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1. Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 
tại các bộ, ngành, địa phương 

Để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải 
cách hành chính, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, 
Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ 
vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2019 của 
Ban Chỉ đạo này tại các bộ, ngành và địa phương. 

Ảnh minh họa 

Theo đó, kiểm tra việc triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ công 
tác CCHC, tập trung vào những nhiệm vụ đã được xác định trong Kế 
hoạch công tác của bộ, ngành, địa phương năm 2019 (tính đến thời 
điểm kiểm tra). 

Cụ thể, kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành CCHC gắn với tình hình 
triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của bộ, ngành và địa 
phương trên tất cả các nội dung của Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 
8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà 
nước giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 



- 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 4/2/2016 
của Thủ tướng Chính phủ; các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác 
của Thủ tướng Chính phủ về CCHC, cải cách thủ tục hành chính; việc 
triển khai, kết quả thực hiện Kế hoạch  hoạt động năm 2019 của Ban 
Chỉ đạo. 

Về công tác thể chế, kiểm tra công tác xây dựng và tổ chức thực hiện 
văn bản quy phạm pháp luật; công tác kiểm tra, rà soát, theo dõi tình 
hình thi hành pháp luật. 

Kiểm tra việc triển khai và kết quả đạt được của các bộ, ngành và địa 
phương trong việc thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tháo gỡ các cơ chế, chính 
sách, TTHC liên quan đến đất đai, thuế, hải quan, nông nghiệp nông 
thôn, ứng dụng công nghệ thông tin, khởi nghiệp, phát triển du lịch, tiếp 
cận tín dụng, bảo hiểm xã hội, chính sách đối với người có công, lý lịch 
tư pháp, hộ tịch...; việc cắt, giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều 
kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và chi phí 
cho doanh nghiệp; tình hình giải quyết TTHC;... 

Về công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, rà soát vị 
trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế hiện 
có; đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của bộ máy. Trọng tâm chuyên 
đề: Kiểm tra việc triển khai các Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII về 
một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ 
thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động 
của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết của Quốc hội, 
Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 6 Khóa XII. 

Kiểm tra tình hình triển khai đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công 
chức; trách nhiệm và đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, kỷ luật, kỷ 
cương trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ của cán bộ, công 
chức. Trọng tâm về tuyển dụng; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, 
luân chuyển, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. 

Về công tác cải cách tài chính công, kiểm tra việc thực hiện chế độ tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý đối 
với cơ quan nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với 



đơn vị sự nghiệp công lập; việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và 
quy chế quản lý tài sản công. 

Ngoài ra, kiểm tra việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, chính 
quyền điện tử; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo 
các danh mục đã được phê duyệt; việc triển khai gửi nhận văn bản điện 
tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và Nghị 
quyết 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải 
pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định 
hướng đến 2025. 

Theo baochinhphu.vn 

 

2. Hơn 28.800 doanh nghiệp tham gia cơ chế một 
cửa quốc gia 

Tổng cục Hải quan tiếp tục tham mưu Bộ Tài chính đôn đốc các 
bộ, ngành tích cực thực hiện đẩy nhanh tiến độ hoàn thành triển 
khai mới 61 thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia 
(NSW) từ nay đến cuối năm 2019 theo chỉ đạo của Chính phủ. 

 

Cán bộ Hải quan Hải Phòng hỗ trợ DN hoàn thiện thủ tục nhập khẩu. 
Ảnh: Hải Anh 



Tổng cục Hải quan cho hay, thống kê đến ngày 15/4, đã có 13 bộ, 
ngành tham gia kết nối 173 thủ tục hành chính lên Cổng thông tin NSW 
với tổng số hồ sơ đã được xử lý đạt hơn 2,59 triệu bộ của hơn 28.800 
doanh nghiệp tham gia.  

Theo kế hoạch, Tổng cục Hải quan đang khẩn trương phối hợp với các 
bộ, ngành để chuẩn bị triển khai mới 61 thủ tục hành chính trên NSW 
trong năm 2019.  

Trước mắt, trong tháng 5 này, Tổng cục Hải quan chuẩn bị kế hoạch 
xây dựng nghị định của Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin 
giữa các cơ quan Chính phủ với các bên liên quan thông qua NSW để 
phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá 
cảnh hàng hóa; tích cực phối hợp với Bộ Công an tập trung triển khai 
cơ chế một cửa đường hàng không. 

Cũng theo Tổng cục Hải quan, trong thời gian tới, ngành Hải quan cùng 
với các bộ, ngành triển khai 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.  

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

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn 

 

3. Hệ sinh thái 4.0 hướng tới sự hài lòng của người 
dân và doanh nghiệp 

Bắt kịp với xu thế và đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh 
nghiệp, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đang tích cực triển khai 
xây dựng các dịch vụ hệ sinh thái 4.0.   

Những năm qua, công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong 
các hoạt động được BHXH Việt Nam đặc biệt quan tâm, hướng tới 
công khai, minh bạch, cải cách thủ tục hành chính. Thể hiện qua việc 
xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung toàn ngành; Hệ thống cấp 
số định danh quản lý người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BH 
thất nghiệp thống nhất trên phạm vi toàn quốc... 



 

Ngành BHXH là đơn vị dẫn đầu trong ứng dụng CNTT 

Đến nay, BHXH Việt Nam đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 
3. Trong đó, năm 2018, có hơn 47 triệu hồ sơ trong lĩnh vực BHXH, 
BHYT được thực hiện qua giao dịch điện tử… Toàn bộ ứng dụng CNTT 
ngành BHXH đã triển khai theo kiến trúc Chính phủ điện tử được xây 
dựng theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử do Bộ Thông tin và 
Truyền thông ban hành. 

Trên nền tảng đó, hiện ngành BHXH đang khẩn trương xây dựng “Hệ 
sinh thái 4.0 ngành BHXH” phục vụ người dân và doanh nghiệp với các 
dịch vụ tiện ích, hiện đại. Trong đó, dịch vụ tin nhắn thông báo, tra cứu 
quá trình đóng hưởng, giải quyết BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đã đi 
vào hoạt động. Đây là hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người 
dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH. Hệ thống này nằm trong 
chương trình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hiện đại hóa ngành 
BHXH. Theo đó, hiện có hai loại hình tin nhắn được triển khai là: “Tin 
nhắn thương hiệu BHXH Việt Nam” cho cơ quan BHXH và “Tin nhắn 
theo cú pháp” cho đơn vị, cá nhân. 

Ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, 
dịch vụ tin nhắn thông báo, tra cứu quá trình đóng, hưởng, giải quyết 
hồ sơ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đem đến sự kết nối thông tin, giải 
quyết chế độ chính sách giữa các cá nhân, đơn vị với cơ quan BHXH 
thuận lợi, nhanh chóng và chính xác hơn. Đây là điều rất cần thiết giúp 



người dân, người lao động chủ động hơn trong việc nắm bắt, cập nhật 
thông tin quá trình tham gia, thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT, 
BH thất nghiệp; từ đó, cùng với cơ quan BHXH đấu tranh, tố giác, xử lý 
các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, bảo vệ quyền lợi 
chính đáng của người lao động. Đồng thời, phía cơ quan BHXH, dịch 
vụ này sẽ góp phần quan trọng vào công tác quản lý, cải cách hành 
chính, nâng cao chất lượng phục vụ khi có thể tiếp cận tốt nhất đến 
từng đơn vị sử dụng lao động, từng người tham gia BHXH, BHYT. 

Để triển khai được dịch vụ tin nhắn thông báo này, theo ông Phạm 
Lương Sơn, cơ quan BHXH sẽ thu thập thông tin về số điện thoại di 
động của đại diện doanh nghiệp và cá nhân; sau đó cập nhật trên các 
hệ thống phần mềm liên quan của ngành BHXH. Vì vậy, BHXH Việt 
Nam mong muốn nhận được sự đồng thuận, phối hợp của người dân, 
người lao động, đơn vị sử dụng lao động để quá trình thực hiện được 
thuận lợi, hiệu quả. 

Ngoài dịch vụ tin nhắn tra cứu đã đi vào hoạt động, thời gian tới, BHXH 
Việt Nam sẽ triển khai tiếp: Dịch vụ thanh toán trực tuyến; ứng dụng 
BHXH trên thiết bị di động; hệ thống Chatbot hỗ trợ khách hàng (trả lời 
chính sách BHXH, BHYT tự động bằng trí tuệ nhân tạo, tăng tính tương 
tác cao với người tham gia, cung cấp thông tin đóng, hưởng BHXH, 
BHYT và dự tính mức hưởng nhằm phục vụ người dân tốt hơn); phân 
tích, khai thác dữ liệu trên hệ thống dữ liệu tập trung (BigData); thiết lập 
fanpage truyền thông trên hệ thống mạng xã hội… 

Ông Phạm Lương Sơn cho biết thêm, thời gian tới ngành BHXH sẽ 
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 với công nghệ mới 
nhất, hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho ngành BHXH trong việc quản 
lý, cung cấp dịch vụ theo hướng tập trung, nhanh chóng, chính xác; 
hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, thực hiện mục 
tiêu đảm bảo an sinh xã hội bền vững. 

BHXH Việt Nam là một trong những đơn vị đặc biệt quan tâm đến điện 
tử hóa; luôn là ngành đứng đầu xếp hạng về ứng dụng công nghệ 
thông tin (CNTT), phát triển Chính phủ điện tử. 

Theo congthuong.vn 



4. Tranh cãi về việc miễn visa để thu hút thêm 
khách du lịch nhà giàu  

Những người làm du lịch khẳng định visa là rào cản thu hút khách 
đến Việt Nam, còn cơ quan ngoại giao, an ninh lại không cùng 
quan điểm.  

Mở đầu phiên hiến kế về du lịch, ông Ngô Văn Tuấn - Phó trưởng Ban 
Kinh tế Trung ương khẳng định 99% doanh nghiệp du lịch là tư nhân. 
Để phát triển ngành du lịch, các rào cản cần được tháo gỡ, hướng tới 
mục tiêu thu hút 17-20 triệu du khách quốc tế vào năm 2020. 

Visa bị coi là nút thắt của du lịch Việt Nam 

Một trong những rào cản được nhiều doanh nghiệp lữ hành trong nước 
nhắc đến là visa. Theo ông Trương Tấn Sơn, đại diện Saigontourist, du 
khách sẽ cảm thấy không được chào đón khi gặp khó khăn trong việc 
cấp visa. Ông Sơn đề xuất Chính phủ có những lộ trình cụ thể để miễn 
visa cho nhiều quốc gia hơn. "Chúng ta cũng có thể chủ động cấp visa 
5-10 năm cho một số thị trường khách đặc biệt, những người có thu 
nhập cao, thân nhân tốt, thường xuyên đi du lịch. Như vậy ngành du 
lịch mới sẵn sàng mở cửa, chào đón thêm nhiều du khách có chi tiêu 
cao", đại diện Saigontourist nói. 

Toàn cảnh phiên hiến kế về Du lịch ngày 2/5 thuộc Diễn đàn Kinh tế Tư 
nhân Việt Nam 2019. 



Đồng quan điểm với ông Sơn, ông Phạm Hà, đại diện công ty du lịch 
Sang Trọng cho rằng visa đang là một trong bốn nút thắt của du lịch 
Việt Nam, cần được giải quyết càng sớm càng tốt. Ngoài việc miễn 
visa, ông Hà cũng đề nghị tăng thời gian lưu trú cho khách nước ngoài 
từ 15 ngày lên 30 ngày và có thể dài hơn nếu được. "Chúng ta muốn 
cạnh tranh với Thái Lan hay các nước khu vực thì ít nhất chúng ta cũng 
phải miễn thị thực nhiều bằng họ", ông Hà cho rằng Việt Nam là điểm 
đến an toàn, tổ chức được nhiều sự kiện quốc tế thì không có lý do gì 
không thể không miễn visa. 

Dẫn chứng về việc chính sách visa ảnh hưởng như thế nào đến ngành 
du lịch, đại diện hãng hàng không Vietjet Air, ông Đinh Việt Phương 
cho biết, mỗi ngày hãng có 15 chuyến bay thẳng từ Việt Nam đi Hàn 
Quốc. Lượng khách du lịch tăng đột biến khi Hàn Quốc cấp visa 5 năm 
cho người Việt. 

Vì sao Việt Nam chỉ miễn visa cho 13 quốc gia? 

Việt Nam hiện đơn phương miễn thị thực cho công dân 13 quốc gia; áp 
dụng cấp visa điện tử cho 80 nước. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh 
Dũng cho biết ở chiều ngược lại, trong số 10 triệu người Việt du lịch 
nước ngoài mỗi năm, công dân còn gặp nhiều khó khăn khi xin visa, kể 
cả ở những nước Việt Nam đơn phương miễn visa. "Đây là điều cần 
lưu ý khi xây dựng chính sách liên quan đến thị thực, để đảm bảo yếu 
tố có đi có lại, bảo vệ quyền và lợi ích của công dân Việt Nam", ông 
Dũng nói. 

Theo lộ trình được Chính phủ chỉ đạo về đơn phương miễn thị thực cho 
các quốc gia, Bộ Ngoại giao, Bộ Công An và nhiều đơn vị liên quan 
đang xây dựng cơ chế chính sách trong việc xuất nhập cảnh của người 
nước ngoài vào Việt Nam với mục đích du lịch. 

Đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại Giao, bà Nguyễn Thị Hương Lan cho 
rằng chính sách miễn thị thực không phải yếu tố quyết định tác động tới 
ngành du lịch Việt Nam. 

Bà Hương Lan dẫn chứng báo cáo từ Tổng Cục Du lịch, tỷ lệ tăng 
trưởng khách từ các quốc gia không miễn thị thực đơn phương như Mỹ 
hay Canada còn cao hơn những nước được miễn thị thực. 

Theo đại diện Cục Lãnh sự, việc miễn thị thực đơn phương để tạo điều 
kiện thuận lợi cho khách cần đi đôi với cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng 
cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp 



trong nước. Bà Hương Lan còn cho rằng thị thực chỉ là một trong các 
tiêu chí để đánh giá độ mở với quốc tế, không hoàn toàn quyết định 
năng lực cạnh tranh du lịch của một nước. Ví dụ như những quốc gia 
như Tây Ban Nha, Nhật Bản hay Mỹ có năng lực cạnh tranh về du lịch 
xếp hạng cao dù chính sách miễn thị thực không quá cởi mở. 

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng phản hồi đề xuất về chính sách 
visa. 

Cùng quan điểm với đại diện Cục Lãnh sự, Đại tá Nguyễn Văn Thống, 
đại diện Cục Xuất nhập cảnh, Bộ Công An cho rằng miễn thị thực 
không phải tiêu chí để du khách chọn Việt Nam là điểm đến du lịch. 

Dẫn chứng về việc này ông Thống lấy ví dụ khách Trung Quốc trong 
thời gian qua luôn chiếm khoảng 30% lượng khách nhập cảnh Việt 
Nam, dù công dân nước này không được miễn visa.  

Đại tá Thống cũng khẳng định việc xin thị thực vào Việt Nam rất đơn 
giản, chỉ 3 ngày là xong. Các thủ tục hải quan nhập cảnh vào Việt Nam 
cũng rất đơn giản và nhanh chóng, tạo điều kiện tối đa cho du khách. 

Đại diện Cục Xuất nhập cảnh cho biết sẽ tham gia lấy ý kiến cùng Bộ 
Công An để sửa đổi và bổ sung một số điều trong Luật 47, nhằm tạo 
điều kiện hơn nữa cho người nước ngoài vào Việt Nam. Ngoài ra Bộ 



Công An cũng đang đưa vào luật hoá thị thực điện tử để thủ tục ổn 
định, có cơ sở pháp lý để thực hiện, nhằm cải cách thủ tục hành chính. 

Tranh cãi về việc miễn visa 

Không đồng tình với ý kiến cho rằng việc miễn visa không ảnh hưởng 
đến du lịch, ông Lương Hoài Nam - Phó TGĐ Công ty hàng không Ngôi 
Sao Việt, thành viên Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) lấy ví dụ về việc 
Thái Lan đón một triệu du khách Việt Nam trong năm 2018. 

"Nếu Thái Lan không miễn visa thì có bao nhiêu người Việt sang Thái 
Lan?", ông Nam nói và khẳng định, visa là vấn đề quan trọng trong 
chính sách du lịch của tất cả các nước lớn. 

Ông Lương Hoài Nam, thành viên TAB khẳng định visa là vấn đề quan 
trọng trong việc thu hút thêm du khách đến Việt Nam. 

Khi đi tiếp xúc với nhóm khách hàng giàu, những người nằm ngoài 
danh sách 13 nước được miễn visa, ông Nam luôn được họ đặt câu 
hỏi: "Tại sao các nước xung quanh như Thái Lan, Singapore, Malaysia 
đều miễn visa cho chúng tôi mà Việt Nam thì không?". 



Ông Nam cho rằng miễn visa là vấn đề cần được quan tâm hàng đầu 
trong việc phát triển của ngành du lịch, quan trọng là các cơ quan có 
thể hỗ trợ đến đâu chứ không thể nói là không quan trọng. 

Đồng ý với ông Lương Hoài Nam, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch 
thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng visa rất quan trọng vì 
nó tạo thiện cảm đầu tiên cho du khách khi đến Việt Nam. Các nước 
trong khu vực đã sử dụng visa như một "vũ khí" để cạnh tranh du lịch, 
Việt Nam cũng cần xem đó là bài học để nghiên cứu thêm. 

Ông Kenneth Atkinson - Chủ tịch Grant Thornton Việt Nam cho rằng 
Chính phủ cũng cần minh bạch các thông tin liên quan đến thị thực. 
Ông dẫn chứng về việc các trang web, chính sách liên quan đến visa 
rất khó tìm và mất thời gian. Du khách quốc tế gặp nhiều khó khăn 
trong việc trong việc tìm thông tin, kết quả về việc xét thị thực. 

Bà Nguyễn Thị Huyền, đại diện Vietrantours cho rằng, thủ tục cấp visa 
của Việt Nam được cho là cởi mở nhưng chưa thật sự thông thoáng 
đúng nghĩa. Ví dụ như việc cấp thị thực tại cửa khẩu của Việt Nam, 
khách vẫn cần hoàn tất các thủ tục sau đó mang công văn đến cửa 
khẩu rồi mới được cấp visa. Trong khi đó, Thái Lan chỉ yêu cầu du 
khách về tờ khai, ảnh, hộ chiếu, vé máy bay, xác nhận nơi cư trú là có 
thể được cấp visa ngay tại cửa khẩu. 

Đề xuất chính sách visa linh hoạt 

Trên thực tế, việc miễn visa đã được nhiều doanh nghiệp du lịch đề 
xuất từ năm 2016, tuy nhiên vấn đề này vẫn còn bỏ ngỏ, chưa tìm 
được tiếng nói chung giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp. 

Để cân bằng lợi ích giữa các bên, ông Nguyễn Quốc Kỳ, đại diện 
Vietravel đề xuất chính sách visa linh hoạt. "Chúng tôi không đề xuất bỏ 
visa, vì tâm lý chẳng ai muốn bỏ cái gì cả. Nhưng chúng tôi muốn đề 
xuất một chính sách visa linh hoạt". 

Ông Kỳ cho rằng chúng ta có thể cấp theo từng thị trường, theo mùa 
khách đông - vắng hoặc theo sự kiện lớn như giải đua xe F1, 
Seagames, Festival Huế, Vesak... 

Đại diện Vietravel cũng chỉ ra những bất cập trong việc miễn thị thực 
cho 13 quốc gia. "Có những nước chúng ta miễn visa nhưng chẳng có 
khách nào đến hoặc thị phần không tăng. Trong khi những nước cần 



miễn thì lại tăng trưởng tốt. Do đó cần điều chỉnh lại cho đúng", ông Kỳ 
phát biểu. 

Ghi nhận những ý kiến của doanh nghiệp lữ hành, hàng không, đại diện 
Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Tô Anh Dũng khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ 
luôn sát cánh với ngành du lịch, tiếp tục lắng nghe và xây dựng những 
chính sách mới, tạo điều kiện cho du khách quốc tế vào Việt Nam ngày 
càng dễ dàng hơn. 

Theo vnexpress.net 

 

5. Địa phương kêu Bộ Y tế 'ôm' quá nhiều việc 

Trong số những việc Bộ Y tế đang “ôm”, nhiều ý kiến cho rằng 
hoàn toàn có thể phân cấp cho địa phương để tránh trì trệ, tốn 
kém.  

 

Bộ Y tế cần phân bớt quyền cho Sở Y tế để giảm thủ tục, chờ đợi 

Ngày 2.5, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM khảo sát tình hình thực hiện 
luật Khám bệnh, chữa bệnh (KCB) trên địa bàn, sau 8 năm thực hiện 
(từ ngày 1.1.2011 - 31.12.2018).  

Tăng thủ tục hành chính, kéo dài thời gian chờ đợi… 



Tại buổi khảo sát, PGS-TS Tăng Chí 
Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế 
TP.HCM, đề nghị sửa đổi, bổ sung 22 
điều trong luật KCB hiện hành. Trong 
đó, đáng lưu ý, theo đại diện Sở Y tế, 
căn cứ vào luật quy định thì Bộ Y tế 
đang "ôm" quá nhiều việc, trong đó có 
những việc rất… dễ.  

Ông Thượng lấy ví dụ, với 1 kỹ thuật 
mới, các đơn vị muốn làm thì phải gửi ra 
để Bộ vào thẩm định là quá bất cập, 
trong khi TP không thiếu giáo sư đầu 
ngành thẩm định. Ngay việc cấp chứng 
chỉ hành nghề (CCHN) trên địa bàn cho 
một số đối tượng, cấp phép quảng cáo 
cũng gửi ra Bộ, làm tăng thủ tục hành 
chính, kéo dài thời gian chờ đợi. 

“Việc áp dụng một số kỹ thuật mới tại 
bệnh viện (BV) gặp rất nhiều khó khăn. 
Như trong sản khoa có kỹ thuật có thể 
áp dụng ngay mà nếu không làm thì bệnh nhân ra nước ngoài. Như kỹ 
thuật điều trị truyền máu song thai, có thể làm 30 - 45 phút cứu sống 
song thai. Nhưng muốn làm kỹ thuật này thì thủ tục khó khăn, vướng 
thêm luật đấu thầu mua máy móc, trang thiết bị, thuốc kéo dài… Nên 
rất đau lòng khi thấy song thai tử vong khi vừa đặt chân đến nước 
ngoài. Có thể thay đổi để triển khai kỹ thuật mới và mua sắm trang thiết 
bị tinh gọn hơn cho ngành y tế”, bác sĩ (BS) Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó 
giám đốc BV Phụ sản Từ Dũ (TP.HCM), kiến nghị. 

Đại diện một BV cũng thẳng thắn cho rằng: “Nếu một kỹ thuật mới mà ở 
TP.HCM có BV đi đầu về kỹ thuật này thì nên giao cho TP đánh giá, 
thẩm định, Bộ Y tế đừng có “ôm đồm”, nhằm giảm thời gian, giảm công 
việc Bộ Y tế đang ôm”.  

Bức xúc tình trạng bác sĩ Trung Quốc vi phạm 

Cũng theo PGS-TS Tăng Chí Thượng, lâu nay người nước ngoài (chủ 
yếu là BS Trung Quốc) hoạt động KCB tại VN có những sai phạm, bị 
Sở Y tế TP phạt hành chính, đóng cửa. Tuy nhiên, hết thời hạn đóng 

 

 

Tại buổi khảo sát, các đại 
biểu đề nghị cần đưa vào 
luật KCB quy định việc hành 
hung BS là chống người thi 
hành công vụ; quy định cụ 
thể về người nuôi bệnh; quy 
định về cấp CCHN cho dược 
sĩ lâm sàng, kỹ sư sinh 
học… làm việc tại BV và đào 
tạo liên tục cho người đã 
được cấp CCHN; cho phép 
BS được hành nghề mọi nơi 
trên đất nước VN với mọi 
thời gian; tính đúng tính đủ 
viện phí trong bối cảnh BV 
tự chủ; quy định về tai biến y 
khoa, bồi thường tai biến, 
bảo hiểm trách nhiệm… 
 

 



cửa thì phòng khám (PK) hoạt động lại, Sở không thể rút CCHN của 
người nước ngoài, vì chứng chỉ này do Bộ Y tế cấp.  

Còn theo đại diện BV Đại học Y Dược TP.HCM, hiện nay gần như 
không ai đánh giá, giám sát năng lực chuyên môn của BS Trung Quốc; 
không ai giám sát phác đồ, việc lạm dụng thuốc của họ, dẫn đến gây 
thiệt hại cho người bệnh về kinh tế, sức khỏe, tính mạng. 

BS Nguyễn Bá Mỹ Nhi cũng bức xúc tình trạng gần đây có nhiều tai 
biến sản khoa đe dọa nghiêm trọng tính mạng người dân liên quan đến 
BS ở PK tư nhân, BS Trung Quốc. Các PK tư phá thai khi thai đã lớn; 
có trường hợp phá thai làm ruột thai phụ lòi ra ngoài, nếu không đến 
BV kịp thì sẽ tử vong do nhiễm trùng, nhiễm độc.  

Theo BS Nhi, vừa qua Sở Y tế tập huấn, đào tạo về sản khoa cho BS 
Trung Quốc. Qua tập huấn thực tế cho thấy, các BS này còn phải học 
nhiều vì họ chưa nắm được căn bản. Qua các hồ sơ ở các PK có BS 
Trung Quốc gửi đến, gồm kết quả siêu âm, toa thuốc… thì thấy rõ ràng 
họ không có khả năng về lĩnh vực sản phụ khoa. Phác đồ triều trị không 
phù hợp với chẩn đoán, sử dụng nhiều thứ thuốc không phù hợp, lạm 
dụng kháng sinh dẫn đến một ca bệnh có chi phí từ 30 - 50 triệu đồng 
không đáng có.  

 “Thông qua đào tạo cho thấy trình độ của BS Trung Quốc hành nghề ở 
VN rất quan ngại, vì thế tai biến sản khoa xảy ra ở các PK này thời gian 
qua là dễ hiểu”, BS Nhi nói và cho rằng nhiều đồng nghiệp đề nghị cơ 
quan chức năng phải xử lý nghiêm với các BS Trung Quốc hành nghề 
sai phạm, không phép; cần có quy định nghiêm khắc trong luật KCB 
(sửa đổi, bổ sung). Nên chăng giao quyền cho y tế địa phương vừa 
thẩm định PK, cấp CCHN và giám sát những PK này thay cho Bộ.  

Ngoài ra, các đại biểu cho rằng cần có quy định cụ thể về tiêu chuẩn 
người phiên dịch cho BS Trung Quốc hành nghề tại VN. Thực tế hiện 
nay xảy ra tình trạng phiên dịch không hiểu và diễn đạt đúng, đủ ý của 
BS với người bệnh, gây ra nhiều hệ lụy. 

Theo thanhnien.vn 

 

 

 



6. Bộ, ngành nào cũng có dữ liệu nhưng không liên 
thông  

Ngay trong chính từng bộ, ngành mỗi hệ thống cơ sở dữ liệu về 
từng lĩnh vực quản lý lại do một đơn vị 'quản', chưa kết nối nhau.   

Ông Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Thông tin & Truyền thông. Ảnh: 
Giang Huy 

Thực tế này được các diễn giả nêu tại phiên hiến kế về phát triển kinh 
tế số sáng 2/5.  

Ông Vũ Đại Thắng - Thứ trưởng Kế hoạch & Đầu tư cho biết, ngay ở 
Bộ cũng đang sở hữu nhiều hệ thống dữ liệu khác nhau về đăng ký 
doanh nghiệp, đấu thầu, doanh nghiệp nước ngoài... Nhưng quan trọng 
theo ông là, hệ thống dữ liệu này chưa kết nối, liên thông với nhau. 

Ở góc độ quốc gia, hiện mỗi bộ có hệ thống thông tin khác nhau, không 
liên thông với các bộ ngành mà chỉ chia sẻ một phần thông tin liên 
quan. "Cần hướng tới tích hợp các cơ sở dữ liệu quốc gia, để dùng 
chung", Thứ trưởng Kế hoạch & Đầu tư nêu quan điểm. 

Chia sẻ, ông Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Thông tin & Truyền 
thông nhìn nhận, Việt Nam đang ở giai đoạn đầu phát triển kinh tế số, 
nên kết nối dữ liệu giữa các bộ, ngành chưa liên thông. "Khi chưa liên 



thông, kết nối thì khó nói chuyện xa xôi, cạnh tranh với thế giới", ông 
Hưng lưu ý. 

Trong khi đó, bà Trần Thị Lan Hương - chuyên gia quản trị công Ngân 
hàng Thế giới tại Việt Nam dẫn kết quả đánh giá của WB cho biết, Việt 
Nam ghi điểm ở chính sách liên quan tới hạ tầng công nghệ, khả năng 
tham gia của doanh nghiệp tư nhân vào dữ liệu mở, cũng như cam kết 
của lãnh đạo cấp cao về phát triển kinh tế số. Ngược lại, khía cạnh 
chưa được đánh giá cao, theo bà Hương, là cơ sở hạ tầng dùng chung, 
chính sách pháp lý về dữ liệu mở, Chính phủ số... 

"Thực tế thực thi chính sách liên quan tới dữ liệu mở, cơ sở hạ tầng 
dùng chung... đang có khoảng cách lớn", bà Hương nói. 

Nhấn mạnh dữ liệu là "nhiên liệu của kinh tế", ông Hưng nói, Chính phủ 
đã có chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử và Bộ Thông tin & 
Truyền thông chủ trì. Theo dự thảo Nghị định chia sẻ, kết nối dữ liệu 
đang xây dựng, bộ này đưa ra khái niệm "open data" (dữ liệu mở), giúp 
doanh nghiệp có thêm thông tin hoạt động, sản xuất. 

Nêu vướng mắc trong kết nối dữ liệu, ông Hưng cho rằng, kỹ thuật 
không phải là vấn đề, mà là ở chính sách. Ông ví dụ với thu phí không 
dừng trong BOT giao thông tới giờ vẫn chưa triển khai được. "Ở góc độ 
kỹ thuật không khó, doanh nghiệp hoàn toàn làm được, nhưng vướng 
mắc ở chính sách", ông một lần nữa nhấn mạnh. 

Nói rõ hơn về "open data", ông Nguyễn Thành Phúc - Cục trưởng Tin 
học hoá (Bộ Thông tin & Truyền thông) cho biết, nguyên tắc khi cơ 
quan này xây dựng dự thảo Nghị định chia sẻ, kết nối dữ liệu là tạo cơ 
chế, thu thập cơ sở dữ liệu minh bạch, rõ ràng và phù hợp thông lệ 
quốc tế. Nghị định này cũng nhằm mục tiêu hạn chế thu thập lại cùng 
một dữ liệu, khắc phục thực trạng hiện nay. Cùng đó, tăng cường hiệu 
quả cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; bảo vệ quyền 
riêng tư, thông tin cá nhân. Nghị định này cũng nêu rõ khái niệm về dữ 
liệu mở, người dân doanh nghiệp có thể được sử dụng miễn phí. 

Dữ liệu mở là chìa khoá của khu vực tư nhân 

GS Hồ Tú Bảo, Viện Nghiên cứu cao cấp về toán cho rằng, việc xây 
dựng và sử dụng dữ liệu mở sẽ là chìa khóa cho nhiều vấn đề của khu 
vực kinh tế tư nhân. 



Trước hết, theo ông Bảo, cần phải khẳng định dữ liệu là tài sản. "Đã là 
dữ liệu và tài sản thì phải có người chủ sở hữu, và từ đó hình thành 
vấn đề quan trọng là việc trao quyền sử dụng từ người sở hữu cho 
người sử dụng", ông nói. 

Với bộ phận kinh tế tư nhân, dữ liệu mở là tài nguyên quan trọng, góp 
phần định hình giá trị, xác định mô hình kinh doanh. Dữ liệu mở sẽ là 
phương tiện giúp doanh nghiệp hiểu môi trường kinh doanh, việc khai 
thác văn bản pháp luật trên cơ sở dữ liệu mở, những cổng thông tin 
giúp doanh nghiệp biết những phạm vi hoạt động. Những dữ liệu này 
cũng giúp doanh nghiệp hiểu thị trường và tham gia vào thị trường hiệu 
quả hơn. 

Vì thế, việc xây dựng những giải pháp giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa 
tiếp cận và khai thác dữ liệu mở sẽ thúc đẩy sự phát triển của bộ phận 
này. Doanh nghiệp tư nhân cũng có thể tham gia vào những câu 
chuyện lớn hơn nhờ vào dữ liệu mở. 
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7. Cập nhật, đồng bộ dữ liệu về dân cư trên toàn 
quốc 

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và công an các địa 
phương hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thu thập Phiếu thu 
thập thông tin dân cư, tổ chức scan phiếu, xử lý dữ liệu và nhập 
dữ liệu dân cư vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và 
xây dựng phương án chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu có sẵn của các 
Bộ, ngành, địa phương đã xây dựng.  

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 
Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và 
các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896) vừa ký ban 
hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án trong năm 2019. 

Theo đó, quý I, II/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ 
Tài chính, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan đề xuất phân bổ 
vốn xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Nghị quyết số 
71/2018 của Quốc hội. 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ 
và các cơ quan có liên quan trong năm 2019 ban hành Thông tư quy 



định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử 
dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

 

Thu thập thông tin dân cư. 

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và 
công an các địa phương hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thu thập 
Phiếu thu thập thông tin dân cư, tổ chức scan phiếu, xử lý dữ liệu và 
nhập dữ liệu dân cư vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và 
xây dựng phương án chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu có sẵn của các Bộ, 
ngành, địa phương đã xây dựng Cơ sở dữ liệu dân cư. 

Quý IV/2019, Bộ Công an triển khai hạ tầng kỹ thuật cho Trung tâm dữ 
liệu quốc gia về dân cư tại thành phố Hà Nội. 

Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp cùng công an các địa phương 
trong quý III, IV/2019 tổ chức bàn giao, lắp đặt thiết bị, phầm mềm và 
đường truyền đến các địa điểm triển khai của dự án.. 

Các Bộ, ngành, địa phương phối hợp với các Bộ Công an, Tư pháp, 
Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính 
phủ đề xuất nhu cầu kết nối thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia khác, 
cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
trong quý III, IV/2019. 



Trước đó, thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đề án 896 cho biết, việc 
thu thập thông tin dân cư đã đạt khoảng 86%, trong đó có 16 địa 
phương đã hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư. 

Bộ Tư pháp đã cấp được gần 1,9 triệu số định danh cá nhân cho trẻ 
em khi đăng ký khai sinh tại 43 địa phương; Bộ Công an cấp 12 triệu 
thẻ Căn cước công dân tại 16 địa phương... 

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu trong quá trình thu thập dữ 
liệu dân cư, phải có sự chia sẻ giữa các cơ quan có liên quan về kết 
quả Tổng điều tra dân số và nhà ở toàn quốc năm 2019, bảo đảm 
chính xác, không trùng lặp, lãng phí. 

Quá trình thu thập thông tin về dân cư có nhiều trường hợp phải đính 
chính, sửa đổi, bổ sung do thông tin còn thiếu hoặc chưa chính xác thì 
Bộ Công an, Bộ Tư pháp và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương phải xác định đây là nhiệm vụ của mình trong công tác 
đăng ký, quản lý hộ tịch, đăng ký, quản lý cư trú và chủ động, phối hợp 
xử lý để tạo thuận lợi cho nhân dân. 
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9. "Cấp số định danh cá nhân không nên làm ào ào 
như kiểu chiến dịch" 

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình lưu ý, việc cấp số định danh cá 
nhân không nên làm ào ào như kiểu chiến dịch, mà phải gắn với 
công việc hằng ngày của cơ quan và các cấp chính quyền địa 
phương, bộ ngành như kết hợp với Tổng điều tra dân số toàn 
quốc từ 1/4/2019, rồi công việc thường xuyên về hộ tịch của ngành 
tư pháp, cũng như của các bộ ngành khác…  

Chủ trì cuộc họp về Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, 
giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Đề 
án 896) hôm qua (26/3), Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình 
- Trưởng ban chỉ đạo đề án, biểu dương nỗ lực của Bộ Công an, Văn 
phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính 
và một số địa phương trong việc nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ 
theo kế hoạch; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, nhất là về nguồn 
vốn, cũng như đưa ra các sáng kiến trong việc đẩy nhanh tiến độ thu 
thập thông tin dân cư. 



 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình (Ảnh: Chinhphu.vn). 

Phó Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, theo lộ trình của Đề án 896, chỉ 
còn 2 năm nữa để hoàn thành nhưng khối lượng công việc còn lại 
nhiều và rất quan trọng như việc hoàn thành xây dựng và đưa vào vận 
hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ban hành các văn bản để thực 
thi phương án đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ công dân... 

Để triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 896, Phó Thủ tướng 
đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Công 
an và các cơ quan có liên quan khẩn trương đề xuất phân bổ nguồn 
vốn để thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng 
Nghị quyết số 71/2018 của Quốc hội. Tập trung đầu tư cho đúng trọng 
tâm trọng điểm, không dàn trải, sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn này. 

Bộ Công an tập trung xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để 
đưa vào khai thác, sử dụng trong năm 2020, tiếp tục hoàn thiện trong 
giai đoạn 2021-2025. 

Đồng thời phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa 
phương thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ việc giải 
quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, trước hết là Cổng dịch vụ công 
quốc gia, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp 



bộ, cấp tỉnh thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và kết nối, 
chia sẻ thông tin với các cơ sở dữ liệu khác theo quy định. 

Các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc thu thập 
thông tin, bảo đảm dữ liệu thông tin dân cư luôn được chính xác, kịp 
thời. Nghiên cứu áp dụng các cách làm hay, công nghệ mới để đẩy 
nhanh tiến độ thu thập và nhập dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư. 

 

Phó Thủ tướng lưu ý, quá trình thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư không xây dựng hạ tầng cơ sở dữ liệu mới (Ảnh minh hoạ). 

Quá trình thu thập thông tin về dân cư có nhiều trường hợp phải đính 
chính, sửa đổi, bổ sung do thông tin còn thiếu hoặc chưa chính xác. Để 
xử lý vấn đề này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng Bộ Công 
an, Bộ Tư pháp và UBND các địa phương phải xác định đây là nhiệm 
vụ của mình trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, đăng ký, quản lý 
cư trú, phải chủ động xử lý hoặc phối hợp xử lý để tạo thuận lợi cho 
nhân dân. 

Về việc cấp số định danh cá nhân, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an 
chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương có liên 
quan tiếp tục công tác triển khai chuẩn hoá thông tin để thu thập thông 
tin dân cư, và mở rộng việc cấp số định danh cá nhân tại các địa 
phương theo đúng quy định của Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch 
và ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 



Trong quá trình đề xuất xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 
cần tính toán, bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin công dân, 
tránh tình trạng đầu tư trùng lặp và yêu cầu thông tin công dân nhiều 
lần. 

Phó Thủ tướng lưu ý, quá trình thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư không xây dựng hạ tầng cơ sở dữ liệu mới. Các bộ, ngành, 
địa phương nào đã có hạ tầng rồi thì tạo sự tương thích với hạ tầng 
của Bộ Công an để tích hợp các trường thông tin, sử dụng tiết kiệm, 
hiệu quả, chống lãng phí trong quá trình thực hiện. 

Việc cấp số định danh cá nhân không nên làm ào ào như kiểu chiến 
dịch, mà gắn với công việc hằng ngày của cơ quan và các cấp chính 
quyền địa phương, bộ ngành như kết hợp với Tổng điều tra dân số 
toàn quốc từ 1/4/2019 tới đây, rồi công việc thường xuyên về hộ tịch 
của ngành tư pháp, cũng như của các bộ ngành khác… 
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10. “Mê cung” giấy tờ nhà đất 

Người dân còn mất rất nhiều thời gian, công sức đi làm thủ tục 
hành chính. Nhiều khâu, nhiều thủ tục tưởng đơn giản, nhưng áp 
dụng trên thực tế lại không hề đơn giản như vậy! 

Mướt mồ hôi xin giấy hẹn 

Cuối cùng, ông Phạm Lê Tuấn Nghĩa (TPHCM) cũng nhận được bộ hồ 
sơ tách thửa quyền sử dụng đất (gọi tắt là hồ sơ) cho một thửa đất tại 
huyện Bình Chánh. Trước đó, ông Nghĩa nộp giấy tờ làm thủ tục tách 
thửa tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bình Chánh. 
Theo giấy hẹn, ông Nghĩa sẽ nhận kết quả vào ngày 4-3. Đến ngày 
hẹn, ông Nghĩa đến Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) nhận 
kết quả. Tuy nhiên, cầm hồ sơ trên tay, ông Nghĩa nhận thấy địa chỉ nơi 
cư trú của chủ sở hữu bị đánh máy nhầm, thay vì “quận Bình Thạnh” 
thì hồ sơ ghi “quận Bình Thành”. Nêu thắc mắc, cán bộ Phòng TN-MT 
nói phải sửa và hẹn miệng với ông Nghĩa ngày trả kết quả. 

Nghĩ rằng sai sót này cũng là thường tình, ông Nghĩa vui vẻ chấp nhận 
chờ. Tuy nhiên, vì nhà cách UBND huyện Bình Chánh hàng chục 
kilômét nên ông Nghĩa đề nghị cho lịch hẹn cụ thể. Đề nghị này không 
được chấp nhận và được “đẩy” qua bộ phận tiếp dân. Đến bộ phận tiếp 



dân thì nơi này giải thích họ không nắm sự việc nên không thể giải 
quyết. Sau một hồi “thảo luận”, cán bộ 2 phòng, ban này xác định “lỗi 
đánh máy” thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện. 

Ông Nghĩa đành “ôm” hồ sơ qua Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 
huyện Bình Chánh. Tại đây, một cán bộ phòng liên tục nhận sai nhưng 
cũng vẫn không cấp cho ông Nghĩa giấy hẹn ngày trả kết quả. Không 
chấp nhận cách giải quyết như thế, ông Nghĩa làm căng thì cán bộ này 
mới lập một biên bản viết tay, đại ý với nội dung nhận sai và ghi ngày 
hẹn trả kết quả cụ thể. “Giải quyết thủ tục một cửa liên thông, lại có sai 
sót nhưng tôi bị “đẩy” đi hết phòng này đến ban khác chỉ để… xin giấy 
hẹn”, ông Nghĩa bức xúc. 

Không chỉ vậy, trước đó, ông Nghĩa cũng đã bị đơn vị này giải quyết hồ 
sơ trễ nhiều lần. Đáng nói, cuối năm 2017, huyện Bình Chánh đã công 
bố chuyển đổi tất cả các quy trình của hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Vậy nhưng, với cách giải 
quyết như trên cho thấy, huyện Bình Chánh cần phải chấn chỉnh tác 
phong, thái độ, trách nhiệm làm việc của cán bộ trước khi áp dụng một 
hệ thống, quy trình chất lượng và hiện đại. 

Trường hợp ông Phạm Lê Tuấn Nghĩa có thể nói là một điển hình của 
hình ảnh người dân đi làm thủ tục hành chính hiện nay. Và còn đó, 
nhiều lắm, những giọt mồ hôi của người dân khi gõ cửa cơ quan công 
quyền làm giấy tờ. Cũng từ thực tế này, ông Nghĩa cho rằng, trước 
ngày hẹn trả kết quả, chính quyền cần có tin nhắn báo cho người dân 
rõ. Nếu bị trễ, địa phương cần nhắn tin hẹn lại, nhằm không làm mất 
thời gian đi lại của người dân. 

Đẩy dân vào chỗ rắc rối 

“Ông lên huyện mà hỏi, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) 
trên đó ký hết, xã có ký cái nào đâu mà giải quyết”, nữ nhân viên quầy 
thủ tục nhà đất bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Xuân Thới 
Thượng (huyện Hóc Môn) vừa nói vừa trả lại xấp hồ sơ cho ông 
Nguyễn Viết Giới. 

“Tôi đã lên tới thành phố, rồi trở lại huyện, xã mấy lần, mà ở đâu cũng 
nói không thuộc thẩm quyền giải quyết. Giờ tôi phải đi đâu nữa đây”, 
ông Giới nói với chúng tôi rồi ôm xấp hồ sơ lùi lại phía sau, bày ra mặt 
bàn giải thích về căn nhà của mình bỗng dưng bị dừng giao dịch vì 
UBND huyện Hóc Môn cấp GCN cho người khác. 



Ông Nguyễn Viết Giới bức xúc trình bày vụ bỗng dưng mất nhà đất 

 Theo hồ sơ, khu đất gia đình ông Giới (mua lại năm 2004) rộng 
88,5m², là đất ở đô thị. Ngày 13-4-2010, UBND huyện Hóc Môn cấp 
GCN và giấy phép xây dựng. Tháng 11-2018, ông Giới làm thủ tục vay 
vốn ngân hàng thì bị ách lại do có đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Thập 
Cẩm, khẳng định đã được UBND huyện Hóc Môn cấp GCN chính ngay 



căn nhà và lô đất mà gia đình ông đang ở. “Lên UBND huyện hỏi thì họ 
trả lời do hồ sơ trùng lắp nên không xác nhận được. Giờ hai gia đình 
nên gặp nhau… tự thỏa thuận giải quyết”, ông Giới bức xúc. 

Cũng tại xã Xuân Thới Thượng, ông Lê Văn Phương (ngụ ấp 5) được 
UBND huyện cấp GCN năm 2002 cho khu đất rộng hơn 3.000m², mục 
đích sử dụng đất nông nghiệp, thời hạn sử dụng là 20 năm. Song, ngày 
29-7-2015, UBND huyện lại cấp sổ đỏ toàn bộ khu đất trên cho ông 
Trần Văn Cẩm và bà Hồ Thị Hiền (ở 126/6 ấp 1 xã Xuân Thới Thượng), 
với thời hạn sử dụng là 50 năm (?!). Bức xúc trước việc bỗng dưng bị 
mất đất, ông Phương gửi đơn khiếu nại lên UBND huyện Hóc Môn, 
nhưng không thấy trả lời. Nhiều cán bộ thuộc các phòng chức năng của 
UBND huyện đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Trong khi đó, ông Trần 
Văn Cẩm làm đơn kiện ông Phương ra TAND huyện Hóc Môn. Ngày 7-
9-2018, TAND huyện Hóc Môn có thông báo, phải hủy một trong 2 
GCN mới có thể giải quyết được vụ án. Sau đó UBND xã Xuân Thới 
Thượng tổ chức hòa giải giữa 2 bên nhưng không có kết quả. 

Một trường hợp tắc trách khác, cũng ở huyện Hóc Môn. Theo đó bà 
Nguyễn Kim Sang (khoảng 60 tuổi), được cha mẹ chia lại hơn 600m² 
đất của gia đình tại ấp Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới Đông. Thế 
nhưng, không hiểu sao một phần của lô đất đó lại được UBND huyện 
cấp GCN cho một người dân khác ngụ cùng ấp. Vụ việc được TAND 
huyện Hóc Môn tuyên bà Sang thắng kiện. Cách đây hơn 11 năm, 
UBND huyện ra quyết định thu hồi phần đất cấp sai này để trả lại cho 
bà Sang. Vậy nhưng, sau một quá trình đi khiếu kiện từ TPHCM ra đến 
Trung ương với chi phí lên đến gần 600 triệu đồng, đến nay bà Sang 
mới biết cái quyết định đó. Tuy nhiên, “tôi đề nghị cung cấp quyết định 
thu hồi của UBND huyện nhưng không ai cung cấp. Mấy đời bí thư, chủ 
tịch xã hễ nghe đến vụ việc của tôi là bỏ đi, không trả lời và cũng không 
hướng dẫn tôi đến đâu để nhận quyết định”, bà Sang kể. 

Các sự việc cụ thể này là tồn tại từ nhiều năm qua, thiết nghĩ chính 
quyền huyện Hóc Môn cần tích cực giải quyết rốt ráo, đảm bảo quyền 
và lợi ích hợp pháp của người dân. Điều này cũng thể hiện thiện chí 
khắc phục sai sót, thay vì đẩy rắc rối về phía người dân như lâu nay. 

Theo sggp.org.vn 

 



 

 


