốn đầu tư của khu vực 
KTTN tăng trưởng lần lượt 17,1% và 18,5% so với năm trước đó và 
cao hơn tốc độ tăng trưởng của tổng vốn đầu tư toàn xã hội (khoảng 
11%-12%/năm); tỷ trọng vốn đầu tư của khu vực KTTN trong tổng vốn 
đầu tư toàn xã hội tăng nhanh và đã vượt mức 40% (năm 2017 là 
40,6% và năm 2018 là 43,27%)… 

Tuy nhiên, khu vực tư nhân vẫn còn gặp không ít rào cản. Năm 2019, 
xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam đứng thứ 69/190 quốc 
gia - giảm 1 bậc so với năm 2018 và xếp thứ 5 trong các nước ASEAN 
(sau Singapore, Malaysia, Thái Lan, Brunei); thành lập doanh nghiệp 
(DN) đứng thứ 104/190 quốc gia với 8 thủ tục và mất 17 ngày để hoàn 
tất thủ tục; cấp phép xây dựng đứng thứ 21/190 quốc gia - giảm 9 bậc 
so với năm 2016 và không có đổi mới về thủ tục, số ngày xử lý trong 
năm 2017 và 2018; tiếp cận tín dụng đứng thứ 32/190 quốc gia - giảm 
4 bậc so với năm 2016; giải quyết phá sản đứng thứ 133/190 quốc gia, 
không có sự cải thiện đáng kể nào về thời gian, chi phí và tỷ lệ thu hồi 
tài sản trong năm 2017 và 2018… 

Theo Ban Kinh tế Trung ương, có 2 vấn đề dẫn đến xếp hạng môi 
trường kinh doanh của Việt Nam chậm được cải thiện, thậm chí chững 
lại.  

Một là, mức độ, hiệu quả cải cách để cải thiện môi trường kinh doanh 
của Việt Nam còn thấp hơn nhiều quốc gia.  

Hai là, hiệu quả triển khai các chính sách, biện pháp cải thiện môi 
trường kinh doanh trên thực tế còn hạn chế. Thực trạng này cũng cho 
thấy, dư địa để tạo sự bứt phá về cải thiện môi trường kinh doanh của 
Việt Nam còn nhiều, nhất là ở một số chỉ tiêu thành phần còn đang xếp 



hạng ở mức thấp, nếu Việt Nam có chính sách, biện pháp đúng đắn và 
được triển khai quyết liệt, hiệu quả. 

Dù những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã mang lại 
những kết quả đáng khích lệ, song trong tương quan so sánh với khu 
vực và thế giới thì môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam còn khá 
nhiều bất cập.  

Điều đó thể hiện qua việc: thủ tục hành chính còn phức tạp; có nhiều 
rào cản thủ tục với DN để tiếp cận nguồn lực; những vướng mắc trong 
quản lý, kiểm tra chuyên ngành chậm được xử lý dứt điểm (danh mục 
mặt hàng nhiều, quản lý chồng chéo; chưa minh bạch về danh mục 
hàng hóa kiểm tra chuyên ngành…); quyền tự do kinh doanh chưa 
được tôn trọng đầy đủ, môi trường kinh doanh vẫn chưa thực sự đảm 
bảo cạnh tranh công bằng, lành mạnh giữa các DN, các thành phần 
kinh tế; chi phí giao dịch, kinh doanh còn cao, tình trạng tham nhũng, 
tiêu cực vẫn còn nhiều…  

Hệ quả là trong 2 năm 2017 và 2018 có 151.204 DN tạm ngừng hoạt 
động; tỷ lệ số DN tạm ngừng hoạt động so với số DN thành lập mới 
năm 2017 và 2018 lần lượt là 47,73% và 69,05%; gần 50% DN tư nhân 
kinh doanh thua lỗ.  

Rõ ràng, với tỷ lệ DN không có khả năng sống sót cao đang ảnh hưởng 
lớn đến việc thực hiện mục tiêu đạt ít nhất 1 triệu DN đến năm 2020, 
bởi đến năm 2018, ước tính cả nước mới có gần 715.000 DN. 

Theo sggp.org.vn 

 

5. Nhập khẩu chất phóng xạ kín phải có cam kết của 
nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp  
Dự thảo Nghị định quy định nhập khẩu chất phóng xạ kín phải có 
cam kết của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp để nhận lại nguồn 
khi nguồn hết hạn sử dụng. 

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBX&HN) vừa tiến hành lấy ý kiến 
rộng rãi về Dự thảo Nghị định quy định điều kiện tiến hành công việc 
bức xạ và điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng 
nguyên tử (viết tắt là Dự thảo Nghị định) 

Ông Nguyễn Tuấn Khải, Cục trưởng Cục ANBX & HN cho rằng, việc 
xây dựng và ban hành Nghị định là rất cần thiết nhằm khắc phục các 
tồn tại của quy định hiện hành hành như các điều kiện còn chung 



chung, bất cập trong thời gian xử lý giấy phép, thời hạn giấy phép, 
thẩm quyền cấp phép… Đồng thời, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, 
tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động trong lĩnh vực bức xạ, ứng 
dụng năng lượng nguyên tử, đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn 
phóng xạ,… 

Theo Dự thảo Nghị định, đối với việc sử dụng chất phóng xạ hở (thuốc 
phóng xạ) tại cơ sở y học hạt nhân, phải có ít nhất một nhân viên được 
đào tạo về vật lý y khoa. Trường hợp sử dụng thiết bị X quang chụp 
răng cầm tay, máy phát tia X trong phân tích huỳnh quang tia X và thiết 
bị soi bo mạch không cần có người phụ trách an toàn bức xạ. 

Đối với trường hợp vận hành thiết bị xạ trị áp sát phải có ít nhất một 
nhân viên được đào tạo về vật lý y khoa. Trường hợp vận hành thiết bị 
xạ trị từ xa phải có ít nhất một nhân viên được đào tạo về vật lý y khoa 
cho mỗi thiết bị xạ trị từ xa. 

 

Dự thảo Nghị định quy định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và 
điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử 

đang được lấy ý kiến rộng rãi. Ảnh minh họa 

Đối với điều kiện xây dựng cơ sở bức xạ, cơ sở bức xạ phải đề nghị 
cấp giấy phép xây dựng trừ các cơ sở vận hành thiết bị chiếu xạ có cơ 
cấu tự che chắn theo thiết kế của nhà sản xuất; cơ sở vận hành thiết bị 
gia tốc soi chiếu kiểm tra hàng hóa. Ngoài ra, Dự thảo Nghị định cũng 
quy định, trước khi chấm dứt hoạt động cơ sở bức xạ, các cơ sở phải 



đề nghị cấp giấy phép chấm dứt cơ sở chiếu xạ công nghiệp; cơ sở 
sản xuất, chế biến chất phóng xạ; cơ sở bức xạ khác có tạo ra chất thải 
phóng xạ trong quá trình tiến hành công việc bức xạ. 

Đối với trường hợp nhập khẩu chất phóng xạ kín phải có cam kết của 
nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp để nhận lại nguồn khi nguồn hết hạn 
sử dụng, nếu các đối tác đó có chính sách nhận lại nguồn phóng xạ đã 
qua sử dụng. 

Trước đó, liên quan đến Dự thảo Nghị định nói trên, bà Nguyễn Thúy 
Nhâm (Bệnh viện Quân y 175) cho rằng, hiện nay quyền hạn của người 
phụ trách an toàn bức xạ trong cơ sở còn yếu. Các quyết định dừng 
công việc không an toàn phải được chủ cơ sở đồng ý mới được chấp 
nhận. Vì vậy, Nghị định cần quy định cụ thể về trách nhiệm và quyền 
hạn của người phụ trách an toàn bức xạ. 

Bà Nhâm cũng nêu một vấn đề cần quan tâm khác là hiện nay, vai trò 
của vật lý y khoa trong chẩn đoán hình ảnh chưa được đề cập trong Dự 
thảo Nghị định. Trong khi đó, trong các cơ sở bức xạ lớn thì khoa chẩn 
đoán hình ảnh có rất nhiều thiết bị X quang, CT, cần có người phụ 
trách, đảm bảo chất lượng thiết bị, hình ảnh hoặc tối ưu hóa liều trong 
chẩn đoán. 

Còn theo góp ý của ông Nguyễn Văn Biên, Liên doanh Việt-Nga 
Vietsovpetro, việc báo cáo với Cục ANBX & HN hiện nay còn nhiều bất 
cập và nên chuyển hình thức báo cáo điện tử thay vì báo cáo giấy 
chuyển qua bưu điện. 

Cụ thể, Cục ANBX & HN nên có một đầu mối, hộp thư điện tử để nhận 
các thông tin báo cáo thường xuyên như mỗi lần nạp mới nguồn phóng 
xạ. Đồng thời, thiết lập một thư mục cho mỗi cơ sở bức xạ trên hệ 
thống của Cục để quản lý và giảm tải việc cung cấp hồ sơ đã có khi yêu 
cầu gia hạn giấy phép sử dụng nguồn phóng xạ hoặc các báo cáo 
khác… 

Năm 2017, Cục ATBXHN đã chủ trì triển khai 16 đoàn thanh tra trên địa 
bàn 11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với tổng số 93 cơ sở 
được thanh tra, trong đó 52 cơ sở thanh tra theo kế hoạch và 41 cơ sở 
thanh tra đột xuất. Các cơ sở được thanh tra theo kế hoạch chủ yếu là 
các cơ sở quản lý nhiều nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, các cơ sở 
thực hiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, 
các cơ sở chưa thực hiện các điều kiện của giấy phép tiến hành công 
việc bức xạ, các cơ sở đã lâu chưa được thanh tra về an toàn bức xạ. 



Các đoàn thanh tra Cục ATBXHN đã lập biên bản vi phạm hành chính 
và Cục trưởng Cục ATBXHN đã ra các quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính đối với 18 cơ sở (chiếm tỉ lệ 19,35% tổng số cơ sở được 
thanh tra) với tổng số tiền xử phạt là 183 triệu đồng. 

Theo vietq.vn 

 

6. Công nghệ chắp cánh sức mạnh doanh nghiệp 
vừa và nhỏ 
Nếu như trước đây, chỉ có các doanh nghiệp (DN) lớn mới có đủ 
ngân sách để thu thập, phân tích và khai thác dữ liệu, thì hiện tại, 
các DN vừa và nhỏ cũng có thể tận dụng những giải pháp công 
nghệ phù hợp để mang lại hiệu quả với lợi thế năng động, sáng 
tạo. “Đây là cơ hội để khối DN quy mô nhỏ nắm bắt cơ hội nhằm 
bứt phá”, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát 
triển đô thị Kinh Bắc (KBC) chia sẻ. 

 

Trực tiếp chèo lái nhiều DN và tham gia không ít diễn đàn quốc tế, 
ông nhìn nhận cơ hội cho các DN Việt Nam vươn lên ở thời kỳ này 
như thế nào? 

Các DN Việt Nam, trong đó khối DN vừa và nhỏ đang trở thành trung 
tâm của quá trình phát triển, được nhận định là có nhiều cơ hội để 
thành công, cũng như sở hữu sức mạnh tạo sự đột phá trong nhiều lĩnh 
vực, nếu biết kịp thời nắm bắt cơ hội, tận dụng những công nghệ mới. 

Tôi muốn đề cập trước hết đến là các DN kinh doanh bất động sản 
công nghiệp và thu hút đầu tư như các DN đầu tư hạ tầng khu công 
nghiệp hiện đang phát triển mạnh mẽ của KBC. Chúng tôi đang nắm 



bắt và tranh thủ hiệu quả hóa tối đa những cơ hội từ các làn sóng đầu 
tư, nhất là từ lĩnh vực công nghệ cao.  

Ông đánh giá như thế nào về nỗ lực cải thiện môi trường kinh 
doanh ở Việt Nam trong thời gian qua? 

 

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát triển đô thị 
Kinh Bắc 

Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế quốc tế, vị thế 
và vai trò không ngừng được nâng cao. Chính phủ đã chú trọng đúng 
mức trong việc cải thiện môi trường kinh doanh và cải thiện năng lực 
cạnh tranh quốc gia. Tuy đã có những chuyển biến tích cực, nhưng 
việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà 
nước cũng như các nhiệm vụ, giải pháp đề ra về cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong thời gian qua 
chưa tạo ra những đột phá thực sự. Năng lực cạnh tranh quốc gia 



được các tổ chức quốc tế đánh giá và xếp hạng vẫn ở mức thấp hơn 
so với nhiều nước trong khu vực. 

Thực tế vẫn còn nhiều tồn tại, nhiều lĩnh vực chưa được cải thiện rõ 
rệt, dẫn đến sức cạnh tranh yếu. Trong đó DN phải đối diện với những 
khó khăn như: Thực thi pháp luật về kinh doanh còn thiếu tính ổn định, 
minh bạch, không dễ dự báo cả trong nội dung và cách thức thực thi, 
tạo ra gánh nặng trong thực thi đối với các chủ thể kinh tế. Hoạt động 
cải cách tư pháp còn thiếu đồng bộ. Hệ thống pháp luật dân sự, hành 
chính, kinh tế, lao động, tố tụng tư pháp, tổ chức hoạt động của các cơ 
quan tư pháp chậm hoàn thiện. Các DN gặp nhiều hạn chế trong tiếp 
cận các nguồn lực và thị trường, đặc biệt là thị trường lao động và 
nguồn nhân lực, trong y tế và giáo dục, tiếp cận tín dụng, tiếp cận đất 
đai, khoa học công nghệ… 

Ông nhắc tới việc tạo ra sự đồng bộ trong chuyển động và thực thi 
chính sách. Ðể làm được việc này, những giải pháp nào nên được 
xem xét nhìn từ kinh nghiệm thực tế trong và ngoài nước, thưa 
ông? 

Quá trình hoạch định và thực thi chính sách ở Việt Nam hiện nay đang 
gặp phải những rào cản trong khâu hoạch định và ban hành chính 
sách, trong thực thi và đánh giá chính sách.  

Việc cần thiết là phải xây dựng và hoàn thiện thể chế hoạch định chính 
sách theo hướng công khai, minh bạch; thiết lập quy trình xây dựng 
chính sách với sự tham gia của tất cả các bên liên quan; tăng cường 
sự tham gia của người dân vào quá trình hoạch định chính sách... 

Ðể khắc phục những hạn chế, bất cập, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
xây dựng và thực thi chính sách, theo tôi cần tập trung vào các giải 
pháp:  

Thứ nhất, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế hoạch định chính 
sách. Một trong những nhược điểm lớn nhất của quy trình lập pháp và 
hoạch định chính sách công ở nước ta thời gian qua là đồng nhất quy 
trình hoạch định và xây dựng chính sách công với quy trình làm luật; 
lồng ghép việc xây dựng chính sách và xây dựng luật. Ðiều đó dẫn đến 
tình trạng có khi luật được ban hành nhưng chưa thể đi vào cuộc sống, 
hoặc không phù hợp với cuộc sống do việc nghiên cứu, hoạch định 
chính sách còn yếu, không tương thích với luật.  

Vấn đề quan trọng hiện nay là triển khai các văn bản pháp luật vào quá 
trình hoạch định và tổ chức thực thi chính sách công của chính phủ, 



các bộ, ngành và địa phương, kịp thời loại bỏ những cách làm và văn 
bản không phù hợp, trái với quy định của luật. 

Thứ hai, đổi mới quy trình hoạch định chính sách công theo hướng dân 
chủ, công khai, minh bạch; thể chế hóa sự tham gia của các chủ thể 
trong xây dựng chính sách; thiết lập quy trình xây dựng chính sách 
công với sự tham gia của tất cả các bên có liên quan: Chính phủ, DN, 
các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, các nhà khoa học, chuyên 
gia... 

Việc xây dựng chính sách công từ chỗ chỉ là chức năng đặc quyền của 
các cơ quan nhà nước trở thành mối quan tâm và trách nhiệm của toàn 
xã hội. Việt Nam cần có một đội ngũ những người hoạch định chính 
sách chuyên nghiệp, với sự tham gia của nhiều thành phần xã hội khác 
nhau. Tiếp tục tổ chức và thực hiện diễn đàn đối thoại giữa DN với Thủ 
tướng để các DN có thể trao đổi trực tiếp với Thủ tướng về những vấn 
đề của DN. Thông qua đối thoại, Chính phủ hiểu các DN muốn gì và 
các DN biết Chính phủ định làm gì; Thành lập nhóm các chuyên gia giỏi 
giúp việc cho Thủ tướng Chính phủ trong việc nghiên cứu và thiết kế 
chính sách... 

Ở Việt Nam hiện nay còn thiếu vắng các tổ chức nghiên cứu và phản 
biện chính sách độc lập mà hoạt động của các tổ chức này sẽ giúp cho 
Chính phủ nhìn nhận chính sách từ nhiều góc độ, bảo đảm khách quan 
hơn.  

Thứ ba, các nhà tổ chức thực thi chính sách, các lực lượng tham gia và 
đối tượng chịu ảnh hưởng của chính sách cần nhận thức đầy đủ, đúng 
đắn, hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa, nội dung của chính sách và các giải 
pháp thực hiện, từ đó tạo ra sự đồng thuận trong xã hội, tạo nên sức 
mạnh tổng hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách. 

Chính sách sau khi được ban hành, cần phải cụ thể hóa bằng các 
chương trình hành động, các kế hoạch thực hiện.    

Cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách đến các tầng lớp 
nhân dân; thực hiện công khai chính sách để mọi người biết, bàn, thực 
hiện và kiểm tra chính sách. Chính sách sau khi được ban hành, cần 
phải cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, các kế hoạch thực 
hiện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về tiến độ, hiệu 
quả thực hiện chính sách công.  

Thứ tư, đề cao vai trò của hoạt động phân tích, đánh giá chính sách để 
từng bước cải thiện chất lượng của quy trình hoạch định và thực thi 
chính sách. Tổ chức các nhóm chuyên gia đánh giá độc lập, khách 



quan. Trong quá trình đánh giá, cần quan tâm đến dư luận xã hội, ý 
kiến, nguyện vọng của nhân dân để thấy được các bất cập.  

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tạo ra những thay 
đổi trong mỗi DN, xuất hiện những mô hình kinh doanh mới. Cả 
DN và cơ quan quản lý nên nhìn nhận và thích ứng với những 
chuyển động này như thế nào? 

Tại Việt Nam, các mô hình số hóa đang tạo ra những dịch vụ có ích cho 
người dân và điều kiện thuận lợi cho việc tận dụng một cách hiệu quả 
các nguồn lực nhàn rỗi trong xã hội. Tuy nhiên, những mô hình mới này 
cũng tạo ra những mâu thuẫn, sự thay đổi cơ bản với mô hình kinh 
doanh truyền thống. Vì vậy, đối với cơ quan quản lý, các công cụ hành 
chính, chính sách cần được cân bằng giữa lợi ích trước mắt và lâu dài. 

Ðể có thể hòa nhập, đối với DN, yếu tố đầu tiên là bản thân các DN 
phải thay đổi tư duy, tích cực quan tâm nhiều hơn đến việc áp dụng 
công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Nếu như các 
tập đoàn lớn có lực lượng nhân sự hùng mạnh trong việc quản trị, áp 
dụng công nghệ thì các DN vừa và nhỏ cũng có thể tận dụng những 
giải pháp công nghệ phù hợp để mang lại hiệu quả với lợi thế năng 
động, sáng tạo sẽ giúp họ tăng cường đột phá. 

Ví dụ, các DN vừa và nhỏ có thể khai thác dữ liệu mở với nguồn kinh 
phí thấp, phục vụ cho hoạt động của mình như nắm bắt đối tượng 
khách hàng, nhu cầu khách hàng, xu hướng phát triển của thị trường, 
phân tích, đánh giá để có những kế hoạch phát triển mạnh mẽ..., trong 
khi trước đây, chỉ có các DN lớn mới có đủ ngân sách để thu thập, 
phân tích và khai thác dữ liệu. 

Theo tinnhanhchungkhoan.vn 

 

7. "Mở cửa ngoài giờ", dân bớt cực 
Nhiều năm nay, quận 1 (TP HCM) luôn là một trong những địa 
phương đi đầu trong thực hiện các sáng kiến về cải cách hành 
chính (CCHC) để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. 

Tiếp nối các sáng kiến CCHC, nhiều phường của quận 1 đã cho ra đời 
mô hình "Mở cửa ngoài giờ". Cách chủ động "tăng ca" này đã giúp 
người dân đỡ cực, đỡ vất vả. 

Đã hơn 17 giờ nhưng bộ phận tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chứng thực 
giấy tờ của UBND phường Bến Nghé vẫn hoạt động. Cán bộ, công 



chức vẫn miệt mài làm việc, sắp xếp, kiểm tra, rồi trình ký giấy tờ cho 
người dân. 

 

Người dân đến làm thủ tục ngoài giờ hành chính tại UBND phường Bến 
Thành, quận 1, TP HCM. Ảnh: PHAN ANH 

Vội vã chạy vào UBND phường khi thấy đèn còn sáng, bà Phan Thị Tú 
Lan đến gặp cán bộ, hỏi: "Phường còn làm việc không em, chị muốn 
sao y ít giấy tờ". Thấy cán bộ gật đầu trả lời "dạ còn", bà Lan mừng 
rơn. Bà kể do làm công việc bán hàng nên mỗi ngày bà phải có mặt ở 
tiệm từ 8 giờ đến 18 giờ. Vì thế, mỗi lần cần chứng thực hay làm giấy 
tờ gì, bà rất khó sắp xếp thời gian trong giờ hành chính. "Giờ thì khỏe 
rồi, tôi không phải lo lắng về chuyện đó nữa khi ngoài giờ hành chính, 
đèn UBND phường vẫn sáng. Thật tốt khi có những nơi "mở cửa ngoài 
giờ" như thế mà lệ phí vẫn không thay đổi. Đây là cách làm hay, ý 
nghĩa nên cần nhân rộng đến những nơi khác. Nhiều nơi làm được như 
vậy thì lợi cho dân lắm, dân thấy… ưng cái bụng" - bà Lan nói. 

Tại trụ sở UBND phường Bến Thành, ông Vũ Anh Toàn đang cùng vợ 
con ngồi chờ giải quyết hồ sơ. Ông cho biết vợ chồng ông vừa đón con 
đi học về, biết UBND phường Bến Thành mở cửa phục vụ người dân 
ngoài giờ hành chính nên ông tranh thủ ghé vào chứng thực giấy tờ. 
"Tăng ca" để giải quyết thủ tục hành chính thế này thì người dân hài 
lòng lắm" - ông Toàn bày tỏ. 

Theo lãnh đạo UBND phường Bến Thành, mô hình này được phường 
thực hiện từ năm 2018. Đây là công trình thanh niên, hướng đến mục 



tiêu cuối cùng là phục vụ người dân tốt hơn. Chính sự hài lòng của 
người dân sẽ là thước đo, cũng là động lực cho cán bộ, công chức hết 
mình vì công việc, phục vụ người dân. 

Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Văn Dũng cho biết sáng kiến "Mở cửa 
ngoài giờ" của UBND phường Bến Thành, Bến Nghé được lãnh đạo TP 
biểu dương. Một số sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng phục vụ 
người dân, giúp người dân tiết kiệm thời gian trong giải quyết thủ tục 
hành chính tại UBND phường Đa Kao và phường Tân Định cũng được 
UBND TP đánh giá cao, như: ứng dụng web cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến cho người dân thực hiện hồ sơ trong lĩnh vực tư pháp, hộ 
tịch, địa chính, xây dựng, thông báo điện nước. 

3 năm, chỉ có 1 hồ sơ trễ hạn 

Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Văn Dũng cho biết trong năm 2018, 
UBND quận tiếp nhận 585.336 hồ sơ. Kết quả đã giải quyết 585.116 hồ 
sơ, đạt tỉ lệ 99,96%. 

Đáng chú ý, qua rà soát 3 năm từ 2016-2018 chỉ có 1 hồ sơ trễ hạn vào 
năm 2017 tại UBND phường Phạm Ngũ Lão. Nguyên nhân là do Công 
an quận 1 cập nhật sai thông tin của trẻ trong hộ khẩu nên UBND 
phường phải trả lại cho công an quận điều chỉnh, dẫn đến trả kết quả 
trễ hạn. Ngay sau đó, UBND phường đã thực hiện gửi thư xin lỗi người 
dân. 

Theo nld.com.vn 

 

8. Khai thông điểm nghẽn cải cách hành chính 
Cải cách hành chính là chìa khóa quan trọng để nâng cao năng lực 
cạnh tranh, thu hút đầu tư phát triển 

Cải cách hành chính (CCHC) là chủ trương lớn của Chính phủ; cũng là 
mệnh lệnh sống còn đối với nền hành chính nước nhà, trong đó có TP 
HCM. Chính vì lẽ đó, chính quyền TP HCM chọn năm 2019 làm "Năm 
đột phá thực hiện CCHC". 

Ba năm, nhiều kết quả 

Thực ra, Đảng bộ, chính quyền TP HCM từng chọn "năm CCHC" trong 
giai đoạn 2001-2010, đã đóng góp nhiều mô hình, cách làm hiệu quả 
giúp Chính phủ nhân rộng ra cả nước. Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ IX 
(giai đoạn 2011-2015) đề ra 6 chương trình hành động đột phá, trong 
đó có 2 đột phá: CCHC và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đến 



Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ X (giai đoạn 2016-2020) tiếp tục đề ra 7 
chương trình hành động đột phá, trong đó, CCHC và nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực tiếp tục được tập trung chỉ đạo và nhất là năm 
2019 được chọn là "Năm CCHC và thực hiện Nghị quyết 
54/2017/QH14 của Quốc hội". Điều đó thể hiện quyết tâm của lãnh đạo 
TP HCM đối với sự sáng tạo, năng động, đổi mới nhiều mặt, nhất là về 
CCHC nhằm xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát triển bền 
vững về kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. 

 

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP 
HCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU 

Trong 3 năm qua, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ Đại hội X về công tác 
CCHC, TP HCM đã đạt nhiều kết quả đáng kể: có 1.793 thủ tục hành 
chính được áp dụng; cấp 23.300 hộp thư điện tử cho cán bộ, công 
chức (CBCC); dịch vụ công trực tuyến có tỉ lệ sử dụng đạt 41%; cấp 
giấy chứng nhận đăng ký văn bản điện tử: 20 đơn vị TP, 24 quận - 
huyện, áp dụng chữ ký điện tử và liên thông gần 24 triệu văn bản điện 
tử; gửi thư mời họp, hoãn họp qua email, tin nhắn... đã tiết kiệm chi 
hành chính hàng tỉ đồng/năm. 

Ngoài ra, 100% đơn vị tổ chức tiếp nhận, trả kết quả theo mô hình "một 
cửa" "một cửa liên thông", chỉ đạo các đơn vị phải có thư xin lỗi do thủ 
trưởng ký khi hồ sơ trễ hẹn và xử lý trách nhiệm cá nhân. Chính quyền 
TP cũng đã tổ chức điều tra xã hội học và nhiều hình thức để đánh giá 



sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực dịch vụ 
hành chính công; đào tạo, bồi dưỡng gần 27.000 lượt CBCC; thực hiện 
nghiêm túc quy định về "quy tắc ứng xử của CBCC-VC" nhằm tăng 
cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

Vẫn còn điểm nghẽn 

Từng là Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC TP HCM từ năm 
2011- 2017, tôi thấy rằng ngoài những kết quả quan trọng đạt được, 
công tác CCHC của TP HCM vẫn còn "điểm nghẽn", cần nhận diện 
đúng để đề ra giải pháp khắc phục: 

Có nhiều nơi, nhận thức của các cấp, các ngành ở mỗi cơ quan, đơn 
vị, CBCC, nhất là người đứng đầu về nhiệm vụ CCHC, chưa đầy đủ và 
triển khai thực hiện chưa đồng bộ, theo 6 nội dung cải cách: thể chế, 
thủ tục, tổ chức bộ máy, đội ngũ CBCC- viên chức (VC), tài chính công, 
hiện đại hóa hành chính. 

Đánh giá hiệu quả CCHC phải mang tính định lượng: về kinh tế - xã 
hội, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp,... cụ thể về thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, là giảm thủ tục hành 
chính, chi phí, thời gian giải quyết, giảm phiền hà, tăng sự hài lòng là 
thước đo hiệu quả CCHC một cách thực chất, không chạy theo phong 
trào, thành tích đơn thuần. 

Hiện đại hóa hành chính chưa đồng bộ, tương thích từ trên xuống, phải 
xây dựng từ Chính phủ điện tử liên thông đến chính quyền điện tử ở 
địa phương. Thực tế nhiều năm qua, bắt đầu từ địa phương nên gây ra 
tình trạng lãng phí đầu tư công nghệ thông tin. Còn tình trạng "hành 
nhau" giữa cơ quan ở địa phương và giữa địa phương với bộ, ngành 
trung ương; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn vướng mắc về 
pháp lý thủ tục trực tuyến, nộp lệ phí. 

Những mô hình hay dù đã được TP khảo sát chỉ đạo nhân rộng nhưng 
còn chậm như: Bình Thạnh trực tuyến; cấp phép xây dựng nhà ở riêng 
lẻ trực tuyến ở quận 8; không cần xin phép xây dựng nhà ở riêng lẻ khi 
quận 7 công khai quy hoạch chi tiết 1/500; một cửa liên thông cấp phép 
đầu tư xây dựng công trình tại Sở Xây dựng... Tình trạng người dân 
phải sao y, chứng thực giấy tờ ở các xã, phường, thị trấn còn quá 
nhiều, gây lãng phí thời gian, chi phí... 

Sáu giải pháp 

Năm 2019, TP HCM sẽ tập trung thực hiện đồng bộ 10 nhiệm vụ, giải 
pháp với yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm nâng cao hiệu quả, tạo 



chuyển biến thật sự rõ nét trong công tác CCHC. Theo đó, mỗi CBCC-
VC từ lãnh đạo đến chuyên viên, trên mọi cương vị công tác phải hết 
lòng, hết sức phục vụ nhân dân, nêu cao tinh thần vượt qua khó khăn, 
đoàn kết, gương mẫu, năng động, sáng tạo trong thực hiện chức trách, 
nhiệm vụ, từ lời nói đến hành động. 

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư phát triển cho TP 
HCM, theo tôi, 6 nội dung khác lãnh đạo TP HCM cũng cần tập trung 
chỉ đạo thực hiện: 

MỘT LÀ, cải cách thể chế (cả lập pháp) phải bắt nguồn từ thực tiễn 
cuộc sống, bảo đảm tính khách quan, tác động thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội, phục vụ lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp. 
Khắc phục tình trạng lợi ích nhóm trong lập pháp, thể chế. 

HAI LÀ, đơn giản, hoàn thiện bộ thủ tục hành chính theo hướng dễ 
hiểu, dễ thực hiện, ổn định, nghiên cứu áp dụng dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4 tạo thuận lợi đối với người dân, doanh nghiệp và 
nhà nước. 

BA LÀ, cải cách tổ chức bộ máy hành chính cần ổn định lâu dài, xuất 
phát từ yêu cầu khách quan của kinh tế - xã hội,... của địa phương. Xác 
định rõ chức năng, nhiệm vụ đồng bộ, không chồng chéo, tạo động lực 
cho sự phát triển. 

BỐN LÀ, CBCC-VC là nhân tố quyết định hiệu quả CCHC, trách nhiệm 
mỗi cá nhân và nhất là người đứng đầu đối với triển khai thực hiện 
nhiệm vụ CCHC. Cải cách chế độ công vụ, công chức cần tiếp tục thực 
hiện (Quyết định 1557 của Thủ tướng Chính phủ ngày 18-10-2012 chỉ 
thực hiện đến năm 2015). Đánh giá CC-VC hằng năm phải mang tính 
định lượng, hiệu quả công việc rõ ràng, công khai, khen thưởng, kỷ 
luật, kỷ cương nghiêm. Chế độ tiền lương, thu nhập đời sống phù hợp 
mức sống khu vực (nhất là đô thị). 

NĂM LÀ, thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ, xây dựng 
mô hình Chính phủ điện tử phạm vi cả nước đồng bộ, tương thích, tạo 
thuận lợi cho các cấp chính quyền địa phương gần dân, phục vụ tốt 
nhất cho người dân, doanh nghiệp; tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (pháp lý thủ tục hành chính trực 
tuyến, nộp lệ phí...). Thực hiện nghiêm ISO điện tử, quy định rõ quy 
trình thời gian liên thông giữa các ngành, các cấp. 

SÁU LÀ, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp cần có 
phương pháp khoa học, khách quan, thực chất hơn. 



Trong năm 2019, TP đặc biệt chú trọng đến kỷ luật, kỷ cương công vụ 
và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC". 

(Chủ tịch UBND TP HCM NGUYỄN THÀNH PHONG) 
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9. Hiệu quả từ công tác tiếp công dân 
Thời gian qua, ngoài tiếp công dân định kỳ tại đơn vị bầu cử, 
Thường trực HĐND thành phố Hà Nội và các quận, huyện, thị xã 
còn tiếp công dân theo các vụ việc, đôn đốc các cấp, các ngành 
giải quyết các kiến nghị của cử tri, nhờ vậy đã hạn chế mức thấp 
nhất đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp. 

Từ đầu năm 2019 đến nay, các tổ đại biểu HĐND Thành phố đã tổ 
chức tốt việc tiếp dân nơi đại biểu ứng cử. Do thông báo sớm thời gian, 
địa điểm, lịch tiếp công dân của từng đại biểu tại các đơn vị bầu cử, 
nên tạo thuận lợi cho cử tri, nhân dân biết, phản ánh kiến nghị và cùng 
giám sát hoạt động của đại biểu HĐND Thành phố. 

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội tiếp công dân 
định kỳ tại quận Hà Đông. (ảnh: Nguyễn Hợp) 



Phó Chánh Văn phòng HĐND Thành phố Vũ Quang Chinh cho biết, 3 
tháng đầu năm 2019, HĐND thành phố Hà Nội đã tiếp nhận, xử lý 428 
đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Trên cơ sở nghiên cứu đơn, 
Văn phòng HĐND Thành phố đã tham mưu cho Thường trực HĐND 
Thành phố xử lý, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 61 
đơn, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 1 đơn; lưu 366 
đơn (do trùng, không rõ nội dung, nặc danh, đã giải quyết hết thẩm 
quyền…). 

Ngoài ra, Thường trực HĐND Thành phố cũng đã tiếp công dân, xem 
xét trực tiếp 3 vụ việc khiếu nại, tố cáo điển hình có nội dung phức tạp, 
kéo dài chưa được giải quyết trên địa bàn Thành phố. 

Trên cơ sở ý kiến của các sở, ban, ngành của Thành phố, Thường trực 
HĐND Thành phố đã kết luận, yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền 
sớm triển khai thực hiện, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng 
của công dân. 

Đó là vụ việc của ông Đỗ Trọng Ân (tổ 8, phường Tân Mai, quận Hoàng 
Mai) với nội dung đơn thư liên quan đến đề nghị cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất; vụ việc của ông Lê Hữu Hùng (số 27A Đê La 
Thành, tổ 18 phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) với nội dung đơn thư 
liên quan đến đề nghị điều chỉnh lại giấy phép xây dựng; vụ việc của 
ông Nguyễn Ngọc Thơ (tổ 30, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) với 
nội dung đơn thư liên quan đến đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất. Đến nay, đã có 2 vụ việc đã giải quyết xong, một vụ việc 
đang được xem xét, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền. 

So với các năm trước, năm 2019, hoạt động tiếp công dân được HĐND 
các quận, huyện, thị xã thực hiện khá hiệu quả, đặc biệt là công tác 
giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. 
HĐND huyện Chương Mỹ là đơn vị chú trọng công tác này với 14 buổi 
tiếp, tiếp nhận hơn 10 vụ việc trong quý I/2019. 

Hầu hết, các vụ việc đều được HĐND đôn đốc, giám sát giải quyết của 
cơ quan chức năng, tiêu biểu như các vụ việc tại các xã Hoàng Diệu, 
Hòa Chính, Quảng Bị, Phú Nghĩa, Đông Phương Yên, Thủy Xuân Tiên, 
Hoàng Văn Thụ, thị trấn Chúc Sơn… liên quan đến công tác bồi 
thường, hỗ trợ tái định cư, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất. Tương tự, HĐND quận Cầu Giấy, HĐND huyện Gia Lâm 
cũng làm tốt công tác này, chuyển đơn thư, đôn đốc và giám sát chặt 
chẽ các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 



Qua theo dõi thực tế, các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn 
Thành phố phổ biến là lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải 
phóng mặt bằng… Dù đã được các cấp chính quyền quan tâm giải 
quyết, nhưng tình trạng đơn thư vẫn tăng. Nguyên nhân do cơ chế, 
chính sách các lĩnh vực trên chưa có tính thống nhất, phù hợp với thực 
tiễn; một vụ việc nhưng liên quan đến nhiều cơ quan, kèm theo sự việc 
xảy ra quá lâu, trải qua nhiều thời kỳ, nên khó khăn trong việc rà soát, 
kiểm tra, đối chiếu hồ sơ. 

Bên cạnh đó, một số kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan chức 
năng giải quyết, nhưng vì tính cá nhân (lợi dụng quyền của công dân), 
vẫn tiếp tục kiến nghị nhiều lần. Ngoài ra, cũng có những vụ việc, do 
các cơ quan có thẩm quyền trả lời chung chung, chưa rõ trách nhiên và 
thời hạn giải quyết. 

Phó Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng cho rằng, thực 
tế, một số đại biểu HĐND do trình độ am hiểu kiến thức pháp luật còn 
chưa sâu, dẫn đến lúng túng, thiếu kinh nghiệm trong tiếp nhận đơn 
thư, tổng hợp và chuyển đến cấp có thẩm quyền. Vì vậy, ngoài tự tìm 
hiểu nâng cao trình độ của đại biểu, các cấp ủy cũng sớm quan tâm 
kiện toàn, củng cố bộ máy làm công tác tham mưu, giúp việc của 
HĐND cấp huyện, qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong xử lý 
đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Phó Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Chu Thị Tuyết Anh nhận định, việc 
tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, đôn đốc giải quyết có vai trò quan 
trọng trong giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương. Vì thế, ngoài tiếp công 
dân định kỳ, lãnh đạo các địa phương cần tăng cường đối thoại với 
nhân dân, kịp thời lắng nghe, giải quyết các bức xúc của nhân dân; 
cùng với đó các tổ chức chính trị - xã hội và MTTQ Việt Nam cấp cơ sở 
nắm bắt nhanh vụ việc, tổ chức hòa giải, tránh phát sinh điểm nóng. 

Theo bà Chu Thị Tuyết Anh, đa số các vụ việc đều liên quan đến đất 
đai, vì thế, UBND các địa phương tăng cường chỉ đạo cơ quan chuyên 
môn (trọng tâm là ngành tài nguyên và môi trường, thanh tra) thẩm định 
nguồn gốc đất, rà soát tính pháp lý hồ sơ thu hồi đất, phương án bố trí 
tái định cư, nhằm bảo đảm hạn chế các vi phạm, tiêu cực, phát sinh 
đơn thư. 

Theo laodongthudo.vn 

 

 



10. Đà Nẵng đã làm thế nào để thu hút người dân 
sử dụng dịch vụ công trực tuyến? 
Giảm thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến, thử nghiệm cấp phát giấy 
tờ tự động, cung cấp nhiều tiện ích tạo thuận lợi cho người 
dùng… là 3 trong những biện pháp Đà Nẵng đã triển khai để 
khuyến khích người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. 

Theo thống kê, tính đến cuối năm 2018, Đà Nẵng đã cung cấp 647 
DVCTT mức 3 và 4, chiếm 66% tổng số thủ tục hành chính, tăng 3,14 

lần so với năm 2015 (Ảnh minh họa: Internet) 

66% TTHC của Đà Nẵng được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 

Theo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước 
năm 2018 mới được Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) công bố, ở khối các 
tỉnh, thành phố, với việc đạt 0,871 điểm, Đà Nẵng đã là địa phương dẫn 
đầu cả nước về ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền điện tử trong 
năm ngoái. 

Đặc biệt, theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát 
triển Truyền thông (IPS) thuộc Hội truyền thông số Việt Nam, Đà Nẵng 
là 1 trong 10 tỉnh, thành phố có tổng số hồ sơ tiếp nhận qua hệ thống 
thông tin một cửa điện tử cao nhất, với 640.399 hồ sơ, đồng thời cùng 



nằm trong Top 10 tỉnh có tổng số hồ sơ được giải quyết đúng hạn cao 
nhất, với 633.388 hồ sơ được giải quyết đúng hạn, đạt tỉ lệ hơn 98,9%. 

Theo đánh giá của Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT, Đà Nẵng là địa 
phương dẫn đầu cả nước về ứng dụng CNTT trong năm 2018. 

Thông tin về kết quả triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
(DVCTT) của Đà Nẵng thời gian qua, ông Trần Ngọc Thạch - Phó Giám 
đốc Sở TT&TT Đà Nẵng cho biết, mô hình Chính quyền điện tử, trong 
đó có Cổng DVCTT của thành phố được triển khai theo mô hình tập 
trung. 

Theo thống kê, tính đến cuối năm ngoái, Đà Nẵng đã cung cấp 647 
DVCTT mức 3 và 4, chiếm 66% tổng số thủ tục hành chính (TTHC), 
tăng 3,14 lần so với năm 2015. Kết quả thực tế đạt được trong cung 
cấp DVCTT của Đà Nẵng tăng 1,5 lần so với  mục tiêu cải cách hành 
chính của Thành phố vào năm 2020. Nghị quyết 17 của Chính phủ đạt 
mục tiêu đến năm 2020 số DVCTT mức 3 và 4 chiếm 30% tổng số 
TTHC thì hiện tại tỷ lệ này của Đà Nẵng đã là 66%. 

Số liệu thống kê về kết quả cung cấp DVCTT của TP.Đà Nẵng cũng 
cho thấy, năm 2018 tỷ lệ dịch vụ công phát sinh hồ sơ trực tuyến là 
47%, tỷ lệ này năm 2017 là 32%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của Thành phố 
năm 2018 là 44% (năm 2017 là 35%). “Như vậy, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 
của Đà Nẵng đã gần đạt mục tiêu cải cách hành chính của TP.Đà Nẵng 
vào năm 2020 (50%) và gấp hơn 2 lần so với mục tiêu Nghị quyết 17 
của Chính phủ vào năm 2020 (20%)”, ông Thạch cho hay. 



7 nhóm giải pháp chính 

Nói về kinh nghiệm của Đà Nẵng trong triển khai cung cấp DVCTT, ông 
Trần Ngọc Thạch nhấn mạnh đến 7 nhóm giải pháp chính đã được 
Thành phố tập trung triển khai đồng bộ thời gian qua, đó là: Chỉ đạo, 
lãnh đạo quyết liệt; Chính sách đầu tư; Lựa chọn dịch vụ công cần 
thiết, phù hợp để triển khai; Chất lượng hồ sơ bảo đảm, công khai cho 
tổ chức, công dân; Quy định trách nhiệm của các cơ quan, đặc biệt Sở 
TT&TT  nhiều hơn; Các giải pháp, tiện ích thuận lợi cho tổ chức, công 
dân sử dụng; Các biện pháp, tiện ích thuận lợi cho cán bộ công chức 
viên chức tham gia xử lý DVCTT. 

Cụ thể, về chỉ đạo, quyết tâm của lãnh đạo, Ban thường vụ Thành ủy 
Đà Nẵng có một chương trình hành động, trong đó có nội dung “Đến 
năm 2020 Đà Nẵng phải có 100% TTHC cung cấp ở mức 3 và 4”. Từ 
chương trình của Ban thường vụ Thành ủy, UBND TP.Đà Nẵng đã giao 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác ứng 
dụng CNTT, xem đây là giải pháp “lõi” để nâng cao hiệu quả công việc 
trong xu hướng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của Hệ thống chính trị 
tinh gọn. 

Từ đầu năm 2017, UBND Thành phố đã ban hành Quy chế xây dựng, 
vận hành và khai thác dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin 
chính quyền điện tử TP.Đà Nẵng, trong đó quy định rõ trách nhiệm của 
các cơ quan, cá nhân. 

Đặc biệt, Đà Nẵng cũng đã đưa ra những chính sách khuyến khích 
người dân, doanh nghiệp không nộp hồ sơ giấy; người dân sẽ được 
miễn phí chuyển phát dịch vụ bưu chính công ích khi họ sử dụng dịch 
vụ công trực tuyến, chi phí này Thành phố trả thay người dân; đồng 
thời Đà Nẵng cũng thử nghiệm việc cấp phát giấy tờ tự động, theo đó 
người dân có thể lấy kết quả giải quyết TTHC qua mạng. 

Một kinh nghiệm nữa của Đà Nẵng, theo chia sẻ của ông Thạch, là 
Thành phố triển khai thống nhất trong điều hành: việc cung cấp DVCTT 
được đưa vào kế hoạch cải cách TTHC cũng như kiến trúc tổng thể 
Chính quyền điện tử Thành phố. 

Đáng chú ý, không triển khai các DVCTT theo “hàng ngang”, Đà Nẵng 
đã ra quy định lựa chọn DVC ưu tiên cung cấp trực tuyến. Theo đó, 
DVC triển khai trực tuyến mức 3 thì năm trước đó phải có ít nhất 50 hồ 
sơ trực tuyến; và DVC triển khai mức 4 là những DVC đã có ít nhất 
30% hồ sơ mức 3. 



Bên cạnh đó, để tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời kiểm soát được 
quá trình xử lý của các cơ quan, Đà Nẵng đã tích hợp Cổng DVCTT 
vào hệ thống một cửa điện tử. Việc triển khai cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến được thực hiện trên 1 nền tảng, theo 1 quy trình thống nhất, 
với 1 cơ quan triển khai, vận hành, cập nhật; không triển khai riêng lẻ 
trên website của các cơ quan. 

Thành phố triển khai đa đối tác, nhiều đơn vị tham gia cùng Đà Nẵng 
triển khai DVCTT. Đơn cử như, Đà Nẵng đa dạng kênh và đối tác thanh 
toán trực tuyến để tổ chức, công dân lựa chọn sử dụng. “Hiện nay 
chúng tôi đã triển khai thanh toán điện tử cho DVCTT qua dịch vụ của 
MoMo, NAPAS và VietinBank. Chúng tôi cũng bắt đầu ứng dụng hóa 
đơn điện tử, phiếu thu điện tử, thông qua hợp tác với VNPT”, ông 
Thạch chia sẻ. 

Đà Nẵng đã tổ chức Trung tâm Thông tin dịch vụ công với đầu số 1022 
để hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến (Ảnh: Đoàn Hạnh) 

Cũng nhằm khuyến khích người dân sử dụng DVCTT, Đà Nẵng đã quy 
định giảm thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến. Thủ tưởng các cơ quan, 
đơn vị, địa phương được yêu cầu phải rút ngắn thời gian xử lý với các 
hồ sơ trực tuyến đến 50% so với quy định với nộp hồ sơ trực tiếp. 



Thành phố còn yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhất là Sở TT&TT Đà 
Nẵng phải gương mẫu, khi dùng DVC của cơ quan khác thì bắt buộc 
phải sử dụng DVCTT. 

Cùng với đó, nhiều dịch vụ tiện ích đã được Đà Nẵng triển khai để giúp 
người dân thuận tiện hơn trong sử dụng DVCTT như: tiện ích tra cứu 
hồ sơ qua SMS, Zalo, email; chức năng tự động gửi SMS thông báo 
trên tài khoản cho người dân khi đã nhận hồ sơ DVCTT và khi có kết 
quả xử lý hồ sơ; tổ chức hướng dẫn người dân sử dụng DVCTT qua 
tổng đài 1022 của Trung tâm thông tin dịch vụ công, hay qua Chatbot… 

Theo ictnews.vn 

 

11. Sài Gòn ăn rong cũng quẹt thẻ 
Không phải chỉ những nhà hàng sang trọng khách hàng mới có 
thể quẹt thẻ. Ở Sài Gòn, mua gói xôi, tô bún bò hay ly cam vắt… 
hàng rong, khách vẫn có thể quẹt thẻ thanh toán vô tư. 

Mua gói xôi giá 12.000 đồng, quẹt thẻ 1 giây là xong 

Trả tiền bằng quẹt, chạm 

Phố hàng rong đường Nguyễn Văn Chiêm (Q.1), lúc nào cũng nhộn 
nhịp người mua hàng. Điều khiến du khách rất ngạc nhiên lẫn thích thú 
là trước các quầy hàng đều dán hàng loạt các mã thanh toán (QR 



code) của ví điện tử (VĐT) để khách hàng thoải mái lựa chọn khi muốn 
thanh toán không dùng tiền mặt. 

Gọi hộp bánh cuốn giá 20.000 đồng, ly cà phê 12.000 đồng, đang loay 
hoay tìm cho đủ số tiền lẻ, chị Hoài Phương (28 tuổi, nhân viên văn 
phòng) nhìn thấy biểu tượng chấp nhận thanh toán bằng mã QR dán 
trước quầy hàng. Ngay lập tức, chị mở điện thoại quét mã để thanh 
toán. Tổng số tiền 32.000 đồng được chuyển cho chủ quán theo số 
điện thoại đăng ký chỉ bằng vài thao tác “quẹt, chạm”. 

“Nhiều lúc trong túi không có tiền lẻ, mới sáng sớm đưa tờ tiền lớn, chủ 
quán không đủ tiền thối, họ bảo mình đi đổi tiền rồi ghé lại mua. Rất bất 
tiện! Bây giờ có phương thức thanh toán mới này, tôi chỉ cần đem theo 
chiếc điện thoại là đủ, có lỡ đi đâu quên đem theo ví tiền cũng không lo 
lắng như trước” - chị Hoài Phương vui vẻ nói.  

Rủ bạn đi ăn trưa, sau khi kêu 2 dĩa cơm tấm giá 50.000 đồng, chị Thu 
Thủy bèn rút điện thoại, chọn một cửa hàng điện tử mà mình có liên 
kết, trong vòng 3 giây, điện thoại hiện lên thông tin đã thanh toán thành 
công, và số tiền phải trả chỉ 40.000 đồng do được áp dụng chương 
trình khuyến mãi của ví điện tử. 

Non tháng trở lại đây, khách hàng mua xôi bắp Huỳnh Mai tại khu vực 
đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám (Q.3) có thể trả bằng 
tiền mặt hoặc lấy điện thoại thông minh ra quét mã thanh toán dán trên 
thùng đựng xôi. Thông tin về điểm bán xôi bắp sẽ hiện trên màn hình 
điện thoại, 12.000 đồng tiền gói xôi được chuyển cho người bán theo 
số điện thoại đăng ký trên VĐT. “Tôi đăng ký làm điểm chấp nhận thanh 
toán VĐT Momo vì đơn vị này cung cấp cho tôi một lượng khách hàng 
khá lớn là những khách hàng đang sử dụng VĐT Momo. Doanh số bán 
hàng của tôi từ đó tăng đáng kể” - chủ xôi bắp Huỳnh Mai nói. Còn bà 
Minh (bán hàng rong trên đường Nguyễn Văn Chiêm, Q.1), cho biết chỉ 
mới hơn một tháng qua nhưng doanh số thanh toán qua VĐT của bà và 
nhiều người bán hàng rong ở đây đã đạt khoảng 1 triệu đồng, khá cao 
nếu so với giá trị món hàng và thời gian phương thức quét mã QR triển 
khai tại đây. 

Trên các tuyến đường Vũ Huy Tấn (Q.Bình Thạnh), Nguyễn Hữu Cầu, 
Trần Khắc Chân, Lê Thị Riêng hay khu vực chợ Bến Thành, Tân Định 
(Q.1), Cách Mạng Tháng Tám (Q.3) cũng có nhiều xe bán dạo trà sữa, 
cà phê, nước cam, điểm tâm sáng gắn biểu tượng chấp nhận thanh 
toán qua VĐT. TPHCM hiện có hơn 100.000 điểm chấp nhận thanh 
toán bằng VĐT Momo, GrabPay by Moca và các VĐT khác. Việc đẩy 



mạnh thanh toán thông qua VĐT đem lại lợi ích ba bên: khách được 
nhận khuyến mãi tiện ích của dịch vụ VĐT, người bán được nâng 
doanh số bán hàng, đơn vị thanh toán trung gian là các VĐT được lãi 
từ các giao dịch. Chị Tuyền mỗi ngày rong ruổi dã chiến với chiếc xe 
máy cũng bán được hơn trăm ly cà phê, nước cam trên đường Võ Văn 
Kiệt (Q.5) kể, cái lợi trước mắt là chuyện quản lý tiền nong dễ dàng hơn 
trước rất nhiều. “Tôi muốn giao dịch rộng rãi để mở rộng việc bán hàng 
nhiều hơn. Từ ngày liên kết với các cửa hàng điện tử, mình được 
hưởng nhiều cái lợi lắm. Cái thứ nhất là không có tiền rách, không có 
tiền giả, hơn nữa mình cũng không phải thối tiền; mình cũng nhận được 
khuyến mãi như tặng card điện thoại, vé xem phim hoặc tiền (khoảng 
20.000 đồng)” - chị Tuyền cho hay. 

Không cần đến nhà hàng sang trọng mới có thể quẹt mã QR, hàng rong 
ở Sài Gòn vẫn có thể “chạm, quét” bình thường 

Thị trường tiềm năng 

Số liệu từ Vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy, tỷ 
trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán trung bình giảm dần 
qua các năm. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 78 ngân hàng triển 
khai dịch vụ thanh toán qua Internet, 41 ngân hàng triển khai dịch vụ 
thanh toán điện thoại di động. 



Phố hàng rong Nguyễn Văn Chiêm (Q.1), quầy hàng nào cũng có 2-3 
mã QR của nhiều ngân hàng điện tử để khách thoải mái lựa chọn 

Không còn loay hoay tìm tiền lẻ khi mua hàng 



Ngoài ra, thị trường có 16 ngân hàng đã triển khai dịch vụ thanh toán 
QR Code, toàn thị trường có hơn 30.000 điểm chấp nhận thanh toán 
QR Code. Một số ngân hàng đang thí điểm các điểm giao dịch tự động 
hiện đại, mới với nhiều chức năng hỗ trợ như mở tài khoản, rút nhận 
tiền mặt, thanh toán, chuyển tiền... hướng tới nâng cao trải nghiệm của 
khách hàng. 

Theo đơn vị cung cấp ví điện tử, chỉ trong vòng 1 năm qua, số điểm 
thanh toán không tiền mặt là những hộ kinh doanh nhỏ lẻ, bán hàng 
rong đã tăng lên rất nhiều, với khoảng 100.000 điểm thanh toán. Ông 
Nguyễn Bá Diệp, Phó chủ tịch HĐQT M Service - công ty chủ quản 
MoMo chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi gặp khó khăn về công nghệ, đến 
nói rất phức tạp nên người dân không hiểu được. Năm 2018, chúng tôi 
tìm ra được phương thức để giới thiệu với người dân bình thường, mục 
tiêu là làm sao trong vòng 30 giây, người dân hiểu thanh toán không 
dùng tiền mặt là gì, với chi phí bằng không”. 

Chuyên gia tài chính ngân hàng Đoàn Đình Hùng cho hay: “Số liệu 
được công bố gần đây cho thấy, những khoản chuyển tiền nhỏ hơn 5 
triệu đồng tại Việt Nam lên đến 35 tỷ USD. Theo tôi, Việt Nam có dân 
số trẻ với hơn 90 triệu người, trong đó hơn 70% dân số sử dụng điện 
thoại thông minh. Đây chính là mảnh đất màu mỡ để các hình thức 
thanh toán mới khai phá”. Nhiều chuyên gia kinh tế cũng nhìn nhận, xu 
thế không dùng tiền mặt tại Việt Nam sẽ phát triển mạnh hơn trong thời 
gian tới. Từ đó không chỉ giúp giảm thiểu chi phí cho nền kinh tế mà 
bản thân doanh nghiệp cũng giảm được chi phí, tăng cường kết nối với 
người dùng trong và ngoài nước. Còn bản thân người tiêu dùng sẽ có 
nhiều tiện lợi trong việc thanh toán, mua hàng hóa hàng ngày… 

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM cho 
biết, để đẩy mạnh hơn nữa việc thanh toán không dùng tiền mặt, cần 
mở rộng và phát triển các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt ở 
khu vực công. Ngoài các lĩnh vực đã và đang thực hiện, cần mở rộng 
và gắn kết vào việc thu phí, lệ phí các dịch vụ công trực tuyến, dự án 
xe buýt điện tử, vé tàu điện tử. Bên cạnh đó, cần tăng truyền thông để 
từng bước thay đổi thói quen của người dân. 

Lãnh đạo phụ trách ngân hàng điện tử của một ngân hàng thương mại 
cho rằng dù chỉ là các món thanh toán nhỏ lẻ nhưng giá trị thị trường 
này tại Việt Nam rất lớn, do đây là các khoản mà người dân phải chi 
tiêu hằng ngày, như buổi sáng phải đi ăn sáng, mua ly cà phê, trưa 
phải ăn trưa, hằng tuần phải đổ xăng... “Thị trường này đang còn tiềm 
năng rất lớn để các ngân hàng, công ty thanh toán chạy đua lôi kéo 



khách hàng, do thói quen thanh toán bằng tiền mặt vẫn chiếm phần 
lớn” - vị này nói. 

Theo đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, đến 
cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán sẽ ở 
mức thấp hơn 10%; toàn thị trường có ít nhất 300.000 POS được lắp 
đặt với số lượng giao dịch đạt trên 200 triệu giao dịch mỗi năm; 100% 
các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại cũng có 
POS; 100% Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; Kho bạc Nhà nước quận, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương cũng có POS để phục vụ thu ngân sách 
nhà nước. 

Theo tienphong.vn 

 
 

 


