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1. Nhà khoa học phải “nói dối” vì quản lý hành
chính nặng nề
Trăn trở lớn nhất của những nhà khoa học ở Việt Nam đó là khi
thực hiện đề tài bị quản lí hành chính quá nặng nề. Ví dụ, quy định
tài chính không theo thực tế khiến các nhà thực thi đề tài phải “nói
dối” khi quyết toán.
Đó là một trong 3 rào cản phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh trong
các trường đại học mà PGS.TS Chu Cẩm Thơ và cộng sự đưa ra trong
góp ý cho Dự thảo Thông tư hướng dẫn phát triển nhóm nghiên cứu
mạnh trong các cơ sở giáo dục đại học, phiên bản 01.4.2019 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
Đầu tư như thế nào vào nhóm nghiên cứu?
PGS.TS Chu Cẩm Thơ băn khoăn cho rằng, phát triển nhóm nghiên
cứu (đã/đang) mạnh hay tạo điều kiện để thúc đẩy sự phát triển của
những nhóm nghiên cứu (chưa/sẽ) mạnh thành những nhóm nghiên
cứu mạnh.
Bởi vì khi một nhóm nghiên cứu đã được coi là mạnh thì họ hoàn toàn
có thể tự phát triển mạnh hơn nữa (trừ khi có một tác động để nhóm
không còn tồn tại hoặc hướng nghiên cứu bị hạn chế phát triển). Vì thế,
những nhóm nghiên cứu đó có thể không cần đến một hỗ trợ mang tính
chính sách.
Họ cần được hỗ trợ để mở rộng nhóm nghiên cứu, tôn vinh để từ đó dễ
dàng thu hút sự chú ý của cộng đồng khoa học nói riêng, của xã hội nói
chung. Việc tôn vinh đó sẽ giúp cho nền tảng văn hóa, dân trí của đất
nước được nâng cao.
Đối với một nhóm nghiên cứu chưa/sẽ mạnh, để phát triển thành nhóm
nghiên cứu mạnh không hề dễ dàng. Những nhóm nghiên cứu đó vừa
yếu thế trong cạnh tranh, đấu thầu, vừa không đủ tiềm lực để tự duy trì,
tự phát triển.
Tuy nhiên, PGS. Chu Cẩm Thơ cho rằng, cần đầu tư cho họ như thế
nào, trong bao lâu là một bài toán quá khó. Một thực tế là, với một cơ
chế minh bạch, gắn trách nhiệm của người đứng đầu thì nhiều quốc
gia, tổ chức đầu tư nghiên cứu đã thực sự “không phiêu lưu”, vì đầu tư
cho khoa học là đầu tư cho phát triển, đầu tiên là phát triển nhân lực
sau đó là phát triển hạ tầng nghiên cứu.
Hay nói cách khác, đầu tư cho các nhóm nghiên cứu triển vọng “không
mất đi đâu mà thiệt”.

Khó thúc đẩy phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh nếu không tháo gỡ
nhiều thủ tục hành chính rườm rà.
3 rào cản
PGS.TS Chu Cẩm Thơ và cộng sự đã liệt kê ba rào cản ảnh hưởng đến
sự phát triển của nhóm nghiên cứu mạnh:
Thứ nhất, Sự thiếu tự chủ của người đứng đầu nhóm nghiên cứu. Hầu
hết các quốc gia, các trường đại học mạnh về nghiên cứu đã thiết lập
“quyền lực” thực sự cho người đứng đầu. Điều này không những ảnh
hưởng đến tâm lí mà còn ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của
nhóm, đặc biệt là “tính tự chịu trách nhiệm” của người đứng đầu.
Thứ hai, Sự đầu tư thiếu bài bản, chưa “dài hơi, vun cao” cho một
hướng nghiên cứu. Điều này thể hiện rất rõ trong đầu tư nghiên cứu
lĩnh vực khoa học giáo dục.
Cách tiếp cận xây dựng đề bài bị rào cản khi tên đề tài đề xuất có sự
trùng lặp với những đề tài trước đó. Trong khi, những đề tài mở đầu chỉ
mang tính sơ khởi về mặt lí thuyết, còn chưa được đầu tư để triển khai.
Kinh phí hạn hẹp dẫn đến không thể đo được mức độ ảnh hưởng của
đề tài đó.
Thứ ba, Quản lí đề tài nặng về hành chính. Nỗi niềm trăn trở nhất mà
chúng tôi tiếp nhận được ở những nhà khoa học ở Việt Nam đó là khi
thực hiện đề tài thì bị quản lí hành chính quá nặng nề.

Hiện nay, tất cả các công việc đều được quản lí theo một hệ thống các
quy định cứng nhắc mang tính kĩ thuật về tài chính, về nhân lực, về
giám sát, về nghiệm thu.
Chẳng hạn, quy định tài chính không theo thực tế khiến các nhà thực
thi đề tài phải “nói dối” khi quyết toán; các thủ tục rất rườm rà; lương,
chế độ lao động không được tính theo thực tiễn sẽ không hấp dẫn nhân
lực giỏi; các báo cáo giai đoạn không phản ánh được thực tế triển khai,
tốn kém về thời gian, giấy tờ; ....
Riêng trong mảng đào tạo nghiên cứu sinh, hiện nay chuyên ngành, chỉ
tiêu đào tạo còn liên quan rất lớn để quản lí nhà nước, bản thân các
nhóm nghiên cứu không thể tự chủ tuyển cũng như có những chế độ
cho nghiên cứu sinh (lương, chế độ làm việc), ....
PGS.TS Thơ cho rằng, để thúc đẩy, cần thiết phải tính đến việc quy
hoạch cơ sở đào tạo gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh, chẳng hạn:
một cơ sở chỉ được đào tạo nghiên cứu sinh khi có nhóm nghiên cứu
mạnh ứng với chuyên ngành đó hoặc nhóm nghiên cứu mạnh được
quyền chủ động tuyển, kèm theo các chế độ thu hút nghiên cứu sinh
mà không phải tuân thủ các thủ tục hành chính như xin mã ngành, chỉ
tiêu, thời gian, ....
Ưu tiên công bố quốc tế hay ảnh hưởng đến giáo dục Việt Nam
Về lĩnh vực khoa học giáo dục, PGS.TS Chu Cẩm Thơ cho biết, theo
các tiêu chí được nêu trong dự thảo, gần như không tồn tại nhóm
nghiên cứu mạnh trong lĩnh vực Khoa học giáo dục.
Trong bối cảnh Khoa học giáo dục chưa hội nhập quốc tế thì trong vòng
5 năm tới vẫn khó có nhiều nhóm nghiên cứu mạnh được hình thành.
Một thực tế nữa đó là các nghiên cứu khoa học giáo dục thường được
hối thúc, yêu cầu có ảnh hưởng ngay, tác động đến thực tiễn giáo dục
Việt Nam.
PGS.TS Chu Cẩm Thơ cho hay, đối với chúng tôi, những người đang
trực tiếp làm công tác nghiên cứu khoa học giáo dục, chúng tôi nhận
thức rằng việc thực hiện những nghiên cứu có ảnh hưởng, tác động
tích cực đến nền giáo dục, bắt nguồn từ thực tiễn giáo dục là quan
trọng nhất hiện nay. Điều đó đánh thức khát khao nghiên cứu của
chúng tôi, đồng thời tạo động lực để chúng tôi thấy rằng nghiên cứu
của mình có ích, không bị áp lực bởi những thước đo “giáo điều.
Một thực tế nữa mà PGS. Thơ đưa ra là các đặt hàng từ nhà nước đối
với khoa học giáo dục thường bắt đầu từ nghiên cứu đáp ứng chính

sách, đến giải pháp giáo dục mà cụ thể là tư vấn cho lãnh đạo ngành từ
giải pháp đến chiến lược và thực hiện các nghiên cứu căn cốt trên bối
cảnh Việt Nam. Trong khi đó thước đo công trình vẫn bị ép trong khuôn
khổ “quốc tế” bởi các yêu cầu công bố.

PGS.TS Chu Cẩm Thơ (Ảnh: VNN)
Đừng để tình trạng “đẽo cày giữa đường”
PGS.TS Chu Cẩm Thơ cho biết, trong lĩnh vực khoa học giáo dục, niềm
tin của các nhà quản lí đối với những nghiên cứu nói riêng, với cộng
đồng các nhà khoa học nói chung chính là vấn đề mấu chốt trong thúc
đẩy nghiên cứu. Thực tế, không ít nhà khoa học vẫn kiên trì thực hiện
các nghiên cứu trong khi không được đầu tư, mặt khác, cũng nhiều đầu
tư vẫn chưa cho trái ngọt.
“Sự dấn thân nghiên cứu là yếu tố quyết định nhất cho sự thành công.
Sự ghi nhận, áp dụng, triển khai các nghiên cứu khoa học giáo dục vào
thực tiễn chính là thước đo cho sự thành công” – PGS.TS Thơ nhấn
mạnh.
Theo PGS.TS Thơ, trong lĩnh vực khoa học giáo dục, thực tế các nhóm
nghiên cứu cơ bản về giáo dục học đang chưa được đầu tư bài bản, các
đầu tư ngắn hạn dẫn đến tình trạng “đẽo cày giữa đường”. Thực tế
cũng thiếu các nghiên cứu phản biện chính sách.

Mặc dù hiện nay, dưới sự tài trợ của các quỹ phi lợi nhuận (có sự đầu
tư của nước ngoài) thì ở Việt Nam vẫn có những nghiên cứu phản biện
chính sách, nhưng khi xã hội phát triển, thì những ưu đãi đó không còn
(mà thực tế, chúng ta không vui vẻ gì khi chúng ta phải dựa vào những
nghiên cứu đó để phản biện chính sách).
Do đó, để thúc đẩy những hướng nghiên cứu này thì cần thiết phải có
một chiến lược đầu tư riêng biệt.
PGS.TS Thơ cho rằng, việc ra đời những chính sách thúc đẩy nhóm
nghiên cứu mạnh phát triển là cần thiết. Tuy nhiên, trong bối cảnh
nhiều Quỹ, Chương trình khoa học công nghệ đã được ra đời với mục
đích tương tự thì chúng ta cần đánh giá tác động về các chính sách
phát triển nhóm nghiên cứu mạnh trước khi ra đời một thông tư mới.
Chúng ta cần tập trung khắc phục những rào cản cho sự phát triển
nhóm nghiên cứu mạnh, coi đó là điều cần làm nhất, để phát triển bền
vững.
“Chính sách cần tạo niềm tin từ hệ sinh thái phát triển khoa học chứ
không phải những phần thưởng, quyền lợi ngắn hạn, đặt sự phát triển
nội tại là một mục tiêu không thể thay thế” – PGS.TS Chu Cẩm Thơ
nhấn mạnh.
Theo dantri.com.vn

2. “Cánh tay đắc lực” của ngành bảo hiểm
Bưu điện là một trong những hạt nhân rất quan trọng trong việc
“phủ” dịch vụ bảo hiểm trên phạm vi toàn quốc khi bưu tá, nhân
viên bưu điện tích cực đi đến từng nhà dân để tư vấn và bán bảo
hiểm. Tiền tỷ của ngành bảo hiểm được lưu thông an toàn trên
mạng lưới bưu điện.
Tiền tỷ lưu thông qua mạng lưới bưu điện
Bảo hiểm là một trong những ngành sớm nhận ra ưu thế của mạng lưới
bưu điện với hơn 13.000 điểm phục vụ trải rộng trên khắp cả nước, và
đã đi tiên phong trong việc biến bưu điện thành “cánh tay đắc lực” của
mình.
Từ năm 2013, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện
Việt Nam tổ chức lễ ký “Hợp đồng dịch vụ quản lý người hưởng và chi
trả các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống Bưu điện”,
đánh dấu mốc cho việc chính thức trả bảo hiểm xã hội qua bưu điện.

Đến nay, việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua bưu
điện (được triển khai từ tháng 9/2011) đã được thực hiện ở cả 63
tỉnh/thành, và Bưu điện Việt Nam hiện đang quản lý 3,6 triệu người
hưởng với tổng số tiền chi trả hàng tháng khoảng 14.000 tỷ đồng.

Việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua bưu điện đã
được thực hiện ở cả 63 tỉnh/thành trên cả nước.
Về chi trả bảo trợ xã hội (được triển khai từ tháng 10/2015), đã thực
hiện chi trả trên 59 tỉnh, thành phố; hàng tháng chi trả cho 2,7 triệu
người hưởng với tổng số tiền 1.000 tỷ đồng.
Về việc phát triển bảo hiểm y tế tự nguyện (bắt đầu triển khai từ năm
2015), đến năm 2018, Bưu điện Việt Nam đã phát triển được 4,2 triệu
người tham gia với số tiền thu được 2.700 tỷ đồng. Năm 2019 dự kiến
sẽ phát triển 5,2 triệu người tham gia với số tiền thu là 4.000 tỷ đồng.
Và về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bưu điện Việt Nam đề ra
mục tiêu phấn đấu đến năm 2021 có 1 triệu người tham gia qua mạng
lưới bưu điện, năm 2025 có 2 triệu người và đến năm 2030 là 3,5 triệu
người.
Với lợi thế về hệ thống công nghệ thông tin, Bưu điện Việt Nam có khả
năng thực hiện việc theo dõi thời hạn thẻ bảo hiểm y tế, thực hiện nhắc
nhở khách hàng khi thẻ bảo hiểm y tế hết hạn và khách hàng đến hạn

nộp tiền tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế… Số liệu
phát sinh hàng ngày được cập nhật thường xuyên trên hệ thống để
phục vụ công tác quản lý các cấp.
Những địa phương chưa tiến hành ký hợp đồng với bưu điện về tuyên
truyền, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm thì cần tiến hành
ngay”, ông Đinh Duy Hùng Phó Trưởng Ban Thu của Bảo hiểm xã hội
Việt Nam nói tại Hội nghị trực tuyến Công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế năm 2019.
Đánh giá cao vai trò của mạng lưới bưu điện, Tổng Giám đốc Bảo hiểm
xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh từng nhấn mạnh: “Mục tiêu của
ngành bảo hiểm là hướng đến người dân, coi sự hài lòng của người
dân là thước đo để phấn đấu. Mong rằng, trong thời gian tới, Bưu điện
Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao khả năng
ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chi trả bảo hiểm một cách
toàn diện, đồng thời đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin”.
Đưa dịch vụ bảo hiểm đến tận nhà dân
Theo ông Nguyễn Hải Thanh, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công
ty Bưu điện Việt Nam, thì Bưu điện Việt Nam luôn coi công tác phát
triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ
gia đình là nhiệm vụ chính trị quan trọng.
Phát huy mạng lưới phủ rộng đến các xã, phường, vùng sâu, vùng xa,
thời gian qua, các bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã đã phối hợp chặt
chẽ với UBND xã và cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp triển khai nhiều
giải pháp liên quan tới việc tăng độ “phủ” của dịch vụ bảo hiểm trên
phạm vi cả nước.
Một trong những hạt nhân tích cực tăng độ “phủ” của dịch vụ bảo hiểm
chính là đội ngũ nhân viên bưu điện, bưu tá, những “con ong” cần mẫn
đến từng nhà tư vấn, hỗ trợ đăng ký, rồi lại trả thẻ tận nhà cho người
dân chỉ sau 7 – 9 ngày kể từ khi đăng ký dịch vụ.
Với thâm niên hơn 26 năm làm bưu tá, nhân viên điểm bưu điện văn
hóa xã Thọ Lộc (huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội), chị Nguyễn Thị Ngọ
từng bán được trung bình 50 – 70 triệu đồng tiền thẻ bảo hiểm y tế mỗi
tháng.
"Tiếp cận tận nhà, bán tận nhà, đến lúc có thẻ lại mang đến tận nhà để
trả, mình không chỉ giới thiệu rõ những quyền lợi khi mua bảo hiểm mà
còn hỗ trợ kê khai giúp họ để tránh nhầm lẫn, mất thời gian. Những

điểm bán bảo hiểm khác thường yêu cầu người mua phải photo hộ
khẩu và chứng minh thư, còn mình đến tận nhà, chỉ cần họ mang ra để
mình đối chiếu nên người dân nhiệt tình ủng hộ. Tại Thọ Lộc cũng đã
có 1 – 2 điểm bán bảo hiểm y tế nhưng người dân mua của mình nhiều
hơn”, chị Ngọ chia sẻ bí quyết với Báo Bưu điện Việt Nam.
Còn chị Trần Thị Liên, nhân viên điểm bưu điện văn hóa xã Nguyệt
Đức (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) lại có sáng kiến khá hữu hiệu
để bán được nhiều thẻ bảo hiểm y tế. Đó là khách mua thẻ bảo hiểm y
tế thường được chiết khấu khuyến mại, thay vì chiết khấu bằng tiền, chị
khuyến mại bằng các sản phẩm tiêu dùng như xà phòng, bột giặt, nước
rửa bát, nước rửa tay…
“Cũng có nhiều hội viên hội phụ nữ đến từng nhà dân vận động mua
bảo hiểm nhưng nhiều người vẫn thích ra bưu điện để mua vì được
khuyến mại nhiều sản phẩm hấp dẫn và thiết thực thì họ vẫn thấy khoái
hơn”, chị Liên vui vẻ kể.
Theo infonet.vn

3. Sửa đổi Luật Đất đai 2013: Nên bỏ khung giá đất
Nhiều chuyên gia cho rằng, Luật Đất đai 2013 quy định khung giá
đất đang bộc lộ những bất cập, gây khó cho cả người dân và
doanh nghiệp. Thị trường bất động sản cũng bị ảnh hưởng bởi
khung giá đất hằng năm có xu hướng tăng cao.
Nhiều bất cập
Theo PGS.TS Ngô Trí Long, hiện có 4 bất cập về giá đất. Dễ thấy nhất
là khung giá đất nhà nước quy định thấp xa so với giá thị trường ở mọi
thời điểm. Một trong những nguyên tắc xác định giá đất là phải “phù
hợp giá đất phổ biến trên thị trường” nhưng trong thực tế giá đất hầu
như thoát ly khỏi giá thị trường. Khung giá đất của Nhà nước chỉ bằng
khoảng 20-30% giá đất thị trường. Tương tự, khung giá đất do cấp tỉnh
quy định cũng chỉ bằng 30-60% giá đất thị trường tại địa phương. Điều
này đã dẫn đến bất cập khi thu hồi đất, giá đền bù chênh quá xa giá thị
trường.
“Do khung giá đất không tương xứng giá thị trường nên công tác giải
phóng mặt bằng gặp khó khi giá đền bù quá chênh lệch, khiến người bị
thu hồi đất thiệt thòi và không đồng thuận. Vì thế, khi nhà nước triển
khai dự án phát triển kinh tế-xã hội, dự án công cộng, mặt bằng luôn là

một trong những “điểm nghẽn” khiến các công trình chậm tiến độ”, ông
Long phân tích.

Những bất cập về đất đai đang gây khó cho cả người dân và doanh
nghiệp kinh doanh bất động sản Ảnh: Nguyễn Công
Ông Long cho rằng, nguồn thu từ đất đang bị thất thoát, trong đó có
việc định giá đất. Nguồn thu từ đất chiếm trên dưới 10% ngân sách địa
phương, nhưng hiện nay nguồn thu này đang bị thất thoát trong quá
trình chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển công năng sử dụng của
công trình xây dựng gắn liền với đất, nhất là chuyển mục đích sử dụng
từ đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp, đất ở.
Chúng ta cũng đang triển khai các dự án hợp tác công tư theo hình
thức hợp đồng xây dựng-chuyển giao. “Cơ chế này đã dẫn đến quy
trình hành chính xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất thiếu
tính minh bạch, thiếu tính liên thông, có sơ hở tạo xin-cho, nhũng nhiễu,
dẫn đến thất thu ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng tiêu cực đến môi
trường kinh doanh”, ông Long nhấn mạnh.
Đặc biệt, theo ông Long, cách tính giá đất hiện nay đối với các dự án
bất động sản là một trong những nguyên nhân đẩy giá nhà lên cao. Cụ
thể, giá này do hội đồng định giá đất ở các thành phố tính.
“Cách tính giá đất này có ưu điểm là ở những chủ đầu tư dự án xây
cao tầng (hệ số sử dụng đất lớn) phải trả giá đất cao là hợp lý, nhưng

giá đất này so với đơn giá tối thiểu Nhà nước công bố thường cao gấp
1,8-2,6 lần. Với các dự án bất động sản, thực chất giá đất nhà đầu tư
phải nộp cao hơn giá đất Nhà nước công bố từ 2 đến 2,5 lần. Đây
chính là một trong những nguyên nhân làm giá nhà tăng cao, vì hệ số
đơn giá đất liên tục tăng hằng năm, thậm chí từng quý”, ông Long phân
tích.
Ông Nguyễn Đình Thọ, Cục Kinh tế và Phát triển Quỹ đất (Tổng cục
Quản lý Đất đai) cho biết: Có những bất cập trong xác định giá đất. Cụ
thể, để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại thời điểm Nhà nước giao
đất, cho thuê đất phải xác định giá đất cụ thể và tính khấu trừ tiền bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được phê duyệt vào tiền
sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. Do đó, số tiền thu từ đất không lớn.
Phương pháp tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong một số trường
hợp còn chưa phù hợp. Việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử
dụng đất, tiền thuê đất mất nhiều thời gian, công sức. Nhà đầu tư
không xác định được chi phí đầu vào khi triển khai thực hiện dự án. Giá
đất trong bảng giá còn thấp hơn nhiều so với giá đất trên thị trường…
Nên “bỏ” khung giá đất?
Với những bất cập trên, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp Hội Bất
động sản TPHCM (HoREA) cho biết, HoREA đã đề xuất bỏ quy định
“Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 5 năm một lần” tại Điều 113
Luật Đất đai và giao quyền cho HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành “bảng
giá đất” và xác định giá đất cụ thể đối với từng trường hợp. Theo ông
Châu, việc này nhằm đảm bảo được nguyên tắc giá đất phù hợp giá
đất phổ biến trên thị trường, phù hợp với thực tế địa phương. Đồng thời
phải có quy định cách tính mức thu tiền sử dụng đất đối với cá nhân, hộ
gia đình phù hợp với khả năng tài chính khi xin cấp “sổ đỏ”.
Ông Châu cho biết, HoREA cũng đề nghị thay đổi phương thức tính
tiền sử dụng đất hiện nay để đảm bảo tính minh bạch và loại trừ cơ chế
xin - cho, nhũng nhiễu, tiêu cực. Về lâu dài, HoREA kiến nghị bổ sung
khoản 2 (mới) vào Điều 107 Luật Đất đai: “Thu tiền sử dụng đất đối với
trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở,
đề xuất khoảng 10% hoặc 15% bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban
hành”.
Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch HĐQT Tập
đoàn GP Invest nhận định, thị trường bất động sản năm 2019 có thể
gặp khó khăn vì nhiều lý do, trong đó một phần vì khung giá đất cao.

Trong khi đó, một số tỉnh vẫn có khả năng tăng khung giá đất trong
thời gian tới.
Theo Luật sư Bùi Sinh Quyền, Trưởng Văn phòng Luật sư Phúc Thọ,
có thể thấy trong cơ cấu nợ xấu của các ngân hàng hiện nay, có đến
80% khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm là bất động sản. Các ngân hàng
gặp khó khăn trong xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ xuất phát từ nhiều
nguyên nhân, từ thủ tục hành chính, thủ tục tư pháp mất nhiều thời
gian, đến các vấn đề về nghĩa vụ thuế, tài chính có thể gây ảnh hưởng
đến quyền lợi của ngân hàng. Khung giá đất tăng không phải là yếu tố
chính tác động tới tính thanh khoản của thị trường nhưng sự thay đổi
này về mặt tài chính, có thể gây thua thiệt cho ngân hàng trong xử lý tài
sản bảo đảm.
“Chẳng hạn, khi ngân hàng muốn mua lại hoặc nhận chính tài sản bảo
đảm bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ thì thông thường ngân
hàng sẽ là bên chịu các khoản lệ phí trước bạ liên quan giao dịch.
Nguyên do là thực tế khách hàng đã không còn khả năng tài chính. Khi
khung giá đất tăng cao, mức thuế, lệ phí trước bạ theo khung giá đất
cũng tăng, điều này ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi ngân hàng vì
ngân hàng là người thực chịu...”, Luật sư Quyền nói.
GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT cho rằng, sửa đổi
Luật Đất đai cần quy định bước 1 là đề xuất giá đất do tổ chức cung
cấp dịch vụ định giá đất độc lập thực hiện và trên 50% số lượng thành
viên hội đồng thẩm định giá đất phải là các chuyên gia định giá đất. Bên
cạnh đó, sửa đổi Luật Đất đai cần quy định rõ các loại thuế liên quan
đất đai được tính theo bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành, không
căn cứ vào giá đất ghi trên các hợp đồng giao dịch và giao cho Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện
Theo tienphong.vn

4. Kiến nghị đơn giản hóa thủ tục giấy phép lái tàu
metro số 1
Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM vừa có văn bản kiến nghị
một số vấn đề về giấy phép đối với lái tàu, lái phương tiện chuyên
dùng trong giai đoạn thi công và thử nghiệm áp dụng cho tuyến
metro số 1.
Trong văn bản mới gửi Bộ GTVT, Cục Đường sắt Việt Nam, Ban Quản
lý đường sắt đô thị TP.HCM (BQLĐSĐT) cho biết dự án tuyến đường

sắt đô thị số 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên) đang được triển khai thi
công/lắp đặt và chuẩn bị thử nghiệm gói thầu số 3 "Cơ điện, đầu máy
toa xe, đường sắt, bảo dưỡng" theo hình thức hợp đồng EPC, dự kiến
tiến hành chạy thử nghiệm vào cuối năm 2020. Hiện các nhà thầu đã
nhập về một số phương tiện đường sắt bao gồm nhóm phương tiện
chuyên dùng đường sắt phục vụ công tác thi công, lắp đặt dọc tuyến và
đầu máy toa xe (17 đoàn tàu 3 toa).

Tuyến metro số 1 đang gấp rút về đích đúng hẹn vào cuối năm 2020
Trước khi nghiệm thu bàn giao, chính thức vận hành thương mại, các
phương tiện này cần được vận hành chạy thử nghiệm nhằm kiểm tra
chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện
cũng như công trình đường sắt. Tuy nhiên những quy định về chức
danh lái tàu của Cục Đường sắt, Bộ GTVT đang gây khó khăn đối với
nhà thầu.
Cụ thể, Bộ GTVT yêu cầu đối với chức danh lái tàu (điều khiển phương
tiện chuyên dùng đường sắt) phục vụ thi công và thử nghiệm công trình
đường sắt đô thị trong phạm vi đoạn trên cao (cầu cạn) phải đáp ứng
các tiêu chuẩn của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu.
Trường hợp nhà thầu sử dụng chức danh lái tàu là người nước ngoài
thì phải có Giấy phép lái phương tiện chuyên dùng đường sắt do cơ
quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn hiệu lực và phải chuyển đổi
thành giấy phép lái phương tiện chuyên dụng theo quy định tại Thông
tư 33 do Bộ GTVT ban hành. Trường hợp sử dụng người Việt thì phải

được sát hạch cấp giấy phép lái phương tiện chuyên dùng trên đường
sắt đô thị, cũng theo Thông tư 33.
BQLĐSĐT cho rằng yêu cầu sát hạch (về phương tiện và quãng
đường) trong Thông tư này chỉ dành cho điều kiện công trình đường
sắt đô thị đã hoàn thành hoàn chỉnh. Hiện tuyến metro số 1 mới chỉ
trong giai đoạn thi công/lắp đặt, chưa vận hành khai thác nên khó tuân
thủ hoàn toàn các quy định trên.
Do đó, để đảm bảo tiến độ với điều kiện hiện tại của dự án, BQLĐSĐT
kiến nghị: Nếu người điều khiển phương tiện đường sắt là người nước
ngoài, đề nghị cho phép người lái phương tiện đường sắt phục vụ thi
công, lắp đặt và thử nghiệm tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên chỉ
cần có giấy phép lái phương tiện đường sắt do nước ngoài cấp, không
nhất thiết phải chuyển đổi giấy phép lái phương tiện sang giấy phép
Việt Nam.
Nếu là người Việt Nam, chỉ cần có giấy phép lái phương tiện đường sắt
do Việt Nam cấp và chứng chỉ đào tạo lái phương tiện đường sắt do
nhà thầu cung cấp, không nhất thiết phải sát hạch cấp giấy phép lái
phương tiện.
Tổng thầu phải có đầy đủ biện pháp đảm bảo an toàn và chịu trách
nhiệm về an toàn vận hành của phương tiện trong quá trình thi công,
lắp đặt và thử nghiệm. Đồng thời, tổng thầu sẽ có công văn báo cáo
Cục Đường sắt Việt Nam khi sử dụng người lái phương tiện đường sắt
(tương tự tuyến 2A, Cát Linh - Hà Đông của TP.Hà Nội).
Theo thanhnien.vn

5. Phó Thủ tướng: ‘Truy’ trường hợp gian dối xin
cấp lại bằng lái
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương triển khai đảm bảo
tiến độ các dự án đường sắt đô thị, sân bay Long Thành, mở rộng
sân bay Tân Sơn Nhất, sớm đấu thầu và khởi công dự án đường
bộ cao tốc Bắc – Nam.
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng
Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại hội
nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I, phương
hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019.

Theo đó, Phó Thủ tướng nhận định, tình trạng tai nạn giao thông thời
gian qua đã giảm cả ba tiêu chí về số vụ tai nạn, số người chết và số
người bị thương. Tuy nhiên, tại một số tỉnh tai nạn giao thông lại tăng
cao. Nguyên nhân do việc buông lỏng quản lý về an toàn giao
thông trong kinh doanh vận tải. Ngoài ra, sau các vụ tai đối tượng bị xử
lý hình sự mới chỉ là lái xe, cơ quan chức năng chưa có báo cáo về xử
lý trách nhiệm hình sự đối với chủ xe, doanh nghiệp…

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo về công tác đảm
bảo trật tự, an toàn giao thông.
Vì vậy, thời gian tới Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương
triển khai đảm bảo tiến độ các dự án đường sắt đô thị, sân bay Long
Thành, mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, sớm đấu thầu và khởi công dự
án đường bộ cao tốc Bắc – Nam. Đặc biệt, triển khai sửa chữa, bảo
đảm an toàn giao thông cho đường cất hạ cánh sân bay Nội Bài và Tân
Sơn Nhất.
Bên cạnh đó, chỉ đạo Thanh tra Bộ và các Sở GTVT sử dụng thông tin
về bằng lái xe vi phạm bị tạm giữ tại cơ quan Công an để kiểm tra
nhằm phát hiện những trường hợp xin cấp lại giấy phép lái xe trong
thời gian bị tạm giữ do vi phạm để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy

định của pháp luật. Đồng thời, xử lý và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối
với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động cấp giấy phép lái xe.
Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung xử lý các
hành vi vi phạm nồng độ cồn, tốc độ... Kiểm tra phòng ngừa sai phạm
trong hoạt động tuần tra kiểm soát và một số lĩnh vực của lực lượng
Cảnh sát giao thông.
Bên cạnh đó, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương kịp thời thông
báo danh sách lái xe ô tô bị thu giữ giấy phép lái xe cho các cơ quan,
đơn vị của ngành giao thông để phục vụ công tác cấp lại giấy phép lái
xe. Lập chuyên án điều tra và xử lý các tổ chức, cá nhân làm giả giấy
khám sức khỏe cho người học lái xe, làm giả giấy phép lái xe hoặc có
hành vi gian lận, tiêu cực trong đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe
và khám sức khỏe cho người học lái xe.
Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị tổ chức tổng kiểm tra công tác khám và cấp
giấy khám sức khoẻ cho người lái xe và người học lái xe trên toàn
quốc, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm. Đồng thời, phối hợp với
ngành giao thông tổ chức thực hiện nghiêm công tác khám sức khoẻ
định kỳ đối với lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, xét nghiệm
ma tuý đối với toàn bộ lái xe được khám sức khoẻ.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương chỉ đạo tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác
đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe.
Trong đó, UBND TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các đô thị trực thuộc
trung ương tăng cường thực hiện các giải pháp đột phá về chống ùn
tắc giao thông; tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ để
khuyến khích người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng, hạn
chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân…
Theo plo.vn

6. Giảm dùng tiền mặt: lợi rất lớn
Dù tỉ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán có xu hướng
giảm dần, từ 20,3% năm 2004 còn 11,5% trong vòng một năm trở lại
đây, nhưng nếu tính theo con số tuyệt đối vẫn lên đến trên 1 triệu tỉ
đồng.
Nhiều phương án đã được đưa ra để giảm số lượng tiền mặt trong nền
kinh tế, cũng như thay đổi thói quen "chuộng" tiền mặt của người dân.

Mỗi người Việt Nam giữ hơn 10 triệu đồng tiền mặt
Hơn 1 triệu tỉ đồng tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán hiện nay,
với dân số khoảng 94 triệu người, tính ra bình quân mỗi người dân Việt
Nam, từ người lớn tới trẻ em, đang giữ bên mình đến hơn 10 triệu đồng
tiền mặt. Trong khi đó, thói quen dùng tiền mặt từ cơ quan nhà nước tới
người dân hiện đang khiến mất thêm thời gian và công sức.

Khách hàng thanh toán bằng App trên điện thoại tại một quán ăn - ẢNH:
QUANG ĐỊNH
Đầu tháng 4 vừa qua, chị Lê Thị Thanh (Hà Đông, Hà Nội) làm thủ tục
nộp lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký và cấp biển số cho xe máy tại quận
Hà Đông. Quen với thanh toán không dùng tiền mặt, chị đề nghị được cà
thẻ hoặc chuyển khoản nhưng cơ quan thuế không chấp nhận.
"Sau khi xếp hàng nộp hồ sơ hơn một tiếng thì Chi cục Thuế Hà Đông
mới có thông báo nộp lệ phí. Tuy nhiên, để nộp lệ phí trước bạ, chi cục
thuế hướng dẫn người dân đến nộp tại chi nhánh VietinBank, cách chi
cục thuế khoảng 2km.
Tại sao ở ngay thủ đô mà cơ quan thuế vẫn chưa thể thu thuế, lệ phí
bằng chuyển khoản, bằng cà thẻ... để thuận tiện cho người dân?" - chị
Thanh bức xúc.
Tại TP.HCM, chị Minh Thư (quận Phú Nhuận) cho hay dù chị và gia đình
đã lên danh sách những khoản có thể thanh toán qua thẻ hoặc ví điện tử

nhưng đi chợ, đổ xăng, đến những khoản định kỳ như học phí cho con,
thậm chí đóng tiền rác... vẫn phải dùng tiền mặt vì những nơi này không
nhận chuyển khoản.
"Theo tôi, cần giải pháp đồng bộ, chứ như hiện nay dù muốn nhưng
người dân không thể hoàn toàn đoạn tuyệt với tiền mặt, thậm chí ra
đường không thủ sẵn tiền mặt trong người là không an tâm" - chị Thư
nói.

Ông Đào Minh Tuấn - phó tổng giám đốc Vietcombank - cho hay theo chỉ
đạo của Chính phủ, từ nay đến năm 2020 toàn bộ dịch vụ hành chính
công sẽ ở cấp độ 4, như vậy 100% dịch vụ công sẽ thanh toán không
dùng tiền mặt. Nhưng trên thực tế, việc triển khai rất nhiều bộ, ban ngành
chưa làm được nhiều vì chính sách chưa hướng dẫn cụ thể.
Đơn cử với ngành giao thông, mỗi trạm BOT dùng 1 công nghệ khác
nhau, chuẩn khác nhau. Ngay các trung tâm hành chính công ở địa
phương cũng dùng phần mềm khác nhau. Sự không đồng nhất này kéo
theo lãng phí xã hội cũng như khó khăn cho ngân hàng (NH) khi cung
ứng dịch vụ thanh toán.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Tiến Dũng - vụ trưởng Vụ Thanh toán
NH Nhà nước - xác nhận hiện tỉ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện

thanh toán khoảng 11,5%. Tuy nhiên, theo chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu,
nhìn vào con số này thì thấy rằng lượng tiền mặt là ít, nhưng thực tế tiền
mặt trong nền kinh tế còn rất lớn.

Khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt tại một quán ăn - ẢNH:
QUANG ĐỊNH
2.590 tỉ đồng
Đó là số tiền ngân sách nhà nước tiết kiệm được chỉ riêng từ việc không
đưa tiền mặt mới mệnh giá nhỏ 500, 1.000, 2.000, 5.000 đồng ra thị
trường trong 5 năm qua.
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước
Rất nhiều lợi ích
Theo ông Đào Minh Tuấn, nếu chính sách khuyến khích doanh nghiệp,
người dân thanh toán không dùng tiền mặt thì việc thất thu thuế sẽ giảm
rất nhiều. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng việc giảm thanh toán tiền mặt
đem lại rất nhiều lợi ích cho nền kinh tế. Có thể liệt kê như: giúp quá trình
thanh toán nhanh chóng, an toàn, tiện lợi, giảm chi phí, minh bạch hóa
các giao dịch.
Ngoài ra, việc thanh toán không dùng tiền mặt còn giúp đồng vốn luân
chuyển nhanh hơn, huy động thêm vốn cho nền kinh tế, giảm chi phí

quản lý, kiểm đếm, in ấn tiền và giúp phát hiện các thanh toán phạm
pháp.
"Lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt có lợi rất lớn cho tất cả
các bên gồm cả người dân, doanh nghiệp, NH... Như NH thấy rất rõ. Đơn
cử mỗi tháng ước tính có 6 triệu giao dịch tại NH của tôi. Doanh số thanh
toán 4 tháng đầu năm là 190.000 tỉ đồng. Nếu giả sử tiết kiệm được chi
phí 5% từ giá trị giao dịch này thì NH có nguồn để đầu tư như về công
nghệ" - lãnh đạo một NH có trụ sở tại Hà Nội chia sẻ.

Theo các chuyên gia, khi người dân chi trả cho NH, họ cũng có được lợi
ích, giảm được thời gian, chi phí không nhỏ. Còn với thanh toán tiền mặt
hiện nay, chi phí in ấn, kiểm đếm, vận chuyển rất lớn.
Một số liệu được NH Nhà nước công bố hồi đầu năm cho thấy chỉ riêng
việc không đưa tiền mới in mệnh giá nhỏ 500, 1.000, 2.000, 5.000 đồng
ra thị trường trong 5 năm qua đã giúp ngân sách tiết kiệm được khoảng
2.590 tỉ đồng do không phải chi cho in ấn, giao nhận, bốc xếp, kiểm đếm,
vận chuyển. Theo Cục Phát hành kho quỹ, NH Nhà nước, riêng chi phí in
tờ 500, 1.000 đồng còn gấp nhiều lần trị giá của tờ tiền này.
Với hoạt động hằng ngày, hiện các NH cũng tốn công rất lớn để phục vụ
các giao dịch tiền mặt. Trưởng phòng dịch vụ ATM một NH lớn tại
TP.HCM cho biết do người lao động nhận lương qua thẻ nhưng chủ yếu
rút tiền mặt để chi tiêu, nên NH phải đầu tư hệ thống ATM lớn, kéo theo
đó là chi phí thuê chỗ đặt máy, đường truyền, bảo dưỡng, xe, nhân viên
tiếp tiền, giấy in, máy lạnh... Tính ra chi phí cả hệ thống rất lớn.
Nhật: thanh toán bằng thẻ được hoàn tiền 5%
Theo Kyodo News, tại Nhật, để thúc đẩy thanh toán không tiền mặt,
chính sách hoàn tiền khi mua sắm sẽ được áp dụng. Theo đó, từ tháng
10-2019 tới tháng 6-2020, nếu người tiêu dùng thanh toán bằng thẻ ở
các cửa hàng vừa và nhỏ sẽ nhận được mức hoàn tiền tới 5%.

Chi phí xử lý tiền mặt là gánh nặng ngày càng lớn đối với các doanh
nghiệp vừa và nhỏ tại Nhật. Viện Nghiên cứu Nomura ước tính chi phí
này vượt quá 1.000 tỉ yen mỗi năm (gần 210.000 tỉ đồng).
Một số nước khác áp dụng chính sách cấm các giao dịch tiền mặt với trị
giá lớn. Như Pháp - nước có 59% giao dịch không bằng tiền mặt, cấm
các giao dịch tiền mặt vượt quá 1.000 euro, giảm từ mức trước đó là
3.000 euro. Đức cũng cấm các giao dịch tiền mặt vượt quá 5.000 euro.
Thanh toán không dùng tiền mặt mang lại nhiều lợi ích. Theo Bộ Kinh tế,
thương mại và công nghiệp Nhật Bản, thanh toán không tiền mặt sẽ tiết
kiệm nhân lực rất nhiều. Ngoài ra, việc số hóa thanh toán sẽ cải thiện tính
minh bạch của dòng tiền, cho phép chính phủ thu thuế chính xác và hiệu
quả hơn.
Lấy ví dụ trong năm 2018, Financial Times cho biết lượng thuế VAT mà
Chính phủ Thụy Điển thu được tăng gần 30% so với 5 năm trước đó, là
kết quả từ việc gia tăng chi tiêu của người tiêu dùng thông qua thanh
toán không tiền mặt.
Tiền mặt cũng khiến các ngân hàng trên thế giới tốn kém nhiều chi phí
xử lý. Báo cáo của Ngân hàng Morgan Stanley trong năm 2018 cho biết
Ngân hàng Hoa Kỳ tốn tới 5 tỉ USD/năm để xử lý tiền mặt, kiểm tra các
giao dịch và phục vụ các ATM. Con số này chiếm 10% tổng chi phí cơ sở
của Ngân hàng Hoa Kỳ.
Theo dữ liệu nghiên cứu của IHL (một tập đoàn nghiên cứu dữ liệu của
Mỹ), chi phí của một giao dịch tiền mặt thường chiếm 5-15% doanh thu
đối với nhà bán lẻ. Ann Cairns, đại diện MasterCard, nói với Financial
Times rằng thông thường một quốc gia, thông qua ngân hàng trung
ương, đang trả tới 1,5% GDP để đếm, phân phối và in tiền.
MINH KHÔI
Ngày không tiền mặt 16-6
Hướng đến một xã hội không dùng tiền mặt, thúc đẩy việc giảm nhanh
hơn nữa tỉ trọng tiền mặt trên tổng các phương tiện thanh toán, với chỉ
đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Hiệp
hội Thương mại điện tử, Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam
cùng sự đồng hành của các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp thương
mại, các nhà bán lẻ… sẽ thực hiện chương trình Ngày không tiền mặt
16-6.
Đây sẽ là một chuỗi hoạt động để cộng đồng thấy rõ hơn những lợi ích
thanh toán không tiền mặt. Hàng loạt hoạt động ưu đãi lớn từ các tổ chức

tín dụng, ngân hàng, các doanh nghiệp sẽ mang đến cho người tiêu dùng
những cơ hội mua sắm hấp dẫn khi thanh toán không tiền mặt tại các
chuỗi cửa hàng, siêu thị đến các sàn thương mại điện tử...
Bên cạnh đó, Diễn đàn Không dùng tiền mặt sẽ được tổ chức để điểm lại
các kết quả đạt được qua các giai đoạn thực hiện đề án phát triển thanh
toán không dùng tiền mặt, là nơi các chuyên gia trong nước và quốc tế
chia sẻ kinh nghiệm, dự báo về các xu hướng công nghệ thanh toán trên
thế giới và hiến kế cho việc xây dựng xã hội không tiền mặt.
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7. 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 Hànộimới 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

8. Tổng Giám đốc VCCorp: Nhiều dự thảo 'trói chân'
doanh nghiệp công nghệ
Ông Nguyễn Thế Tân chia sẻ về những bất lợi của doanh nghiệp
công nghệ tại họp báo Diễn đàn quốc gia về Phát triển doanh
nghiệp công nghệ Việt Nam.
Theo CEO VCCorp Nguyễn Thế Tân, vài năm trở lại đây, chính sách
ưu đãi cho các doanh nghiệp trong nước đang dần tốt lên. Tuy nhiên,
chính sách pháp lý còn áp dụng tư duy cũ, không còn phù hợp với tình
hình hiện tại, đơn cử như dự thảo về "đeo mào" cho ôtô của Grab.
Tại cuộc họp báo trước thềm Diễn đàn doanh nghiệp công nghệ Việt
diễn ra chiều 6/5, ông kỳ vọng Diễn đàn sẽ tháo gỡ những bất lợi, tạo
môi trường kinh doanh tốt hơn cho các doanh nghiệp công nghệ Việt
Nam.
Diễn đàn quốc gia về Phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tổ
chức vào ngày 9/5 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, với sự
tham gia và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thu
hút gần 1.000 đại diện Chính phủ, các bộ ngành, doanh nghiệp công
nghệ và công ty khởi nghiệp hàng đầu.
Diễn đàn do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, báo VnExpress phối
hợp tổ chức. Chương trình có sự đồng hành của Công ty Cổ phần
VNG, VCCorp, VSmart, Grab, Tập đoàn CMC, MISA, Saigontourist, MK
Group.
Theo vnexpres.net

9. BHXH tiếp tục giữ vị trí số 1 về ứng dụng công
nghệ thông tin
Bảo hiểm xã hội tiếp tục giữ vị trí đứng đầu về ứng dụng CNTT,
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.
Theo bảng xếp hạng, BHXH Việt Nam năm thứ 2 liên tiếp giữ vị trí
đứng đầu về ứng dụng CNTT trong nhóm các cơ quan thuộc Chính
phủ.

Trong năm 2018, khối các Bộ, cơ quan ngang Bộ có 22 cơ quan, tuy
nhiên, vì đặc thù thông tin và nhiệm vụ nên không đánh giá đối với Bộ
Quốc phòng, Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ.

BHXH tiếp tục giữ vị trí số 1 về ứng dụng CNTT (Trong ảnh là trung tâm
điều hành hệ thống CNTT của BHXH VN).
Việc đánh giá xếp hạng ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước năm
2018 được xây dựng trên kết quả tổng hợp, kiểm tra, đánh giá của Bộ
TT&TT từ báo cáo ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử của
các bộ, ngành, địa phương. Công tác đánh giá được thực hiện theo 3
nhóm cơ quan, đơn vị (các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc
Chính phủ; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), với 6 hạng mục
gồm: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ
quan; Trang/Cổng thông tin điện tử; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến;
Cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng CNTT; Nhân lực cho
ứng dụng CNTT. Mỗi hạng mục được kiểm tra, tính điểm, tổng điểm
của các hạng mục được sử dụng để xếp hạng tổng thể cho cơ quan.
Cụ thể, Bộ Tài chính hai năm liên tiếp đứng đầu chỉ số và xếp hạng
tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ, cơ quan ngang
Bộ. Bộ Công thương đã có cú bứt phá ngoạn mục từ vị trí 17 của năm
2017 lên đứng thứ 2 trong năm 2018. Các Bộ Thông tin và Truyền
thông, Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Lao động - Thương

binh và Xã hội lần lượt xếp vị trí 3, 4, 5, 6 sau khi đã có mức tăng khá
cao so với bảng xếp hạng trước đó.
Đối với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã vượt
qua Thừa Thiên Huế để trở thành đơn vị đi đầu cả nước về ứng dụng
CNTT năm 2018. Trong khi TP.HCM giảm 2 bậc, xếp ở vị trí thứ 7/63
tỉnh, thành phố, Hà Nội đã vươn lên xếp ở vị trí thứ 11, tăng 1 bậc so
với đánh giá năm 2017.
Với nhóm các cơ quan thuộc Chính phủ, BHXH Việt Nam tiếp tục giữ vị
trí số 1. Hai vị trí thứ 2 và thứ 3 trong đánh giá, xếp hạng ứng dụng
CNTT trong 2 năm gần đây là sự hoán đổi giữa Thông tấn Xã Việt Nam
và Đài Truyền hình Việt Nam.
Những năm qua, công tác ứng dụng CNTTđược BHXH Việt Nam đặc
biệt quan tâm, 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, BHYT, BH thất nghiệp thống nhất trên phạm vi toàn quốc… Đến
nay, BHXH Việt Nam đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.
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 được 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.
BHXH Việt Nam 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.
Theo doisongphapluat.com

10. Gần 500 cán bộ Tây Ninh tập huấn tiếp nhận và
xử lý thủ tục hành chính kiểu mới
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức tập huấn
tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính nộp qua ứng dụng
Zalo.
Buổi tập huấn nhằm hướng dẫn cho cán bộ công chức, viên chức, nhất
là những người đang trực tiếp xử lý thủ tục hành chính tại các cơ quan,
đơn vị về chủ trương, các quy trình nghiệp vụ, quy trình thao tác trên

các hệ thống thông tin liên quan đến việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ nộp
qua Zalo.

Ông Trương Văn Hùng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh phát
biểu tại buổi tập huấn. Ảnh:Kim Xuyến
Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, ông Trương Văn Hùng, Chánh Văn
phòng UBND tỉnh Tây Ninh-Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh
Tây Ninh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ
trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, người dân có thể
theo dõi được quá trình hồ sơ được giải quyết, góp phần minh bạch
hóa công tác giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước,
hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, đáp
ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
“Zalo rất thông dụng. Những người dưới 50 tuổi ở đây hầu như ai cũng
có smartphone. Từ đó, chúng tôi mới nghĩ đến chuyện sử dụng nền
tảng có sẵn, thiết bị có sẵn để thực hiện cải cách hành chính”, ông
Trương Văn Hùng nói.
Từ tháng 11-2018, UBND tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Zalo trong
công tác cải cách hành chính. Việc hợp tác này nhằm tạo thuận lợi cho
người dân, đồng thời hiện đại hóa nền hành chính công trên địa bàn
tỉnh. Theo đó, người dân có thể nộp hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3
qua Zalo. Trung tâm hành chính công chấp nhận các giấy tờ được chụp
hình bằng điện thoại. Khi trả kết quả, công dân trình bộ hồ sơ gốc để

đối chiếu với những hình ảnh tự chụp. Nếu trùng khớp, kết quả thủ tục
hành chính được trả ngay tức thì.

Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh nghe thuyết trình về các
tính năng của “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh” trên Zalo. Ảnh:Kim
Xuyến
“Chúng tôi quyết tâm tập huấn cho các cán bộ nhà nước. Cán bộ nhà
nước phải biết sử dụng cho thật tốt rồi sẽ tuyên truyền cho người nhà,
bạn bè, hướng dẫn rộng rãi cho đại chúng. Chúng tôi cũng đưa ra các
chỉ tiêu về thi đua, khen thưởng,… để khuyến khích công chức ứng
dụng công nghệ trong cải cách hành chính, Zalo là một trong các nội
dung thực hiện”, ông Trương Văn Hùng cho biết.
Thống kê từ đầu năm 2019, số lượng hồ sơ thủ tục hành chính trên địa
bàn tỉnh Tây Ninh nộp qua Zalo mới đạt tới con số gần 300 hồ sơ. Kết
quả này chưa tương xứng với kỳ vọng của chính quyền tỉnh. Qua tìm
hiểu, UBND nhận thấy còn nhiều người chưa biết tới các tính năng của
“Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh” trên Zalo, trong đó có cán bộ các
cơ quan nhà nước. Vì vậy, chính quyền tỉnh Tây Ninh đã quyết định tổ
chức buổi tập huấn trực tuyến tới tận cán bộ, công chức, viên chức cấp
huyện, xã và các sở ngành, để đội ngũ này có thể hỗ trợ, tư vấn cho
người dân làm thủ tục hành chính qua Zalo.
Tại buổi tập huấn trực tuyến, gần 500 cán bộ, công chức, viên chức địa
phương và các sở ngành đã được chuyên viên Văn phòng Đoàn Đại

biểu Quốc hội, HĐND, UBND hướng dẫn sử dụng Zalo trong tiếp nhận
và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Nhiều thắc mắc trong quá trình
thao tác trên ứng dụng cũng được giải đáp kịp thời.

Cán bộ, công chức, viên chức thực hành nộp hồ sơ thủ tục hành chính
qua Zalo
Tây Ninh là địa phương đầu tiên trên cả nước tổ chức buổi tập huấn
với quy mô lớn, trực tiếp đến đối tượng cán bộ, công chức, viên chức
cấp cơ sở. Buổi tập huấn này tiếp nối chuỗi hoạt động nhằm hiện đại
hóa nền hành chính công trên địa bàn tỉnh, thay đổi phong cách làm
việc của công chức, tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện thủ tục
hành chính.
Theo anninhthudo.vn

11. Quận Thủ Đức đối thoại với dân về cải cách
hành chính
Quận Thủ Đức hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao
hiệu quả quản lý, sự hài lòng của người dân.
Ngày 7-5, Quận ủy quận Thủ Đức, UBND quận Thủ Đức, TP. HCM đã
có buổi tiếp xúc, đối thoại với người dân trên địa bàn quận về vấn đề

“Hiệu quả của công tác cải cách hành chính gắn với đánh giá mức độ
hài lòng của nhân dân”.

Bà Xuân phát biểu ý kiến trong buổi tiếp xúc. ẢNH: THANH TUYỀN.
Buổi tiếp xúc có rất nhiều người dân tham gia đóng góp ý kiến, phản
biện và bày tỏ suy nghĩ của mình về công tác cải cách hành chính
(CCHC) hiện nay.
Thủ tục hành chính cần ngắn gọn, dễ hiểu
Tại buổi tiếp xúc, bà Hoàng Thị Phước Xuân (phường Hiệp Bình
Chánh) chia sẻ: “Trước đây phải nói là khổ sở lắm, nhưng đến bây giờ
thì chúng ta đã có những bước cải tiến rất lớn. Nói thật là tôi già rồi
không rành về vi tính nhưng cháu nó chỉ cho là biết hết, thấy cũng hay
và làm nhiều lần thì thấy đơn giản, đỡ phải đi lại.”, bà Xuân nói.
Sau đó, bà Xuân cũng còn băn khoăn khi kể lại câu chuyện của mình
vào năm ngoái: “Khi đến nơi, tôi cứ nghĩ có mấy cán bộ sẽ chỉ cho
mình vì nói thật tôi không hiểu dù đã có hướng dẫn. Tờ khai đó dài lắm,
tôi tới hỏi một cháu cán bộ ngồi ở đó rằng phải khai như thế nào thì
cháu này bảo rằng: “Cô ơi cô nhìn bảng đi!”. Tôi nhìn bảng nhưng
không hiểu phải khai như thế nào cho đúng cả. Tôi nhờ một cháu đi
cạnh là luật sư viết giùm mà cũng không đúng, thế là tôi lại phải xếp
hàng lại lần nữa để lấy tờ khai và khai lại. Cứ vậy mà kéo dài đến buổi
chiều tôi mới làm xong tờ khai”, bà kể.
Bà góp ý thẳng thắn: “Tôi nghĩ là thủ tục nên ngắn gọn để người dân
hiểu, khi dân không hiểu thì cán bộ cần hướng dẫn làm cho đúng chứ
không phải trả lời như vậy. Chúng ta đã làm tốt nhiều mặt rồi, nhưng

những mặt nào mà dân đang khó khăn thì các đồng chí nên tập trung
và cải cách làm sao để người dân đến làm thủ tục thấy nhẹ nhàng”.
Cùng ý kiến, ông Đậu Trọng Bình (phường Hiệp Bình Chánh) nói:
Trong lĩnh vực nhà đất, khi tiếp xúc với cơ quan hành chính, địa
phương hay bên công an thì thấy có chuyển biến tích cực, được xử lý
nhanh chóng và kịp thời. “Có một điều tôi thấy đáng mừng là vầy: Tôi
có biết 6 người dân làm thủ tục, những người này có đưa phong bì để
mời nước cán bộ công an nhưng họ không nhận. Đó là điều thiệt đáng
mừng đó chứ”, ông Bình kể.

Ông Bình cho rằng CCHC liên quan đến con người.
“Nhưng tôi nghĩ CCHC thì liên quan đến con người. Nếu như đầu tư cơ
sở vật chất thì cũng cần đầu tư cho con người, chú trọng công tác đào
tạo cán bộ, tính đến khoản thu nhập làm sao để cán bộ yên tâm công
tác", ông Bình nêu ý kiến.
Nhiều người dân khác cũng bày tỏ suy nghĩ về vấn đề bỏ bớt một số
thủ tục không cần thiết như việc sao y, chứng thực quá nhiều hay các
vấn đề về bảo hiểm y tế, thẻ căn cước công dân…
Mong người dân phát huy vai trò giám sát
Tiếp nhận ý kiến đóng góp của mọi người, ông Đặng Nguyễn Thanh
Minh, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức chia sẻ trong thời gian qua, quận
đã nỗ lực rất nhiều trong việc nâng cao cơ sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật
và thực hiện nhiều mô hình cải cách. Quận hướng tới xây dựng chính

quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sự hài lòng của
người dân.
Theo ông Minh, trong thời gian sắp tới, quận sẽ chú trọng đến vấn đề
cải cách hành chính trong nội bộ trước. Tiếp đến là làm sao để người
dân tích cực tham gia đóng góp cho chính quyền, cùng thực hiện việc
ứng dụng công nghệ trong CCHC.

Ông Đỗ Mạnh Cường, Bí thư quận Thủ Đức (giữa), ông Đặng Nguyễn
Thanh Minh, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức (góc phải ảnh) và PCT
UBND quận Thủ Đức, ông Lê Văn Chiến. ẢNH: THANH TUYỀN.
Phát biểu cuối buổi tiếp xúc, ông Đỗ Mạnh Cường, Bí thư quận Thủ
Đức nhận định, qua những góp ý trực tiếp của người dân tại buổi tiếp
xúc và từ khảo sát, lấy ý kiến của UBND quận thì trong thời gian tới vẫn
còn nhiều chuyện phải làm cho công tác CCHC.
“Mong quý cô bác đến đây không chỉ để trao đổi thông tin cá nhân mà
còn phối hợp, hỗ trợ, cùng với chính quyền tiếp tục thực hiện tốt hơn
các nhiệm vụ liên quan đến thực hiện cải cách thủ tục, nâng cao hơn
nữa chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân”, ông nói.
Ông Cường cũng mong muốn người dân sẽ phối hợp với chính quyền
để cùng tuyên truyền, để nhiều người hiểu và cùng thực hiện.
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12. Hải quan Đắk Lắk: Cải cách hành chính mang lại
kết quả tích cực
Với việc triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp cải cách
hành chính, Cục Hải quan Đắk Lắk đã nhận được sự đánh giá tích
cực từ cộng đồng doanh nghiệp cũng như nhiều tổ chức, đơn vị
trong và ngoài ngành.

Ảnh minh họa
Dẫn đầu nhiều chỉ số cải cách hành chính
Theo Cục trưởng Cục Hải quan Đắk Lắk Lê Văn Nhuận, thời gian qua
đơn vị đã quyết liệt thực hiện cải cách hành chính theo tinh thần “vừa
phục vụ, vừa quản lý”, với 3 trụ cột chính là cải cách thủ tục hành
chính, nâng cao đạo đức công vụ và áp dụng công nghệ thông tin.
Trong đó, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định,
hướng dẫn của Tổng cục Hải quan và UBND các tỉnh về công tác cải
cách hành chính, hiện đại hóa nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của
bộ máy hành chính. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng gây phiền
hà, sách nhiễu và tiêu cực của công chức trong thực thi nhiệm vụ.
Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Cơ chế một cửa
quốc gia và một cửa ASEAN theo lộ trình chung của ngành; duy trì,
triển khai thông suốt, hiệu quả Hệ thống VNACCS/VCIS, Hệ thống dịch
vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền
chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động hải quan; kịp thời phổ
biến, hướng dẫn các quy định, quy trình mới liên quan đến thủ tục hải
quan, kiểm tra giám sát hải quan, công tác quản lý thuế, xuất xứ, phân
tích phân loại hàng hóa, tham vấn giá... Cùng với đó, xử lý, giải quyết
kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình
làm thủ tục hải quan theo đúng Tuyên ngôn phục vụ khách hàng. Nhờ
đó, nhiều doanh nghiệp trước đây không làm thủ tục tại đơn vị thì nay
đã về mở tờ khai tại đây.
Từ những giải pháp đã thực hiện như trên, người dân, doanh nghiệp
luôn hài lòng với thái độ phục vụ của cơ quan, cán bộ công chức Hải
quan, đồng thuận, hợp tác với cơ quan Hải quan và chấp hành các quy
định của pháp luật có liên quan. Không những vậy, công tác cải cách
hành chính của Cục Hải quan Đắk Lắk đã được UBND tỉnh Đắk Lắk ghi
nhận và đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu trong cải cách hành
chính trên địa bàn tỉnh. Bằng chứng là trong hai năm 2016 và 2017,
Cục Hải quan Đắk Lắk đều được UBND tỉnh Đắk Lắk đánh giá và xếp
hạng nhất trong các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk về chỉ số
cải cách hành chính. Dù chưa công bố chính thức, nhưng theo kết quả
đánh giá về chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk,
Cục Hải quan Đắk Lắk tiếp tục là đơn vị được xếp hạng nhất.
Cũng trong năm 2018, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển
Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của
doanh nghiệp về thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập khẩu và triển
khai đo thời gian giải phóng hàng năm 2018. Theo kết quả của khảo sát
này, trong chỉ số tổng hợp khảo sát doanh nghiệp về mức độ hài lòng,
Cục Hải quan Đắk Lắk được xếp hạng thứ nhất trong 35 Cục Hải quan
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước. Trong đó, đối với
5 chỉ số thành phần, có 2 chỉ số xếp hạng thứ nhất, bao gồm: chỉ số về
Thủ tục quản lý thuế và chỉ số về kiểm tra sau thông quan; 3 chỉ số xếp
hạng thứ hai, bao gồm: chỉ số về tính chuyên nghiệp và liêm chính của
cán bộ, chỉ số về thông tin tuyên truyền và chỉ số về thủ tục thông quan.
Đối với chỉ số thời gian giải phóng hàng, Cục Hải quan Đắk Lắk được
xếp hạng thứ 10 trong 35 Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương.
Tiếp tục cải cách triệt để
Bên cạnh những đánh giá tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp, các
đơn vị trong và ngoài ngành, công tác cải cách hành chính của Cục Hải

quan Đắk Lắk còn mang về cho đơn vị nhiều kết quả khả quan trong
công tác quản lý hải quan. Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm 2019, đơn vị
đã thu hút thêm 28 doanh nghiệp mới về làm thủ tục, nâng số doanh
nghiệp làm thủ tục tại đơn vị lên 212 doanh nghiệp, tăng 10% so với
năm 2018. 28 doanh nghiệp mới này đã mở 112 tờ khai trong 4 tháng
đầu năm 2019, nâng tổng số tờ khai tại đơn vị lên gần 6.200 tờ khai,
tăng gần 500 tờ khai so với cùng kỳ năm trước. Kéo theo đó, kim ngạch
xuất nhập khẩu tại đơn vị trong 4 tháng đạt 589 triệu USD, thu ngân
sách nhà nước đạt trên 309 tỷ đồng, tương đương 36% chỉ tiêu dự toán
Bộ Tài chính giao trong năm 2019. Trong đó, các doanh nghiệp mới
đóng góp kim ngạch gần 38 triệu USD, thu ngân sách đạt 83 tỷ đồng.
Nối tiếp những kết quả đã đạt được như trên, ông Hồ Văn Dũng,
Trưởng phòng Nghiệp vụ, Cục Hải quan Đắk Lắk cho biết, trong thời
gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục
hành chính tại đơn vị, rút ngắn thời gian thông quan, giải phóng hàng,
tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa
bàn quản lý. Bên cạnh đó, Cục Hải quan Đắk Lắk cũng tập trung cho
công tác đào tạo nghiệp vụ, nâng cao đạo đức công vụ của công chức
trong đơn vị, khuyến khích công chức có nhiều sáng kiến để cải tiến
phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết thủ tục
hải quan.
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13. Cảng vụ TP.HCM đẩy mạnh thủ tục điện tử cho
tàu biển
Công tác giải quyết thủ tục cho tàu vào - rời cảng biển khu vực
cảng biển TP HCM nhanh chóng nhờ thực hiện khai báo hồ sơ
điện tử...
Rút ngắn thời gian, tăng hiệu quả khai thác tàu
Ông Nguyễn Hải Nam, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải (CVHH) TP HCM
cho biết, công tác thực hiện khai báo thủ tục hành chính (TTHC) trên
Cổng Thông tin một cửa quốc gia chính thức triển khai tại cảng biển TP
HCM tháng 5/2015 và được nâng cấp từ tháng 7/2018.
“Theo thống kê, năm 2018, CVHH TP HCM giải quyết thủ tục điện tử
cho hơn 15.120 lượt tàu biển (đạt 73,6%). Tính riêng 3 tháng đầu năm
2019, tổng số thủ tục điện tử được giải quyết là gần 5.030 thủ tục (đạt
97,95% tổng số lượt tàu biển ra, vào). Hiện, người làm thủ tục cũng đã

sử dụng chữ ký số để khai báo hồ sơ điện tử thuận tiện, nhanh chóng”,
ông Nam nói.

Cán bộ Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ khai báo điện
tử để làm thủ tục cấp giấy phép cho tàu ra - vào cảng
Ông Nam cũng cho biết, công tác giải quyết thủ tục điện tử chưa cán
mốc 100% do một số loại tàu thuyền (tàu quân sự, đoàn lai...) không có
số IMO nên không khai báo được qua Cổng Thông tin một cửa quốc
gia. Ngoài ra, thủ tục điện tử cho tàu biển chở hàng xuất nhập khẩu
chuyển cảng, tàu nước ngoài vận chuyển hàng nội địa mới được triển
khai thực hiện từ tháng 7/2018. Trước thời điểm trên, các thủ tục này
được thực hiện bằng phương thức thủ công (hồ sơ giấy).
Việc thực hiện thủ tục trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia không chỉ
tăng hiệu quả trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý chuyên
ngành tại cảng mà còn mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho DN. “Giai đoạn
trước, người làm thủ tục phải đến tàu lấy hồ sơ, giấy tờ, đưa đến cảng
vụ xuất trình rồi tiếp tục quay lại trả hồ sơ cho tàu sau khi thủ tục được
hoàn thành, thời gian làm thủ tục có khi kéo dài đến 8 tiếng, giờ toàn bộ
quá trình này rút ngắn chỉ còn khoảng 25 - 30 phút”, ông Nam nói và
thông tin, khi khai báo thủ tục qua Cổng Thông tin một cửa quốc gia,
các đại lý, chủ tàu cũng tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Đồng
thời, giảm việc thất lạc, làm mất hồ sơ, giấy tờ tàu vì việc phải đem hồ
sơ, giấy tờ bản chính đi làm thủ tục cho tàu thuyền vào, rời cảng như
trước đây.
Nâng cao hiệu quả hệ thống phần mềm nội bộ

Theo đại diện CVHH, hiện vẫn còn một số vướng mắc tồn tại như:
Người làm thủ tục chưa thể gửi hồ sơ, bằng cấp, chứng chỉ chuyên
môn của tàu và thuyền viên qua Cổng Thông tin một cửa quốc gia nên
vẫn phải xuất trình bản chính khi làm thủ tục cho tàu thuyền; Các hãng
tàu vẫn phải xuất trình bản chính hồ sơ, bằng cấp, chứng chỉ chuyên
môn của tàu và thuyền viên khi tàu vào - rời cảng (nếu có thay đổi so
với khi đến). Việc xuất hóa đơn và thanh toán phí, lệ phí hàng hải khi
tàu thuyền rời cảng biển vẫn còn thực hiện thủ công…
“
Ngoài các giải pháp đang triển khai trong công tác cải cách TTHC,
Cảng vụ Hàng hải TP HCM sẽ tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu thuyền
viên nước ngoài làm việc trên các tàu biển đã vào khu vực cảng biển
để chủ động tra cứu, giải quyết thủ tục cho tàu thuyền vào, rời cảng.
Cùng đó, cảng vụ sẽ xây dựng và triển khai phần mềm thanh toán điện
tử, cấp hóa đơn điện tử, tạo thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động.
Ông Nguyễn Hải Nam, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải TP HCM
Ông Nguyễn Hải Nam cho biết, để tháo gỡ những trở ngại trên, nâng
TTHC cho tàu thuyền vào rời cảng lên cấp độ 4 (cấp độ người sử dụng
điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan quản lý hành
chính Nhà nước. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp
dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng), CVHH TP HCM đã triển
khai đồng bộ nhiều giải pháp.
Cụ thể, cảng vụ đã sử dụng phần mềm nội bộ để cập nhật và lưu trữ
thông tin về hồ sơ, giấy tờ của tàu thuyền đã vào cảng; chủ động kiểm
tra hồ sơ, giấy tờ tàu biển và bằng cấp thuyền viên thông qua phần
mềm nội bộ hoặc các trang thông tin điện tử của các cơ quan có thẩm
quyền liên quan ngay khi nhận được bản khai qua Cổng Thông tin một
cửa quốc gia để làm cơ sở giải quyết thủ tục cho tàu vào, rời cảng.
Trong trường hợp các hồ sơ, giấy tờ và bằng cấp chuyên môn của tàu
biển, thuyền viên không có trong dữ liệu lưu trữ của phần mềm nội bộ
và không tra cứu được trên các trang thông tin điện tử trong nước,
quốc tế, cảng vụ sẽ thông báo đại lý tàu biển, người làm thủ tục để xuất
trình hồ sơ kiểm tra. Việc xuất trình hồ sơ có thể được thực hiện thông
qua nhiều hình thức như: Gửi bản scan qua thư điện tử, gửi mã hồ sơ
qua fax hoặc hình thức phù hợp khác (Zalo, Viber…) để cảng vụ kiểm
tra, xác minh và giải quyết thủ tục”.
Cũng theo ông Nam, để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát trong quá
trình làm thủ tục, cấp giấy phép cho tàu vào, rời cảng, thời gian tới,

CVHH TP HCM sẽ tăng cường hậu kiểm, đảm bảo tàu thuyền rời cảng
luôn đáp ứng các điều kiện về an toàn, an ninh hàng hải, phòng chống
cháy nổ và ô nhiễm môi trường theo quy định.
“Cảng vụ cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đại lý,
chủ tàu hiểu và thực hiện thủ tục điện tử một cách triệt để, không nộp
các bản khai giấy khi các bản khai đã được khai báo đúng và đầy đủ
qua Cổng Thông tin một cửa quốc gia. Công khai quy trình giải quyết
thủ tục tàu thuyền, quy định rõ các hồ sơ, giấy tờ tàu cần gửi, cần xuất
trình để đại lý tàu biển, người làm thủ tục nắm rõ”, ông Nam nói.
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14. Công bố đường dây nóng Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh Bạc Liêu
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức công bố đường dây
nóng của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

Trung tâm hành chính công Bạc Liêu, đường Nguyễn Văn Linh,
Phường 1, Thành phố Bạc Liêu.
Cụ thể, các số điện thoại được công bố: Ông Nguyễn Tấn Khương,
Chánh Văn phòng UBND tỉnh: 0916 337 447; ông Đinh Xuân Phượng,
Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh: 0913 892 714; ông Nguyễn Trung

Hiếu, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công: 0945 945 445;
02913 503 080.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo số điện thoại đường dây nóng
của Trung tâm Phục vụ hành chính công để các cá nhân, tổ chức phản
ánh kịp thời những biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà của công chức
làm việc tại Trung tâm trong giải quyết thủ tục hành chính; đảm bảo tính
công khai, minh bạch, từng bước đem lại sự hài lòng cho các tổ chức,
cá nhân khi đến liên hệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Bạc Liêu.
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu là đơn vị hành chính
đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh với chức năng, nhiệm vụ là đầu
mối tập trung để thực hiện việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành
chính (TTHC), đôn đốc, theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ
và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một
cửa, một cửa liên thông trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải
quyết của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo
ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh.
Hiện tại Trung tâm được bố trí 32 quầy giao dịch, phục vụ làm việc cho
18 sở, ban, ngành; thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 121
lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của
UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 09 lĩnh vực của các cơ quan
ngành dọc tại địa phương với tổng số 1011 TTHC.
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