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1. Giảm áp lực, tăng quyền lợi 
Năm 2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ đẩy mạnh cải cách về thủ 
tục hành chính. Đặc biệt, năm nay, ngành Bảo hiểm xã hội đã bãi 
bỏ một số quy định không cần thiết, đồng thời điều chỉnh, bổ sung 
một số chế độ, chính sách nhằm giảm áp lực cho các cơ sở, tăng 
quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Phó 
Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh đã trao đổi 
với phóng viên Báo Hà nội mới xung quanh vấn đề này. 

Chính sách mới về bảo hiểm y tế giúp người dân tham gia hưởng lợi 
nhiều hơn. 

 
- Thưa ông, 2019 là năm một số chính sách liên quan đến bảo hiểm xã 
hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) có hiệu lực, cụ thể các chính sách 
này là gì? 

- Chính sách nổi bật là Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và 
hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT. Với những 



quy định mới được áp dụng, quyền lợi của người tham gia BHYT được 
mở rộng thêm trong một số trường hợp. Bệnh nhân khám tại tuyến xã, 
phường, thị trấn, tại cơ sở không ký hợp đồng với BHXH Việt Nam, có 
thể sẽ được chỉ định thực hiện một số xét nghiệm cơ bản, thay vì chỉ 
khám “chay” như trước đây. 

Ngoài ra, trường hợp người bệnh được cơ sở tuyến trên chẩn đoán, 
chỉ định điều trị và chuyển về để quản lý, theo dõi, cấp phát thuốc tại cơ 
sở khám, chữa bệnh ở tuyến xã, phường, thị trấn, vẫn được hưởng 
quyền lợi bảo hiểm theo quy định. Quy định mới này sẽ tạo điều kiện 
cho các bệnh nhân mắc các bệnh mạn tính, bệnh nhân cao tuổi, bệnh 
nhân đi lại khó khăn được đi khám, chữa bệnh tại nơi gần chỗ cư trú, 
tiết kiệm thời gian, chi phí Quỹ BHYT cũng không còn bị ấn định một số 
tiền cụ thể như trước, mà sẽ được thanh toán theo tỷ lệ mức lương cơ 
sở áp dụng cho từng tuyến bệnh viện. Để không gây áp lực cho cơ sở 
khám, chữa bệnh, làm ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh, BHXH 
Việt Nam không giao Quỹ BHYT dựa trên số thu BHYT của cơ sở 
khám, chữa bệnh, của những người có thẻ đăng ký tại đây như hiện 
nay. Việc này bảo đảm tính chia sẻ của Quỹ BHYT, phù hợp với việc 
thông tuyến, đồng thời không gây áp lực cho cơ sở khám, chữa bệnh, 
làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh... 

- Ông có thể nói rõ hơn các nhóm đối tượng được tăng quyền lợi trong 
năm 2019? 

- Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định có thêm các trường hợp được 
ngân sách nhà nước đóng 100% phí mua thẻ BHYT, bao gồm: Dân 
công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến 
tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; thanh niên xung phong 
cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975; nghệ nhân 
nhân dân, nghệ nhân ưu tú được Nhà nước phong tặng có mức thu 
nhập bình quân hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở. Nghị định 
146/2018/NĐ-CP cũng bổ sung nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình: 
Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người sinh sống trong cơ sở bảo trợ 
xã hội. Đáng lưu ý, để thuận lợi cho việc tham gia BHYT tự nguyện 
theo hộ gia đình, các thành viên gia đình không phải tham gia BHYT 
cùng một thời điểm. 

- BHXH Việt Nam mới ban hành Quyết định 166/QĐ-BHXH về quy trình 
giải quyết các chế độ BHXH. Theo ông, vì sao Quyết định này được 
đánh giá là mang tính quy chuẩn trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm 
cho người dân? 



- Quyết định 166/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 1-5-2019, gồm 6 
chương, 11 điều quy định cụ thể, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn 
chế của các quy định cũ, phù hợp hơn với tình hình thực tế và sự phát 
triển, cải cách của ngành BHXH. Theo đó, việc giải quyết, chi trả chế độ 
BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cần bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đúng chế 
độ, chính sách, đúng người hưởng. Tổ chức làm đại diện chi trả phải 
được BHXH Việt Nam ký hợp đồng dịch vụ chi trả các chế độ BHXH, 
trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng BHXH hằng tháng. Các đại 
diện này phải tổ chức các điểm chi trả đến cấp xã, phường, thị trấn phù 
hợp với điều kiện của từng địa phương. 

- Vậy, người dân được thụ hưởng những gì từ quy định mới này? 

- Trước đây, đối với những trường hợp bị tai nạn giao thông, để được 
xác định là tai nạn lao động, cần có biên bản khám nghiệm hiện trường, 
sơ đồ hiện trường, biên bản tai nạn giao thông của cơ quan công an 
hoặc cơ quan điều tra hình sự quân đội. Đây là những quy định rất khó 
thực hiện, bởi khi tai nạn xảy ra, người lao động phải đi cấp cứu ngay, 
không dễ dàng thực hiện được. Vì vậy, việc bãi bỏ các quy định trên 
giúp người dân thuận lợi hơn rất nhiều. 

Với việc giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cơ quan 
BHXH bãi bỏ quy định phải có sổ BHXH, các giấy tờ khám và điều trị 
thương tật ban đầu đối với trường hợp điều trị ngoại trú. Đối với trường 
hợp tử tuất, Quyết định số 166/QĐ-BHXH cũng quy định bỏ biên bản 
xác minh về thân nhân hưởng chế độ tuất, biên bản họp của các thân 
nhân… Bên cạnh việc tạo thuận lợi cho người dân, ngành BHXH có cơ 
chế kiểm soát để tránh các trường hợp trục lợi. 

- Để thực hiện hiệu quả những quy định trên, các cơ quan BHXH cần 
lưu ý gì, thưa ông? 

- BHXH Việt Nam khuyến khích BHXH các tỉnh, thành phố áp dụng 
những giải pháp trong tổ chức thực hiện để giảm hơn nữa thời hạn giải 
quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm so với thời hạn tại Quyết định 
166/QĐ-BHXH. Đặc biệt, cơ quan BHXH các cấp, các tổ chức làm đại 
diện chi trả cũng không được phép quy định thêm các thủ tục hành 
chính, gây phiền hà với đối tượng tham gia, thụ hưởng chế độ bảo 
hiểm. 
- Trân trọng cảm ơn ông! 

Theo hanoimoi.com.vn 

 



2. Người bưu điện kiêm thêm nhiều nghề mới 
Không chỉ đơn thuần cung cấp dịch vụ bưu chính - chuyển phát 
truyền thống, những năm gần đây, nhân viên bưu điện còn cung 
cấp đa dạng dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân 
cũng như củng cố vị thế của ngành Bưu điện trong đời sống xã 
hội.  

 

Điểm bưu điện - văn hóa xã Nguyệt Đức triển khai đa dịch vụ để đáp 
ứng nhu cầu của người dân địa phương. 

Nhiều điểm bưu điện văn hóa xã (BĐVHX) đã chuyển hướng đa dịch vụ 
nhằm tận dụng lợi thế mạng lưới, nâng cao hiệu quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. 

Báo Bưu điện Việt Nam triển khai tuyến bài về việc người bưu điện 
kiêm thêm nhiều nghề mới để công chúng hiểu hơn về sự thay đổi của 
ngành Bưu điện. 

Đa dịch vụ hóa 

Điểm BĐVHX Nguyệt Đức (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) nằm ở 
vị trí khá thuận lợi, gần mặt đường, lại gần ủy ban nhân dân xã, trường 
tiểu học, trường trung học cơ sở và nhiều cơ quan hành chính… nên 



thường xuyên tấp nập khách vào ra. Không chỉ cung ứng dịch vụ bưu 
chính, chuyển phát truyền thống, rất nhiều mặt hàng “ngoài ngành” đã 
được bày bán tại đây. 

Kể từ lúc mở cửa điểm BĐVHX, chị Trần Thị Liên, nhân viên BĐVHX 
Nguyệt Đức luôn chân luôn tay làm việc và khuôn mặt lúc nào cũng 
tươi cười, đon đả chào đón các “thượng đế”. Này ông ở xóm trên hỏi 
về việc mua bảo hiểm y tế cho con. Này bác xóm dưới tạt vào mua bảo 
hiểm xe máy. Này chị trung niên tiện đường ghé qua mua nước giặt 
mang về nhà. Và này cậu trai trẻ nhờ chuyển phát gói hàng vào tận 
trong Nam… Dường như tất cả đều là những người thân quen bấy lâu 
nay bởi chỉ cần xuất hiện ở cửa, chị đã gọi đúng tên và ai cũng bày tỏ 
sự thân thiện, tin tưởng đối với chị. 

Suốt thời gian chúng tôi ghé thăm điểm BĐVHX Nguyệt Đức, bất kể vị 
khách nào đến sử dụng dịch vụ của bưu điện đều có vẻ mặt thoải mái, 
vui vẻ khi bước chân ra khỏi đây. 

Nghe chúng tôi bày tỏ sự thán phục rằng không hiểu sao chị có thể làm 
nhiều việc mà luôn đảm bảo sự hài lòng của khách hàng như thế, chị 
Trần Thị Liên chỉ cười và tâm sự: “Doanh thu mỗi tháng của BĐVHX 
Nguyệt Đức trung bình khoảng 30 triệu đồng, trong đó chủ yếu là 
doanh thu từ dịch vụ bưu chính – chuyển phát (có tháng lên tới hơn 20 
triệu đồng). Vì một mình phụ trách điểm, công việc lại khá nhiều, nên 
chuyện phải làm việc đến tận 11h đêm không phải là chuyện hiếm”. 

Áp lực công việc của những nhân viên BĐVHX như chị Liên ngày càng 
lớn, và mới đây, họ lại đón nhận thêm một nhiệm vụ mới, đó là triển 
khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính qua bưu điện. Bắt đầu chính thức triển khai dịch vụ này từ năm 
2016, ngay từ những tháng đầu, mỗi tháng đã có trung bình 30 – 50 hồ 
sơ được BĐVHX Nguyệt Đức tiếp nhận và chuyển trả đến tận nhà 
người dân. 

“Đến giờ, hầu như mọi người dân ở Nguyệt Đức đều đã biết đến dịch 
vụ mới của BĐVHX. Để có được điều đó, tôi đã triển khai nhiều 
phương pháp tuyên truyền như trực tiếp giới thiệu cho những người 
dân về dịch vụ mới khi họ đến bưu điện, nhờ đài truyền thanh xã thông 

Trong khuôn viên có diện tích nhỏ gọn, điểm BĐVHX chẳng khác gì 
một cửa hàng tiện ích, một bách hóa tổng hợp thu nhỏ với rất nhiều 
loại dịch vụ, hàng hóa được cung ứng cho người dân trong xã. 



báo về dịch vụ, kết nối thông tin về dịch vụ thông qua việc đăng tải lên 
Zalo, Facebook cá nhân… Nhìn chung, mọi người đều rất thích dịch vụ 
này vì không phải đi xa, lại quen biết nhau cả nên cảm thấy tự tin khi 
làm thủ tục hành chính (nhiều khi gặp người lạ thì cũng không dám hỏi 
bảng biểu này phải ghi nội dung thế nào). Đây cũng chính là động lực 
để động viên mình phục vụ khách hàng tốt hơn”, chị Liên kể thêm. 

“Điểm cộng” trong mắt người dân 

Chỉ mất 5 – 7 phút làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại bưu điện, anh 
Nguyễn Văn Đạt ở tổ 6 thôn Tư Đôi, xã Nguyệt Đức cho biết: “Do giấy 
phép lái xe bị nhàu nát vì quá trình sử dụng đã khá lâu, mình lại không 
cẩn thận để mưa ướt, nên hôm nay ra BĐVHX để làm lại giấy phép lái 
xe. Trước kia, mình phải lên huyện để làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái 
xe, giờ về ngay BĐVHX, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chủ động 
hơn trong công việc của mình”. 

 

Chị Trần Thị Liên, nhân viên BĐVHX Nguyệt Đức chụp ảnh cho một 
khách hàng đến làm dịch vụ cấp đổi lại giấy phép lái xe. 

“Tổng chi phí chỉ 170.000 đồng gồm cả chi phí làm lại giấy phép lái xe 
(135.000 đồng) và chi phí chuyển phát (35.000 đồng). Khi có kết quả, 
nhân viên bưu điện sẽ mang giấy phép đến trả tận nhà, mình đi làm 
vắng cũng có người nhà nhận hộ. Chứ như trước kia, nhiều khi công 
việc bận, khó thu xếp thời gian đến cơ quan công quyền để lấy được. 



Đấy là điểm tôi thích nhất khi ra bưu điện làm lại giấy phép lái xe. Mình 
ở đồng bằng đã thấy thuận tiện như thế, đối với người dân ở vùng sâu, 
vùng xa thì dịch vụ này thật sự rất hữu ích”, anh Đạt hồ hởi chia sẻ. 

Sở TT&TT đã phối hợp Bưu điện tỉnh Bắc Ninh triển khai nhiều dịch 
vụ qua bưu điện như cấp đổi giấy phép lái xe, cấp đổi hộ chiếu, các 
thủ tục hành chính của Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Giao 
thông Vận tải… 

Câu chuyện chúng tôi kể trên không phải chuyện cá biệt ở Nguyệt Đức. 
Giải quyết những thủ tục hành chính thiết yếu qua bưu điện đang là sự 
lựa chọn của rất nhiều người dân từ thành phố đến nông thôn, miền 
núi. 

Nếu như trước đây, người dân và các tổ chức, doanh nghiệp khi giải 
quyết thủ tục giấy tờ phải đến trực tiếp các cơ quan hành chính nhà 
nước thì nay chỉ cần tới bưu điện là có thể giải quyết được rất nhiều thủ 
tục thiết yếu như: cấp đổi giấy phép lái xe, cấp lý lịch tư pháp, trích lục 
bản sao giấy tờ hộ tịch, cấp phép bán lẻ sản phẩm rượu, thuốc lá, cấp 
phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm… 

Nhiều thủ tục trước kia người dân rất mệt mỏi vì phải đi lại, chờ đợi thì 
nay đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều khi việc tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được triển khai tại gần 1.600 
điểm BĐVHX 
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3. Ngành Thuế quyết tâm 'phủ sóng' hóa đơn điện 
tử: Doanh nghiệp còn e dè, chờ đợi 
Thời gian qua, công tác cải cách hành chính thuế luôn được cộng 
đồng doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế đánh giá cao. 

Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử 
khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra đời tiếp tục được cho là bước 
tiến vượt bậc của ngành Thuế trong công tác cải cách hành chính. Tuy 
nhiên, việc áp dụng hóa đơn điện tử vẫn còn gặp nhiều trở ngại. 
TBTCVN đưa ra loạt bài viết tìm hiểu sâu về nguyên nhân, những trở 
ngại cũng như giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy việc “phủ sóng” hóa đơn 
điện tử trên toàn quốc, trong thời gian tới. 



Sau một thời gian thí điểm, hóa đơn điện tử (HĐĐT) không chỉ được 
đánh giá là mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp (DN) như tiết giảm 
chi phí; giảm rủi ro khi sử dụng, lưu trữ hóa đơn… mà còn giúp đồng 
bộ dữ liệu giữa DN và cơ quan thuế, nâng cao hiệu quả công tác quản 
lý thuế. Tuy nhiên, DN vẫn còn tâm lý e dè, chờ đợi… chưa muốn 
chuyển đổi. 

 

Doanh nghiệp vẫn đang khá băn khoăn khi chuyển đổi từ hóa đơn giấy 
sang hóa đơn điện tử. 

Ủng hộ nhưng vẫn băn khoăn, chờ đợi 

Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chậm nhất đến 
ngày 1/11/2020, tất cả các DN phải hoàn thành việc chuyển đổi từ sử 
dụng hóa đơn giấy sang sử dụng HĐĐT, kể cả hóa đơn có mã xác thực 
và hóa đơn không có mã xác thực của cơ quan thuế. 

Quy định là vậy nhưng nhiều DN vẫn còn băn khoăn, chưa mặn mà 
thậm chí còn tâm lý chờ đợi đến khi bị bắt buộc mới triển khai thực 
hiện, nhất là đối với những DN nhỏ và vừa đã quen dùng hóa đơn giấy. 

Ông Bùi Văn Thắng – Giám đốc Công ty TNHH MTV Tùng Lộc (Ninh 
Bình) chia sẻ, DN đã tìm hiểu về HĐĐT, tuy nhiên là DN nhỏ, sử dụng 



tương đối ít hóa đơn, đồng thời thời gian bắt buộc phải chuyển đổi còn 
dài nên DN chưa thực hiện. 

Ông Trần Trọng Kiên – Giám đốc Công ty TNHH thương mại truyền 
thông và quảng cáo Sen Việt (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi ủng hộ nghị định 
này của Chính phủ, bởi HĐĐT được triển khai đồng bộ ở tất cả các DN 
sẽ tạo sự minh bạch và cạnh tranh lành mạnh giữa các DN trong cùng 
ngành nghề. Đặc biệt, HĐĐT được triển khai đồng bộ sẽ giúp DN tránh 
được những rủi ro trong việc sử dụng hóa đơn, sử dụng hàng hóa 
nguyên liệu đầu vào. Chúng tôi đang lựa chọn nhà cung cấp phù hợp 
để chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT trong lộ trình từ nay đến cuối năm 
2019” - ông Kiên nói. 

Ông Quách Ngọc Hà – Giám đốc Công ty CP xăng dầu dầu khí Ninh 
Bình cho biết, Chi cục Thuế thành phố Ninh Bình đã nhiều lần động 
viên DN chuyển sang sử dụng HĐĐT, nhưng cơ sở hạ tầng công nghệ 
thông tin (CNTT) chưa đáp ứng các yêu cầu đề ra. Do đó, DN sẽ nâng 
cấp dần hạ tầng và chuyển đổi trong thời gian tới. 

Đại diện Chi cục Thuế thành phố Ninh Bình cho biết, người nộp thuế 
(NNT) vẫn chưa muốn chuyển từ hóa đơn giấy sang sử dụng HĐĐT có 
nhiều lý do, trong đó có các lý do điển hình là: Chính sách chưa quy 
định bắt buộc phải sử dụng; NNT ngại thay đổi thói quen; sự am hiểu 
về CNTT còn hạn chế và việc tiếp cận CNTT chưa thành thục; một số 
DN làm ăn không chân chính muốn sử dụng hóa đơn giấy để dễ gian 
lận thuế; nhiều DN chưa tin tưởng vào chất lượng các công ty cung cấp 
phần mềm HĐĐT… Do đó, số lượng DN sử dụng HĐĐT trên địa bàn 
còn khá hạn chế. 

HĐĐT giảm thời gian thực hiện thủ tục thuế 

Trao đổi với phóng viên về kinh nghiệm trong quá trình sử dụng HĐĐT, 
ông Nguyễn Ngọc Sơn – Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Sơn (Ninh 
Bình) vui vẻ cho biết, HĐĐT mang lại rất nhiều lợi ích cho DN.  

“Đặc thù của DN là hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hàng tiêu 
dùng, với rất nhiều mặt hàng khác nhau. Bình quân mỗi tháng DN xuất 
khoảng 700 hóa đơn. Để xuất đủ 700 hóa đơn. DN phải bố trí 2 kế toán 
chuyên viết hóa đơn và làm các loại báo cáo. Từ khi chuyển sang sử 
dụng HĐĐT, DN giảm được 1 kế toán” - ông Sơn nói. 

Chia sẻ về những khó khăn khi mới sử dụng HĐĐT ông Sơn cho biết, 
trong quá trình sử dụng, bước đầu không tránh khỏi những khó khăn 
vướng mắc. Tuy nhiên những khó khăn vướng mắc của DN đều được 
cán bộ thuế và nhà cung cấp phần mềm hóa đơn hỗ trợ rất kịp thời. 



“Tôi mong rằng các DN trên địa bàn nên sớm chuyển đổi sang sử dụng 
HĐĐT, bởi không chỉ riêng lợi ích của HĐĐT mang lại mà còn tạo được 
sự đồng bộ trong việc mua bán, trao đổi hàng hóa giữa các DN với 
nhau. Cùng với đó, HĐĐT còn tạo dữ liệu chuẩn xác giúp công tác 
thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế được nhanh chóng, qua đó giảm 
thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuế của DN với cơ quan quản lý 
nhà nước” - ông Sơn nhấn mạnh.  

Để tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong sử dụng hóa đơn khi bán 
hàng hóa, cung cấp dịch vụ, Nghị định 119 đã đưa ra lộ trình 
chuyển đổi từ việc sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn giấy sang sử 
dụng HĐĐT trong vòng 24 tháng, từ ngày nghị định có hiệu lực là 
1/11/2018 đến ngày 1/11/2020.  
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4. Cần làm rõ tính khả thi trong triển khai các quy 
định liên quan đến cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử 
Phiên họp toàn thể lần thứ 14 Ủy ban Quốc phòng và An ninh của 
Quốc hội diễn ra trong ba ngày, từ ngày 6 – 8/5/2019. 

Tại phiên họp này Ủy ban sẽ thẩm tra các dự án Luật Xuất cảnh, nhập 
cảnh của công dân Việt Nam; dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); dự 
án Luật Lực lượng dự bị động viên, đồng thời thẩm tra các báo cáo của 
Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao 
thông năm 2018, việc triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao 
thông những tháng đầu năm 2019... 

Trong phiên làm việc ngày 6/5, Ủy ban đã thẩm tra dự án Luật Xuất 
cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và dự án Luật Dân quân tự vệ 
(sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tham dự phiên họp. 

Minh bạch thủ tục quản lý xuất cảnh, nhập cảnh 

Thảo luận về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, 
các thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh tán thành sự cần thiết 
ban hành dự án Luật. Các đại biểu nhấn mạnh, việc ban hành Luật này 
nhằm quy định đầy đủ, cụ thể, rõ ràng, minh bạch trình tự, thủ tục quản 
lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan, các trường hợp hạn chế quyền công dân 
trong hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 



chính, ứng dụng những thành tựu của khoa học, công nghệ trong quản 
lý xuất nhập cảnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. 

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN 

Các đại biểu đề nghị không hợp nhất dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập 
cảnh của công dân Việt Nam với Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, 
cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam vì cho rằng giữa hai Luật này 
khác nhau về đối tượng áp dụng, nội dung điều chỉnh, thủ tục hành 
chính, các loại giấy tờ được cấp và nội dung, trách nhiệm quản lý nhà 
nước. 

Có ý kiến băn khoăn về tính khả thi của các quy định về hộ chiếu có 
gắn chip điện tử, quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập 
cảnh của công dân. Ý kiến này cho rằng những nội dung nói trên khó 
triển khai, áp dụng đồng bộ để khai thác, sử dụng, xử lý dữ liệu chung 
kể từ ngày Luật này có hiệu lực (ngày 1/7/2020) và đề nghị bổ sung 
quy định chuyển tiếp để có lộ trình thực hiện cho phù hợp, đảm bảo 
tính khả thi. 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Trần Ngọc Khánh nêu 
rõ, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Sản xuất và phát hành 



hộ chiếu điện tử Việt Nam” và giao Bộ Công an đầu tư xây dựng phần 
mềm ứng dụng phục vụ sản xuất, cấp phát, kiểm soát, quản lý hộ chiếu 
điện tử; xây dựng, thống nhất quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ 
chiếu và xuất nhập cảnh để dùng chung cho các đơn vị chức năng 
thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao. Vì thế, Bộ Công an 
cần sớm hoàn thành các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ, bảo đảm cho việc sản xuất hộ chiếu có gắn chip điện tử và vận 
hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của 
công dân kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nêu rõ, dự án 
Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam có tính đặc thù là 
nội dung mang tính pháp điển hóa cao, các quy định đa phần kế thừa 
và nâng lên thành luật từ các quy định dưới luật hiện hành. Do đó, Phó 
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát các quy định 
hiện có, xác định các nội dung cần thiết quy định trong luật để bảo đảm 
tính bao quát, phù hợp, đồng thời bổ sung các quy định mới nhằm ứng 
dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý. 

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý Ban soạn thảo cần quan tâm đến các quy 
định về quy trình, thủ tục gắn với cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm 
chặt chẽ trong cấp hộ chiếu cho công dân, không để xảy ra thiếu sót 
nhưng không được gây phiền hà và đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của 
công dân. 

Ban soạn thảo cũng cần làm rõ tính khả thi trong việc triển khai các quy 
định liên quan đến việc cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử, làm rõ tính liên 
thông, thống nhất khi sử dụng cùng lúc hai hộ chiếu là hộ chiếu thông 
thường và hộ chiếu có gắn chíp điện tử; vấn đề đồng bộ, kết nối, dùng 
chung cơ sở dữ liệu giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại 
giao, đặc biệt trong việc sử dụng dịch vụ chữ ký số, tính liên thông giữa 
Cơ sở dữ liệu xuất cảnh, nhập cảnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư, Cơ sở dữ liệu về căn cước công dân. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng dân quân tự vệ 

Qua thảo luận về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), các đại biểu 
nhất trí về sự cần thiết sửa đổi Luật, nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ 
trương, chính sách của Đảng, quy định của Hiến pháp về nhiệm vụ bảo 
vệ Tổ quốc, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về dân quân tự vệ, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng này trong tình 
hình mới. 



Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc 
phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng cho biết, một số ý kiến đề nghị ban 
soạn thảo tiếp tục quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng về tổ 
chức, biên chế, cải cách chế độ tiền lương; bảo đảm hài hòa, hợp lý 
giữa yêu cầu xây dựng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, “chú 
trọng nâng cao chất lượng ở vùng trọng điểm quốc phòng, an ninh và 
những địa bàn phức tạp” nhưng cần tinh gọn về tổ chức, biên chế, thiết 
thực, hiệu quả và tránh dàn trải. 

Về tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp (Điều 17), một số ý kiến cho rằng 
quy định tổ chức tự vệ như trong dự thảo Luật là khó khả thi, vì theo 
quy định của Hiến pháp, Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan 
hiện nay ở nước ta có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh 
tế nên việc tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài (FDI) khó bảo đảm phù hợp với vị trí, chức năng 
của lực lượng tự vệ “là lực lượng bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã 
hội chủ nghĩa, tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước”. 
Có ý kiến đề nghị chỉnh lý nội dung này theo hướng quy định cụ thể đối 
với từng loại hình doanh nghiệp cho phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh 
doanh. 

Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu để 
quy định cụ thể hơn điều này, đảm bảo tính khả thi, khắc phục những 
vướng mắc của Luật hiện hành, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong 
sản xuất, kinh doanh, bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật về quyền, 
nghĩa vụ của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, đáp ứng yêu 
cầu phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. 
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5.  Đề xuất bãi bỏ quy hoạch cơ sở phá dỡ tàu biển 
Cục Hàng hải VN đề xuất bãi bỏ quy hoạch cơ sở phá dỡ tàu biển 
tại dự thảo Nghị định thay thế về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã 
qua sử dụng. 
Cục Hàng hải VN vừa có văn bản gửi các chi cục, doanh nghiệp (DN) 
hàng hải và hiệp hội vận tải biển các địa phương về việc góp ý dự thảo 
Nghị định thay thế Nghị định số 114/2014 của Chính phủ quy định về 
đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử 
dụng. 



Nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo Nghị định thay thế là đề xuất 
bãi bỏ Điều 46 của Nghị định 114/2014 về quy hoạch cơ sở phá dỡ tàu 
biển, đồng nghĩa với bãi bỏ việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về cơ sở phá dỡ tàu biển. 

Nhiều điểm mới trong Nghị định thay thế Nghị định 114/2014 sẽ tạo 
điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở phá dỡ tàu biển nâng cao hiệu 

quả kinh doanh trong bối cảnh ngành công nghiệp đóng mới, sửa chữa 
chưa thực sự phục hồi - Ảnh minh họa 

“Cơ sở phá dỡ tàu biển thay vì phải được xây dựng và hoạt động theo 
quy hoạch đã được phê duyệt, chỉ cần đáp ứng các yếu tố cơ bản, bao 
gồm: là DN được thành lập theo quy định của pháp luật, có cở sở vật 
chất, trang thiết bị kỹ thuật đảm bảo chất lượng và hoàn thành các yêu 
cầu về đánh giá tác động môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển 
theo quy định của pháp luật”, Cục Hàng hải VN cho hay. 

Cục Hàng hải cũng đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, thay đổi 
một số yêu cầu để tạo thuận lợi cho DN như: bãi bỏ quy định về thời 
gian phá dỡ tàu biển là 90 ngày và 180 ngày (Khoản 5 Điều 4) vì yếu tố 
thời gian phụ thuộc vào cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhập 
khẩu phương tiện hàng hóa; Chuyển thẩm quyền công bố cơ sở phá 
dỡ tàu biển từ Bộ GTVT về Cục Hàng hải nhằm triển khai hiệu quả 
phương án cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản các quy định về điều 
kiện kinh doanh theo chủ trương của Chính phủ,… 



Ông Bùi Thiên Thu, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải VN cho rằng, việc 
xây dựng Nghị định thay thế số 114/2014 là rất cần thiết, giúp DN tận 
dụng tối đa lợi thế sẵn có về cơ sở hạ tầng, công nghệ, thiết bị của các 
cơ sở phá dỡ tàu cũ; Giải quyết việc làm cho người lao động, hỗ trợ 
DN phục hồi trong sản xuất kinh doanh trong giai đoạn ngành công 
nghiệp đóng mới, sửa chữa chưa thực sự phục hồi, tạo điều kiện cho 
DN tăng doanh thu, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và địa phương; 
Giải quyết được những con tàu mang quốc tịch nước ngoài quá tuổi sử 
dụng nhưng không được phá dỡ do vướng cơ chế. 

“Việc hoàn thiện quy định về phá dỡ tàu biển cũng sẽ giúp cơ quan liên 
quan có cơ sở hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác 
bảo vệ môi trường, củng cố và nâng cao công tác quản lý Nhà nước 
đối với hoạt động phá dỡ tàu biển đang diễn ra hàng ngày để từ đó đề 
xuất xây dựng, hoàn thiện cơ chế và lộ trình phát triển trong giai đoạn 
tiếp theo phù hợp với quy định của Công ước quốc tế về phá dỡ tàu 
biển”, ông Thu nói. 
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6. Nỗ lực vượt bậc để hội nhập thành công 
Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, bản thân DN phải thay đổi tư 
duy kinh doanh thích nghi với bối cảnh mới. Đó là nhận định của 
nhiều chuyên gia tại Phiên hiến kế về DN và CPTPP với chủ đề 
“Chủ động khai thác có hiệu quả Hiệp định CPTPP để phát triển 
bứt phá” diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt 
Nam 2019. 

Doanh nghiệp cần ở thế chủ động 

Chia sẻ tại phiên hiến kế, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc cho biết, Việt Nam đã chính thức tham 
gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP) được 3 tháng. CPTPP đang tiếp tục thúc đẩy cạnh tranh, mở 
ra cơ hội thuận lợi cho 700.000 DN, hàng trăm nghìn hộ kinh doanh 
trong nước. 

Hội nhập mà hiệu quả thấp hay 
không thấy hiệu quả là lỗi của 
bộ máy quản lý; cần thay đổi tư 
duy quản lý, chính sách theo 



Tuy nhiên, CPTPP mang lại cho các 
DN Việt nhiều cơ hội nhưng cũng 
không ít thách thức, đòi hỏi các DN 
phải chủ động đón đầu và khai thác 
những lợi thế để phát triển. “CPTPP 
giúp Việt Nam loại bỏ 65% thuế với 
các loại hàng hóa từ các nền kinh tế 
thành viên, điều này có ý nghĩa lớn 
với các DN sản xuất dịch vụ. Tuy 
nhiên, có 2 vấn đề nổi cộm đang cản 
trở các DN, đó là: Khả năng đáp ứng 
các yêu cầu về tiêu chuẩn và khả 
năng vượt qua các rào cản về kỹ 
thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm” – 
ông Lộc nhận định. 
Đánh giá về tác động của CPTPP, 
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần 
Quốc Khánh khẳng định: “Nếu các điều kiện khác đều thuận lợi, Hiệp 
định này giúp Việt Nam có thêm điều kiện thu hút mạnh đầu tư, để thực 
hiện tiềm năng xuất khẩu, gia tăng hàng xuất khẩu. Hiện nay, nhiều tập 
đoàn lớn đầu tư mạnh vào Việt Nam, biến nước ta thành thị trường sản 
xuất mới của họ, thúc đẩy hiện đại hóa đất nước”. Tuy nhiên, nhiều 
chuyên gia kinh tế có cùng quan điểm, DN không nên coi các hàng rào 
kỹ thuật trong Hiệp định CPTPP là rào cản mà cần dựa vào các yếu tố 
này để nâng cao sản phẩm của mình. Bên cạnh đó, thay vì bị động chờ 
Chính phủ, DN cần chủ động góp nhặt kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn 
và đóng góp ý kiến để các Bộ tạo ra cách chính sách mang hơi thở 
cuộc sống. 

Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp 

Để hội nhập CPTPP thành công, các chuyên gia cho rằng các bộ, 
ngành phải nỗ lực cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cộng 
đồng DN khi tham gia vào sân chơi CPTPP. Với tinh thần đó, trong 2 
năm 2017 và 2018 Bộ NN&PTNT đã ban hành 5 bộ luật, nhờ đó, năm 
2018, tốc độ GDP tăng trưởng của ngành này là 2,76%, kim ngạch xuất 
khẩu đạt 42 tỷ USD. Hay như Bộ TN&MT đã ban hành quy chuẩn quốc 
gia về quy hoạch dệt nhuộm. Với nước thải công nghiệp nói chung có 
33 thông số kiểm soát, nước thải dệt nhuộm chỉ có 10 thông số kiểm 
soát. Quy định này góp phần hỗ trợ cho cơ sở dệt nhuộm về bảo vệ 
môi trường. Chính phủ cũng đang nghiên cứu, xem xét cụ thể về lĩnh 

hướng mở; lấy môi trường kinh 
doanh công bằng, lấy DN là 
nguyên khí của quốc gia. Hội 
nhập không chỉ đặt hàng hóa, 
dịch vụ vào môi trường cạnh 
tranh mà cả bộ máy quản lý 
cũng cần thay đổi, cần vươn lên 
để đủ sức điều hành. Bên cạnh 
đó, Nhà nước sẽ đồng hành 
cùng DN nhưng sự chủ động 
của DN là cần thiết. Đây là yếu 
tố quyết định sự thành bại của 
DN trong Hiệp định CPTPP. 
Thứ trưởng Bộ Công Thương 
Trần Quốc Khánh 



vực bảo vệ môi trường. “Bộ đang hướng đến việc sửa đổi luật bảo vệ 
theo tiêu chí sàng lọc đầu tư. Quy định về giấy phép môi trường, liên 
thông, giảm số lượng giấy tờ... nhằm giảm chi phí, thời gian cho DN. 
Luật cũng nghiên cứu về quy định về chất thải, phân luồng để quản lý 
phù hợp, giảm thiểu chất thải...”- Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công 
Thành cho hay. 

Dây chuyền lắp ráp xe máy công nghệ hiện đại của Công ty Honda 
Việt Nam. Ảnh: Việt Linh 

Để nắm bắt cơ hội và đạt được những con số tăng trưởng vượt bậc khi 
tham gia CPTPP, Chính phủ đã và đang chỉ đạo các bộ, ngành thường 
xuyên cập nhật những tác động tổng thể đến nền kinh tế cũng như 
từng lĩnh vực cụ thể từ CPTPP, để xây dựng các giải pháp điều hành 
một cách phù hợp. Đồng thời, các cơ quan chức năng, tổ chức, hiệp 
hội cần có các giải pháp cung cấp thông tin, hỗ trợ DN nắm bắt được 
các thông tin cụ thể từ hiệp định; hướng dẫn, giải đáp thắc mắc về 
hàng rào thuế quan, xuất xứ… Từ đó, DN sẽ chủ động xây dựng chiến 
lược sát với thực tiễn và tận dụng tốt hơn những cơ hội mà CPTPP 
mang lại. 
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7. Đề xuất sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm 
Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng Luật bảo hiểm (sửa đổi) nhằm 
mở rộng và tăng tính an toàn, bền vững của thị trường bảo hiểm. 

Luật Kinh doanh bảo hiểm được Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 8 thông 
qua ngày 9/12/2000, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2001 (đã được 
sửa đổi, bổ sung năm 2010 bằng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Kinh doanh bảo hiểm được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 
thông qua ngày 24/11/2010, có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2011). 

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, trong gần 20 năm thi hành, Luật Kinh 
doanh bảo hiểm đã có những tác động tích cực đối với sự phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước. 

Luật Kinh doanh bảo hiểm được Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 8 thông 
qua ngày 9/12/2000, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2001 (Ảnh 

minh hoạ: KT) 

Cụ thể, Luật này đã tạo cơ sở pháp lý thuận lợi để thị trường bảo hiểm 
ngày càng phát triển, thể hiện rõ vai trò vị trí trong nền kinh tế - xã hội, 
góp phần thực hiện thành công các giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều 
hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Chiến lược 



phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết của Chính phủ về những 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội. 

Luật Kinh doanh bảo hiểm cũng đã góp phần tạo lập cơ sở pháp lý, 
từng bước đa dạng sản phẩm bảo hiểm, mở rộng kênh phân phối, quy 
mô, chất lượng hiệu quả được nâng cao, ngày càng trở thành kênh dẫn 
vốn quan trọng cho nền kinh tế, góp phần phát triển thị trường dịch vụ 
tài chính ngày càng vững mạnh. 

Hơn nữa, Luật này cũng giúp tạo lập cơ sở góp phần thực hiện chính 
sách ổn định kinh tế vĩ mô và bảo vệ tài chính cho các nhà đầu tư. 
Đồng thời, tạo lập cơ sở góp phần bổ trợ cho các chính sách an sinh xã 
hội; thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách của Chính 
phủ. 

Tuy nhiên, theo quan điểm của Bộ Tài chính, sau gần 18 năm có hiệu 
lực, đã đến lúc cần sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm nhằm tạo nền 
tảng để Việt Nam phát triển thành thị trường tài chính trung tâm của 
khu vực Châu Á thông qua việc đổi mới mô hình quản lý, giám sát. 
Đồng thời, Luật mới sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; nâng 
cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm, cải thiện 
mạnh mẽ môi trường kinh doanh bảo hiểm, nâng cao chất lượng tăng 
trưởng của thị trường.  

Cải cách hành chính trong kinh doanh bảo hiểm 

Theo Bộ Tài chính, để đổi mới mô hình tăng trưởng thông qua đổi mới 
cung cấp dịch vụ, phương thức kinh doanh và phương thức quản lý 
Nhà nước, cần tập trung các nguồn lực để sửa đổi, hoàn thiện Luật 
Kinh doanh bảo hiểm một cách đồng bộ, toàn diện, có lộ trình, đảm bảo 
tính khả thi, công khai, minh bạch, tăng tính chủ động và chịu trách 
nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm. Đặc biệt, phải coi trọng chất lượng 
và sự an toàn của thị trường; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế 
để hình thành một hệ thống thị trường bảo hiểm đồng bộ và thống nhất 
trong tổng thể thị trường tài chính của đất nước. 

Tại Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm sửa đổi, Bộ Tài chính đặt 
mục tiêu cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong hoạt động kinh 
doanh bảo hiểm kết hợp với việc cải cách toàn diện công tác quản lý, 
kiểm tra, thanh tra chuyên ngành. Luật Bảo hiểm sửa đổi sẽ bảo đảm 
thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phối hợp giữa các 
cơ quan quản lý nhà nước trong phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh 
các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, giữ vững kỷ 



cương và sự bền vững của thị trường; bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của nhà đầu tư, khách hàng, sự an toàn của cả hệ thống, tiết 
giảm chi phí xã hội. 

Theo Bộ Tài chính, Luật Bảo hiểm sửa đổi sẽ kế thừa, tiếp tục phát 
triển và hoàn thiện những quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm 
còn phù hợp với thực tế và đã có tác động tích cực đối với sự phát triển 
của thị trường bảo hiểm. Đồng thời, chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung 
những quy định đã phát sinh hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực 
hiện, đáp ứng yêu cầu quản lý và bảo hộ đối với thị trường bảo hiểm. 

Đặc biệt, Luật Bảo hiểm sửa đổi sẽ bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp 
và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, tính tương thích với cam 
kết quốc tế có liên quan; xác định rõ nội dung, nguyên tắc áp dụng Luật 
Bảo hiểm bảo đảm không chồng chéo, mâu thuẫn giữa Luật Bảo hiểm 
và các luật khác có liên quan./. 

Theo vov.vn 

 

8. Tạo điều kiện cấp phép thêm các hãng hàng 
không mới 
Hạ tầng hàng không quá tải, không theo kịp tốc độ tăng trưởng 
khách du lịch những năm gần đây là một trong 4 nhóm vấn đề 
được cho là khó khăn lớn, cản trở sự phát triển của ngành Du lịch 
mà khối doanh nghiệp tư nhân kiến nghị Chính phủ cần phải cải 
thiện ngay. 

Nhiều sân bay rơi vào tình trạng quá tải 

“Tính đến tháng 3.2019, nước ta đang có 22 cảng hàng không trong đó 
có 9 cảng quốc tế. Giai đoạn từ năm 2014-2018, cùng Trung Quốc, Ấn 
Độ, hàng không Việt Nam được xếp trong top phát triển nhanh nhất thế 
giới”, ông Đinh Việt Phương, Phó tổng giám đốc Vietjet Air cho biết. 
Thành quả này có được nhờ chính sách mở cửa và sự tham gia của 
kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống hạ tầng hàng không đang 
thiếu hụt, gây cản trở đến sự phát triển của kinh tế và du lịch. Nhiều 
sân bay đang quá tải khi vượt qua công suất thiết kế. 

Quá tải gây khó khăn cho việc thu hút khách du lịch 

Trong khi đó, chuyên gia hàng không và du lịch Lương Hoài Nam, 
thành viên Hội đồng tư vấn du lịch TAB bày tỏ sự lo lắng khi sân bay 
Long Thành (Đồng Nai) đã được Quốc hội thông qua 3 năm rồi nhưng 



đến nay vẫn chậm trễ. Còn sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Nội Bài 
(Hà Nội), Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa) quá tải đến mức ngột ngạt. 

 

Thừa nhận hạ tầng hàng không đang có nhiều hạn chế, Cục trưởng 
Cục Hàng không (Bộ GTVT) Đinh Việt Thắng cho biết ngành giao thông 
đang cải thiện hạ tầng cơ sở, vừa phải đảm bảo yêu cầu phát triển bền 
vững và an toàn. “Về chính sách cho tư nhân phát triển hàng không, 
thực tế trong thời gian qua, tư nhân đã được tạo điều kiện tham gia, 
nhưng nếu cứ làm tự do, nền kinh tế nhà nước sẽ rơi vào khủng 
hoảng”, ông Thắng nói. 

Hiện nay, cơ chế quản lý đầu tư ở Việt Nam được ông Đinh Việt Thắng 
đánh giá là rất phức tạp. Đơn cử như sân bay Long Thành từng được 
kỳ vọng mang tầm cỡ trung tâm trung chuyển khách trong khu vực 
nhưng đến nay trọng tâm dường như đã bị sai vì không có hạ tầng kết 
nối với sân bay này. “Sân bay Long Thành không chỉ cần 5 tỉ đô la để 
hoàn thiện mà cần thêm 5 tỉ đô la nữa cho các công trình xung quanh. 
Nếu không, sân bay này sẽ trở thành ốc đảo. Chúng tôi đã khẳng định 
sẽ quy hoạch lại sân bay Long Thành với công suất khoảng 80 triệu 
khách/năm”, ông Thắng cho biết. Với cảng hàng không quốc tế Đà 
Nẵng, công suất sẽ được nâng lên 30 triệu khách/năm. 

Trước những vướng mắc và sức ép về sự quá tải ở các sân bay, gây 
cản trở, khó khăn cho việc đón khách, thu hút khách quốc tế đến Việt 
Nam và khách Việt Nam đi du lịch trong nước, tại Diễn đàn kinh tế tư 
nhân 2019, khối doanh nghiệp tư nhân đã đề nghị Chính phủ tạo điều 



kiện cấp phép thêm các hãng hàng không mới, đi cùng với đó là triệt để 
cải cách sự trùng lặp về quy trình thủ tục. Đồng thời, cần mở rộng mô 
hình sân bay Vân Đồn. 

Tạo điều kiện để tư nhân đầu tư vào hạ tầng hàng không 

Theo thống kê quốc tế, cứ 1% tăng trưởng của ngành Hàng không 
tương ứng với tăng 0,4- 0,5% GDP. Ở Việt Nam, trong những năm gần 
đây ngành hàng không đều tăng trưởng bình quân 14- 15%, tương ứng 
với mức tăng GDP 6,8- 7%/năm. 

Vietjet Air là hãng hàng không tiên phong, dù mới tham gia vào thị 
trường hàng không chưa lâu nhưng đã nắm giữ thị phần lớn nhất trong 
số những hãng hàng không tư nhân, làm thay đổi cục diện của ngành 
hàng không Việt Nam, “chia lại bầu trời”, tạo nên làn gió mới trong 
ngành trong những năm gần đây và quan trọng nhất là đã phổ thông 
hóa được loại hình vận chuyển cao cấp nhất, làm cho hàng triệu người 
nông dân có thể đi máy bay thay vì ô tô, tàu hỏa. Năm 2018, Vietjet vận 
chuyển hơn 23 triệu lượt khách trên tổng số 49,3 triệu khách của toàn 
ngành Hàng không. Hãng này đã thực hiện 118.923 chuyến bay an 
toàn với 66 đường bay quốc tế tới các nước vàvùng lãnh thổNhật Bản, 
Hong Kong, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, 
Myanmar, Malaysia, Campuchia… với những chuyến bay được cộng 
đồng hàng không quốc tế đánh giá chất lượng cao. Tổng doanh thu đạt 
52.135 tỉ đồng, công ty tiếp tục nằm trong nhóm 50 doanh nghiệp nộp 
thuế lớn nhất của cả nước với số tiền thuế, phí thu nộp ngân sách lên 
tới 6.193 tỉ đồng. Trong khi đó, công ty vay nợ rất ít, tỷ lệ nợ vay trên 
vốn chủ sở hữu chỉ có 0,39 lần. 

Vietjet cũng mở đầu những chuyến bay đến các sân bay, nhà ga quốc 
tế mới tại Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, góp phần cho những địa 
danh này trở thành điểm đến du lịch quốc tế sôi động. Đồng thời, “đánh 
thức” hàng chục sân bay, góp phần phát triển kinh tế địa phương như: 
Thanh Hóa, Vinh (Nghệ An), Chu Lai (Quảng Nam), Đồng Hới (Quảng 
Bình), Tuy Hòa (Phú Yên), Phù Cát (Bình Định), Pleiku (Gia Lai), Cần 
Thơ, Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk)… 

Để thực sự trở thành một quốc gia kiến tạo, thúc đẩy tinh thần khởi 
nghiệp, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy thu hút khách du 
lịch quốc tế đến Việt Nam, bà Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Hội đồng 
quản trị Vietjet Air kiến nghị: “Chính phủ, Bộ GTVT ưu tiên tập trung xây 
dựng quy hoạch phát triển hạ tầng sân bay, nhà ga, tạo điều kiện cho 
các tập đoàn kinh tế tư nhân có tiềm lực được tham gia, đầu tư cơ sở 



vật chất, hạ tầng sân bay”. Lãnh đạo hãng này cũng nói rõ, doanh 
nghiệp tư nhân đầu tư, có nhiều dự án không đặt mục tiêu hiệu quả 
kinh tế. Ví dụ như đề xuất dự án nâng cấp sân bay Điện Biên, Vietjet 
Air tính phải 60- 70 năm mới hoàn vốn nhưng đây là dự án có ý nghĩa 
lịch sử, ở một địa danh gắn với chiến thắng “lừng lẫy 5 châu, chấn 
động địa cầu” của dân tộc Việt Nam. Vì thế, cần phải đầu tư biến nơi 
này thành điểm đến quốc tế, mang tính lịch sử và thành một vùng kinh 
tế phát triển văn minh. 

Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng GTVT cho biết: “Chính phủ đã có chủ 
trương huy động mọi nguồn vốn để nâng cấp hạ tầng giao thông vận 
tải, trong đó có doanh nghiệp tư nhân. Bởi vì, giao thông là mạch máu 
của ngành kinh tế, hạ tầng giao thông phát triển đến đâu, kinh tế tăng 
trưởng đến đó. Tuy nhiên, việc đầu tư vào giao thông khá tốn kém, đòi 
hỏi sự tham gia của nhiều thành phần, trong đó sự góp mặt của khu 
vực tư nhân được đánh giá là nhân tố quan trọng”. 

Theo baovanhoa.vn 

 

9. Sửa đổi, bãi bỏ một số thủ tục hành chính về môi 
trường 
Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2142/QĐ-
UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bãi 
bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài 
nguyên và Môi trường Hà Nội. 

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này 1 Danh mục thủ tục hành 
chính sửa đổi; 1 thủ tục hành chính sửa đổi, 1 thủ tục hành chính bãi 
bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và 
Môi trường Hà Nội: Cấp, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ 
môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (sửa đổi: 
Thành phần, số lượng hồ sơ, Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính). 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Thủ tục số 2 Phần III, 
tại Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của Chủ tịch UBND 
TP Hà Nội hết hiệu lực. 

Trước đó, UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành Quyết định số 
4128/2018/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 
mới, thủ tục hành chính bãi bỏ trong linh vực môi trường thuộc chức 
năng quản lý của Sở TN&MT TP Hà Nội. 



Theo đó, danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải 
quyết của UBND cấp xã trên địa bàn TP đó là thủ tục xác nhận hợp 
đồng tiếp cận nguồn Gen và chia sẻ lợi ích. Thời hạn giải quyết không 
quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Danh mục bổ sung 
này có căn cứ pháp lý của Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 
của Quốc hội; và Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017 của 
Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử 
dụng nguồn gen. 

Một số danh mục về thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường được 
sửa đổi, bổ sung. Ảnh minh họa. 

Đồng thời, bãi bỏ 3 thủ tục thuộc thẩm quyền giải của UBND cấp huyện 
và Sở TN&MT, gồm: 

Thẩm định và phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết: căn cứ 
theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy 
định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, 
đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 

Lập và đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản: Căn cứ theo Nghị 
định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy 



hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 
động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 

Đăng ký và xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản: Căn 
cứ theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ 
quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến 
lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 

Theo kinhtedothi.vn 

 

10. Tiên phong trong cải cách thủ tục hành chính 
Hiện nay, toàn tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành xây dựng 186/186 
bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại cấp xã. Tỷ lệ tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đúng và trước 
hạn cho doanh nghiệp, công dân đạt trên 98%. 

 

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công TP 
Uông Bí, Quảng Ninh. Ảnh: Internet 

Tỉnh cũng đã xây dựng được 15 trung tâm phục vụ hành chính công từ 
cấp tỉnh đến cấp huyện. Tất cả các trung tâm này đều được đầu tư 
đồng bộ, hiện đại, qua đó đã làm thay đổi cơ bản hình ảnh, môi trường, 
cách thức tương tác với người dân, doanh nghiệp. 



Bên cạnh đó, hàng năm, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn 
vị, địa phương thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, chuẩn hóa 
TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và đưa vào giải quyết tại trung tâm 
phục vụ hành chính công các cấp theo hướng “Tiếp nhận, thẩm định, 
phê duyệt và trả kết quả” trực tiếp tại các trung tâm.  

Đặc biệt, Quảng Ninh là tỉnh tiên phong trong cả nước trong việc quy 
định áp dụng chữ ký số trong trả kết quả giải quyết TTHC dưới dạng 
văn bản điện tử tại trung tâm phục vụ hành chính công các cấp và bộ 
phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại cấp xã.  

Đây là cách làm mới về cải cách hành chính, góp phần cắt giảm thời 
gian giải quyết, bảo đảm nhanh chóng, hiệu quả, tạo môi trường thuận 
lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.  

Đồng thời, thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc kiến tạo 
một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả, 
tỉnh cũng đã đưa đề án chính quyền điện tử vào triển khai. 

Sau hơn 6 năm thực hiện (từ 9/2012 - 3/2019), đề án đã trở thành một 
bước đột phá mạnh mẽ, quan trọng, có tác động sâu rộng; huy động 
được sự vào cuộc chủ động, tích cực, sâu sát của cả hệ thống chính trị 
và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn tỉnh với mục tiêu xuyên 
suốt là lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm... 

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt 
Nam (VCCI), khẳng định: "Quảng Ninh là một trong những nơi khởi 
nguồn các ý tưởng cải cách trong cả nước. Là tỉnh đi đầu, thai nghén 
và lan tỏa các mô hình cải cách có tính chất độc lập. Nhiều mô hình 
mới đã bắt nguồn từ đây và được duy trì hiệu quả như: Xây dựng chính 
quyền điện tử, trung tâm phục vụ hành chính công các cấp; bộ chỉ số 
đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI); việc 
thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong giải quyết TTHC hay như việc 
thực hiện dự án đối tác công tư...". 

Với những nỗ lực ấy, tỉnh Quảng Ninh đã trở thành địa phương dẫn 
đầu cả nước được xếp hạng trong Chỉ số Cải cách hành chính (PAR 
index 2017). Đồng thời, cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam được 
Tổ chức Công nghiệp điện toán châu Á - Thái Bình Dương (ASOCIO) 
vinh danh ở hạng mục chính quyền số vào cuối năm 2018. 

Việc thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử đã 
góp phần đưa Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ 
thông tin và truyền thông (ICT Index) của tỉnh Quảng Ninh liên tiếp tăng 



hạng và đứng thứ 4 toàn quốc trong 3 năm gần đây (2016 - 2018); giúp 
tỉnh Quảng Ninh 2 năm liên tiếp (2017, 2018) giữ vị trí quán quân PCI. 

Và quan trọng hơn cả, đó là sự ghi nhận của người dân và doanh 
nghiệp. Đây sẽ là động lực để tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh xây 
dựng và hoàn thiện hơn nữa một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện 
đại. 
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11. Hà Nội sẽ thu hồi giấy phép nhà thuốc không 
chịu kết nối liên thông dữ liệu 
Hà Nội vẫn còn tới hơn 70% cơ sở bán buôn thuốc, hơn 10% quầy 
thuốc chưa thực hiện nối mạng kết nối liên thông dữ liệu quốc gia 
theo quy định, đặc biệt tiến độ triển khai ở nhiều huyện còn rất 
chậm… 

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung kiểm tra tại một nhà thuốc 

Cụ thể, tính đến cuối tháng 4-2019, Hà Nội có: 3.396/3.399 nhà thuốc 
đã thực hiện kết nối liên thông dữ liệu (đạt 99,9%); 100% nhà thuốc tư 
nhân, 100% nhà thuốc và quầy thuốc trong các cơ sở y tế công lập trực 
thuộc Sở Y tế đã hoàn thành kết nối liên thông.  



Tuy nhiên, vẫn còn tới 1.880/2.365 quầy thuốc (đạt 79,5%) và 
331/1.129 cơ sở bán buôn thuốc (đạt 29,3%). Đặt biệt, rất nhiều nhà 
thuốc, quầy thuốc trong các bệnh viện trung ương đóng trên địa bàn 
thành phố chưa thực hiện kết nối liên thông dữ liệu. Qua kiểm tra, tiến 
độ kết nối quầy thuốc tư nhân tại một số huyện còn chậm. 

Trước thực trạng nói trên, Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 
1847/ TB-SYT đề nghị Phòng Y tế quận, huyện, thị xã của thành phố 
trong thời gian tới khẩn trương hoàn thành việc ứng dụng công nghệ 
thông tin kết nối liên thông các quầy thuốc tư nhân trên địa bàn. 

Sở Y tế nhấn mạnh, nếu cơ sở nào không thực hiện đầy đủ việc kết nối 
liên thông dữ liệu quốc gia theo quy định, Sở Y tế Hà Nội sẽ thu hồi 
giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.  
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12. Xây dựng hình ảnh người cán bộ chuẩn mực 
Gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đã trở thành việc làm 
thường xuyên, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ 
Chính trị, tại nhiều đơn vị, địa phương của Hà Nội đã xuất hiện 
những cách làm hay, mô hình tốt. Qua đó, góp phần tăng cường 
kỷ luật, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, xây dựng hình ảnh 
người cán bộ chuẩn mực. 

Trở thành việc thường xuyên 

Theo đánh giá của Thành ủy Hà Nội, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính 
trị, các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã 
được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, trong đó xác định rõ khâu đột 
phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi 
cán bộ, đảng viên, quần chúng. Qua việc triển khai sâu rộng, đã nâng 
cao ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nền nếp sinh hoạt và 
thái độ phục vụ Nhân dân. Do đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm đã 
được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để; nhiều địa 
phương, đơn vị đã chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới 
phương thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành 
chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, 
hiệu lực, hiệu quả. 

Từ thực tiễn đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, 



tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Điển hình như quận Nam 
Từ Liêm đã xây dựng “Chính quyền, công sở thân thiện và trách 
nhiệm”; gửi “Thư xin lỗi” tổ chức, cá nhân khi giải quyết không đúng 
hẹn hoặc không giải quyết kịp thời công việc hành chính của Nhân dân. 
Quận ủy Long Biên chỉ đạo xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân và 
niêm yết công khai kế hoạch của người đứng đầu để cán bộ, đảng viên 
và Nhân dân giám sát… Tại huyện Chương Mỹ, xác định đổi mới 
phương thức lãnh đạo gắn với thực hiện Chỉ thị 05 phải bắt đầu từ 
những việc làm cụ thể, từ những người đứng đầu, trong đó Thường 
trực và Ban Thường vụ Huyện ủy phải chủ động đổi mới, làm trước để 
nêu gương. Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Trịnh Tiến Tường cho biết, 
việc đổi mới bắt đầu từ sự chủ động nắm bắt tình hình và giải quyết 
những vấn đề đặt ra ở cơ sở. Chiều thứ Sáu hằng tuần, tất cả những 
vấn đề phát sinh trên địa bàn được tổng hợp và thủ trưởng các cơ 
quan liên quan báo cáo Thường trực Huyện ủy xem xét, chỉ đạo giải 
quyết vào thứ Hai tuần kế tiếp. Tại buổi họp, lãnh đạo huyện trao đổi 
trực tiếp nhằm giải quyết từng vấn đề đặt ra, kết luận theo vụ việc. Ban 
Thường vụ Huyện ủy không chỉ đạo chung chung, mà đi vào từng việc 
cụ thể. Nhờ đó huyện đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, 
nổi bật là về xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện đã vượt chỉ tiêu 
80% số xã trong huyện đạt chuẩn. 

Gắn kết với nhiệm vụ chuyên môn 

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa quận 
Tây Hồ. Ảnh: Thanh Hải 



Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể nhất, thiết thực 
nhất, không là nói chung chung, hình thức, có thể nói rằng, chính nhờ 
việc đổi mới phong cách làm việc, xây dựng hình ảnh người cán bộ 
chuẩn mực, đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư tại Hà Nội, thực 
hiện tốt phương châm “lấy người dân và DN làm trung tâm phục vụ”.  
Tuy nhiên, thực tế, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/T.Ư của Bộ Chính trị 
tại nhiều đơn vị của Hà Nội vẫn còn những hạn chế bởi nhận thức chưa 
đầy đủ, chưa có sự đột phá, sáng tạo. Việc xây dựng và thực hiện các 
chuẩn mực đạo đức ở một số nơi còn chậm, chưa cụ thể và phù hợp 
với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị. Bởi thế, dẫn đến sự 
thiếu quan tâm, chưa coi trọng việc giải quyết những yếu kém, khuyết 
điểm kéo dài; chưa kiên quyết xử lý triệt để những vi phạm, sai phạm, 
nhất là về quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, khai thác tài 
nguyên, khoáng sản… gây bức xúc trong Nhân dân. 

Với quan điểm gắn kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, thời 
gian tới, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/T.Ư tại Hà Nội sẽ tiếp tục được 
đẩy mạnh, gắn với chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng 
tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII. Trong đó, việc xây dựng ý thức tôn 
trọng Nhân dân, tạo hình ảnh người cán bộ, đảng viên chuẩn mực vẫn 
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, bằng chương trình 
hành động cụ thể, sát thực, các đơn vị, địa phương cũng sẽ tập trung 
giải quyết vấn đề bức xúc, nổi cộm mà người dân quan tâm. Cùng với 
đó, để việc học tập, làm theo Bác trở nên thiết thực, hiệu quả và có sức 
lan tỏa sâu rộng hơn trong thời gian tới, các mô hình tốt, cách làm sáng 
tạo sẽ tiếp tục được nhân rộng hơn nữa. 
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