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1. Đã giảm 12.600 mặt hàng thuộc diện quản lý, 
kiểm tra chuyên ngành  
Con số thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy tỉ lệ hàng hóa 
thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất 
nhập khẩu đã giảm đáng kể. Từ 82.700 mặt hàng năm 2015 xuống 
còn 70.087 mặt hàng, tính đến tháng 3/2019, giảm 12.600 mặt hàng.  

Tuy nhiên, bên cạnh việc các bộ, ngành đã thực hiện cắt giảm Danh 
mục thì có bộ, ngành tăng số lượng mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý, 
cụ thể, Ban Cơ yếu Chính phủ tăng 17 mặt hàng; có lĩnh vực mặt hàng 
tăng trong khi tổng Danh mục thuộc bộ quản lý giảm, ví dụ lĩnh vực 
trang thiết bị y tế thuộc Bộ Y tế quản lý tăng 32 nhóm mặt hàng. 

Bên cạnh việc cắt giảm danh mục, các bộ cũng đã triển khai các giải 
pháp như thay đổi phương thức kiểm tra, áp dụng quản lý rủi ro trong 
kiểm tra, nhiều mặt hàng đã được chuyển thời điểm kiểm tra từ giai 
đoạn trước thông quan sang sau thông quan, tăng đối tượng được 
miễn kiểm tra, minh bạch hóa danh mục hàng hóa kèm mã số HS, bãi 
bỏ những quy định không phù hợp. 

Tuy vậy, hiện nay công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành vẫn tồn tại 
một số bất cập như: Có nhiệm vụ được giao, các bộ triển khai chậm; 

Ảnh minh họa 



việc phối hợp rà soát các Danh mục chuyên ngành còn nhiều hạn chế. 
Có những danh mục được các bộ, ngành đề nghị áp mã đến 3000 
dòng hàng nhưng thời hạn chỉ 5-7 ngày… 

Theo Tổng cục Hải quan chỉ khi các bộ quản lý chuyên ngành cải cách 
một cách thực chất công tác quản lý và kiểm tra chuyên ngành thì Cơ 
chế một cửa quốc gia mới có thể phát huy tối đa hiệu quả quản lý. 

Tại hội nghị giám sát các giải pháp cải cách kiểm tra chuyên ngành, 
giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu do Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức mới đây, Phó Thủ tướng 
Vương Đình Huệ cho biết, tạo thuận lợi phải đi với chống gian lận 
thương mại, yêu cầu các bộ, ngành rà soát tính phù hợp, chặt chẽ 
trong cắt giảm thủ tục hải quan chuyên ngành. 

“Thủ tục, mặt hàng nhập khẩu nào không hợp lý thì cắt giảm, nhưng 
thủ tục, mặt hàng nhập khẩu không đáng cắt mà lại cắt, bãi bỏ thủ tục 
kiểm tra chuyên ngành mà không hợp lý, phải rà lại. Nếu cắt giảm máy 
móc thì dễ bị lợi ích nhóm lợi dụng khi có việc các nhóm lợi ích vận 
động để các bộ, Chính phủ cắt giảm thủ tục và danh mục mặt hàng 
kiểm tra. Đây là vấn đề có tính 2 mặt, phải suy xét thấu đáo” - Phó Thủ 
tướng nhấn mạnh. 

Theo baodautu.vn 

 

2. Quốc hội: Cắt bỏ điều kiện kinh doanh chưa thực 
chất 
Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế (UBKT) của Quốc hội cho hay 
hiện tình hình đăng ký doanh nghiệp có dấu hiệu chậm lại.  

"Năm 2018 là năm đạt được nhiều kết quả tích cực, kinh tế vĩ mô được 
duy trì ổn định, tăng trưởng kinh tế đạt 7,08% là mức cao nhất trong 11 
năm gần đây với động lực chính là ngành công nghiệp chế biến, chế 
tạo". 

Trình bày báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế 
hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018, tình 
hình thực hiện những tháng đầu năm 2019, Chủ nhiệm UBKT Vũ Hồng 
Thanh nhận định như trên. 

Ông Thanh cho hay năm 2018 Chính phủ đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu 
Quốc hội giao, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt so với kế hoạch. Tuy nhiên, 
đại diện UBKT đề nghị Chính phủ cần đánh giá cụ thể một số vấn đề, 
nhất là việc rà soát, loại bỏ các thủ tục, điều kiện kinh doanh bất hợp 
lý… 



Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm UBKT của Quốc hội. 

“Các Bộ, ngành có nhiều nỗ lực rà soát, loại bỏ thủ tục, điều kiện kinh 
doanh bất hợp lý, cải cách môi trường kinh doanh nhưng còn chậm, 
chưa thực chất” – ông Thanh nói. 

Theo Chủ nhiệm UBKT, việc thực hiện chính sách chuyển đổi hộ kinh 
doanh thành doanh nghiệp chưa đạt kết quả như mong đợi, chi phí 
không chính thức giảm nhưng còn ở mức cao; việc gia nhập thị trường 
còn nhiều khó khăn; thủ tục hành chính về đất đai, thuế, quản lý thị 
trường, giao thông vận tải… còn phiền hà.  

Các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ vẫn đang gặp khó khăn. Đầu 
tư tư nhân khó có sự bứt phá bởi năng lực hoạt động, việc tiếp cận các 
nguồn tài chính còn hạn chế, thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa 
phát triển. 

“Tình hình đăng ký doanh nghiệp có dấu hiệu chậm lại, Chính phủ cần 
tăng cường kiểm tra các Bộ, ngành để bảo đảm tính thực chất của việc 
cắt giảm các điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính” – ông 
Thanh nói và kiến nghị cần đẩy mạnh việc giảm bớt thủ tục hành chính 
một cách thực chất, mạnh mẽ hơn... 

Theo plo.vn 

 

 



3. Sớm hoàn thiện chế tài xử phạt 'tín dụng đen' 
Triển khai quyết liệt, đồng bộ để xử lý tình trạng "tín dụng đen", 
trong đó sớm hoàn thiện chế tài xử phạt. Đây là một trong những 
giải pháp được đề cập tại báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của 
Quốc hội trình bày tại phiên họp Quốc hội. 

Sáng 20/5, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực 
Chính phủ Trương Hòa Bình đã trình bày Báo cáo đánh giá bổ 
sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 
và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 và tình hình những 
tháng đầu năm 2019.  

Đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 

Báo cáo khẳng định, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng 
đồng doanh nghiệp (DN) và nhân dân cả nước, tình hình KTXH quý 
IV/2018 đã chuyển biến tích cực, góp phần mang lại kết quả quan 
trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của năm 2018 - năm bản lề 
thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016 - 2020. Chúng ta đã 
đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 3 chỉ tiêu đạt, 9 chỉ 
tiêu vượt và nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn số đã báo cáo Quốc hội. 

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình trình bày báo cáo tại phiên họp. 



Cụ thể là, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,08% (đã báo cáo trên 6,7%), 
cao nhất kể từ năm 2008, thuộc nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng 
trưởng cao nhất thế giới. GDP bình quân đầu người đạt 2.590 USD. 
Kim ngạch xuất khẩu tăng 13,2% (đã báo cáo 11,2%), tổng kim ngạch 
xuất nhập khẩu đạt trên 480 tỷ USD và xuất siêu 6,8 tỷ USD, cao nhất 
từ trước tới nay.  

Thu ngân sách nhà nước vượt 8% so với dự toán (đã báo cáo vượt 
3%); bội chi ngân sách 3,46% GDP (đã báo cáo 3,67%); nợ công ở 
mức 58,4% GDP (đã báo cáo 61,4%). 

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường đạt nhiều kết quả quan trọng. 
Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng được triển 
khai quyết liệt; xử lý nghiêm nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, dư 
luận xã hội quan tâm, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân. Quốc 
phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; uy tín, vị thế của Việt Nam 
trên trường quốc tế được nâng lên.  

Về kết quả đạt được trong những tháng đầu năm, báo cáo cho biết, 
kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát; CPI bình quân 
4 tháng tăng 2,71%, thấp nhất trong 3 năm qua. Tỷ giá, thị trường 
ngoại hối ổn định; dự trữ ngoại hối nhà nước đạt kỷ lục. GDP quý I đạt 
6,79%. Xuất khẩu 4 tháng đạt 78,8 tỷ USD, tăng 5,8%; xuất siêu 711 
triệu USD… 

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế (UBKT) Vũ 
Hồng Thanh cho biết, UBKT cơ bản nhất trí với các kết quả đạt được 
thời gian qua. Đồng thời, cơ quan thẩm tra cũng đề nghị đánh giá cụ 
thể hơn một số vấn đề.  

Theo UBKT, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2018 
tương đối toàn diện, đề nghị cần phân tích rõ hơn nguyên nhân khách 
quan, chủ quan kết quả đạt được năm 2018, những yếu tố tích cực có 
tính chất đột biến và dài hạn để phục vụ tốt cho công tác điều hành 
năm 2019 và các năm tiếp theo, đề nghị đánh giá kỹ kết quả, đóng góp 
của ngành du lịch đối với tăng trưởng kinh tế.  

Đồng thời, cần tiếp tục đánh giá đầy đủ thực trạng, nguyên nhân chủ 
quan của 11 nhóm vấn đề hạn chế chủ yếu nêu trong báo cáo của 
Chính phủ, nhất là vấn đề mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại đầu tư công, 
giải ngân vốn đầu tư công, cổ phần hóa DNNN, phát triển các thị 
trường yếu tố sản xuất. 

Giảm thủ tục hành chính một cách thực chất 



Về tình hình những tháng đầu năm 2019 và những giải pháp nhiệm vụ 
thời gian tới, Chủ nhiệm UBKT Vũ Hồng Thanh nêu rõ, năm 2019 có ý 
nghĩa quan trọng trong việc "bứt phá" để hoàn thành các mục tiêu của 
kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016 - 2020. Bên cạnh các nhóm 
nhiệm vụ, giải pháp trong nghị quyết của Quốc hội, UBKT cơ bản đồng 
tình với các nhóm giải pháp nêu trong báo cáo của Chính phủ và đề 
nghị quan tâm thêm một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.  

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo tại phiên 
họp. Ảnh: TL 

Đó là, tiếp tục giảm bớt thủ tục hành chính một cách thực chất, mạnh 
mẽ hơn, xử lý nghiêm các sai phạm trong tất cả các lĩnh vực, nhất là 
lĩnh vực đầu tư, xây dựng và giao thông. Khuyến khích sự tham gia của 
khu vực kinh tế tư nhân để đầu tư, xây dựng các dự án quan trọng 
quốc gia.  

Tập trung thực hiện các giải pháp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy 
nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các công 
trình trọng điểm quốc gia. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, 
tránh để xảy ra tình trạng thất thu; kiểm soát chuyển giá, trốn thuế đối 
với DN; có giải pháp quản lý thuế thực sự hiệu quả đối với hoạt động 
kinh doanh qua mạng.  



Bên cạnh đó, triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, kiểm soát, 
phòng ngừa các hoạt động thanh toán có dấu hiệu đánh bạc, rửa tiền, 
trốn thuế. Quản lý tồn ngân Kho bạc Nhà nước và có cơ chế sử dụng 
số vốn nhàn rỗi này. Rà soát, sắp xếp lại các quỹ tài chính nhà nước 
ngoài ngân sách theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Ưu tiên vốn NSNN cho 
chương trình giảm nghèo và thực hiện chính sách hỗ trợ đối với đồng 
bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Đẩy nhanh việc 
thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp 
công lập. 

Tăng cường sự chủ động và phối hợp của các bộ, ngành và địa 
phương trong xử lý nợ xấu. Triển khai quyết liệt, đồng bộ để xử lý tình 
trạng "tín dụng đen" trong đó sớm hoàn thiện chế tài xử phạt, chú trọng 
các giải pháp phát triển nền tài chính toàn diện tập trung vào tài chính 
vi mô và tài chính tiêu dùng, đơn giản hóa thủ tục vay vốn. Kiểm soát 
tín dụng vào lĩnh vực rủi ro cao. 

Một vấn đề nữa cũng được cơ quan thẩm tra lưu ý là việc tăng cường 
sự phối hợp giữa Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN và bộ quản lý 
ngành. Có giải pháp thực hiện mục tiêu cổ phần hóa trong năm 2019, 
giám sát chặt chẽ hoạt động của các DNNN. Thúc đẩy, tạo điều kiện 
thuận lợi triển khai các dự án điện, phát triển các nguồn năng lượng tái 
tạo./. 

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn 

 

4. Bộ LĐ-TB&XH tích cực triển khai cải cách hành 
chính, ứng dụng CNTT  
Chiều 20/5, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ đã 
làm việc với Bộ LĐ-TB&XH về công tác hành chính, ứng dụng 
công nghệ thông tin (CNTT) tại Văn phòng Bộ.   

Theo báo cáo về việc thực hiện các quy định về công tác văn thư, lưu 
trữ; ứng dụng CNTT phục vụ công tác hành chính Văn phòng; tình hình 
triển khai thực hiện Quyết định số 28-2018/QĐ-TTg, Bộ LĐ-TB&XH 
hiện đang sử dụng phần mềm eMolisa quản lý văn bản đi, đến, cho 
phép cập nhật thông tin, scan văn bản đi, đến đính kèm để phục vụ tra 
cứu trực tuyến và theo dõi đường đi của văn bản. Trong năm 2018 và 5 
tháng đầu năm 2019 đã ban hành tổng số 11.425 văn bản, tiếp nhận 
31.747 văn bản, trong đó có 3.969 văn bản điện tử đến; 2.343 văn bản 
điện tử đi. Toàn bộ đơn từ, khiếu nại, tố cáo về chính sách lao 



động, người có côngđược quản lý trên “phần mềm quản lý đơn khiếu 
nại” thuận tiện cho việc đăng nhập, tra cứu. 

Chánh Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan phát biểu tại buổi 
làm việc. 

Bộ bố trí 5 phòng làm kho lưu trữ tài liệu, trong đó có trang bị đầy đủ 
giá, hộp đựng tài liệu, máy hút bụi, hút ẩm, thiết bị phòng cháy, chữa 
cháy, điều hòa, quạt thông gió. 

Về kết quả thông tin báo cáo trong nội bộ cơ quan với Văn phòng 
Chính phủ, Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện 
xây dựng báo cáo chỉ đạo điều hành định kỳ hàng tháng, 6 tháng, một 
năm, báo cáo tình hình đời sống nhân dân, an sinh xã hội dịp nghỉ lễ, 
Tết và các báo cáo đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo Bộ. Xây 
dựng các Thông báo kết luận của Bộ trưởng trong các buổi họp giao 
ban Lãnh đạo các đơn vị; thông báo kết luận của Bộ trưởng, Thứ 
trưởng tại buổi làm việc với các địa phương và các đơn vị thuộc Bộ. 
Chất lượng báo cáo ngày càng được nâng cao, cơ bản đáp ứng được 
yêu cầu về thời gian, tiến độ. 

Văn bản mật đi, đến có sổ quản lý, theo dõi riêng. Bộ và một số đơn vị 
thuộc Bộ có máy tính riêng, không nối mạng phục vụ cho việc soạn 
thảo, in ấn, quản lý văn bản mật và có tủ riêng, có khóa để quản lý tài 
liệu mật. 

  



 

Từ năm 2018 đến nay, Bộ đã tiến hành gửi nhận văn bản điện tử tới 
Văn phòng Chính phủ, đảm bảo tất cả các văn bản trình Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ được xử lý song song giữ bản giấy và bản điện 
tử. 

Bộ LĐ-TB&XH trang bị đầy đủ hạ tầng công nghệ phục vụ cho việc ứng 
dụng CNTT trong công tác tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn 
bản. Bộ đã ký kết với Tổng Công ty viễn thông quân đội tiến hành nâng 
cấp, xây dựng hệ thống phần mềm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền 
hành chính, cải cách thủ tục hành chính theo hướng tin gọn, hiệu quả. 
Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ văn bản điện tử chiếm 
100% so với văn bản giấy. 

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan 
trong hệ thống hành chính nhà nước, Bộ đã phối hợp với Văn phòng 
Chính phủ và các đơn vị liên quan triển khai các công việc liên quan 
đến hạ tầng phục vụ điều hành trực tuyến và gửi nhận văn bản có chữ 
ký điện tử.  

Bộ LĐ-TB&XH đang triển khai scan chữ ký của lãnh đạo Bộ, scan mẫu 
dấu của Bộ và tiến tới scan toàn bộ chữ ký của các cá nhân, mẫu dấu 
tổ chức được ủy quyền ký văn bản gửi Văn phòng Chính phủ. Triển 
khai việc ký văn bản điện tử trên eMolisa 6.0; Hướng dẫn sử dụng 
chứng thư số chuyên dùng và eMolisa 6.0 trong việc ký văn bản điện tử 



gửi lên Trục liên thông văn bản điện tử của Chính phủ đến các tổ chức, 
cá nhân liên quan…. 

Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ kiểm tra công tác ứng dụng 
CNTT tại Bộ LĐ-TB&XH. 

Đánh giá công tác hành chính, ứng dụng CNTT tại Văn phòng Bộ LĐ-
TB&XH, Vụ trưởng Vụ Hành chính (Văn phòng Chính phủ) Nguyễn 
Quốc Việt ghi nhận và đánh giá cao công tác cải cách hành chính và 
ứng dụng CNTT tại Bộ LĐ-TB&XH. “Thời gian quan, Bộ LĐ-TB&XH đã 
tích cực, đồng bộ triển khai công tác cải cách hành chính, ứng dụng 
CNTT”, ông Nguyễn Quốc Việt nhấn mạnh. 

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Quốc Việt đề nghị: Văn phòng Bộ, 
TTTT cần tiếp tục hoàn thiện quy trình chuẩn tiếp nhận xử lý văn bản 
hành chính theo Trục liên thông văn bản điện tử. Đẩy nhanh tiến độ 
triển khai việc ký văn bản điện tử theo Thông tư 01/2019/TT-BNV ngày 
14/01/2019 của Bộ nội vụ; Triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng 
Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp. Triển khai 
đồng bộ Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản theo 
quy định Quyết định 28/2018/QĐ-ttg, Thông tư 01/2019/TT-BNV và 
Thông tư số 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Đồng thời, Chuyên 
nghiệp hóa đội ngũ cán bộ hành chính, tham mưu giúp việc lãnh đạo 
Bộ. 

Theo baodansinh.vn 



5. Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 
Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành văn bản hợp nhất số 1866/VBHN-
BLĐTBXH quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính 
đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.  

 

Theo đó, đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 
buộc là: người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn 
định, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp 
dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc 
trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hế thời hiệu thi hành quyết định áp 
dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà 
vẫn còn nghiện;  

Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị 
chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do 
nghiện ma túy; người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi 
cư trú ổn định. 

Văn bản số 1866/VBHN-BLĐTBXH cũng quy định rõ những hành vi bị 
nghiêm cấm trong việc lập hồ sơ đề nghị và thi hành quyết định áp 
dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Cụ thể, cấm xâm 
phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người bị đề nghị 



áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và người phải thi 
hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Bên cạnh đó, hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi 
nhận tiền, tài sản, hạn chế quyền hợp pháp của người bị đề nghị áp 
dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và người phải thi 
hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 
lợi dụng, bóc lột sức lao động,  giao khoán sản phẩm đối với người 
chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 
buộc... cũng bị nghiêm cấm. 

Theo anninhthudo.vn 

 

6. Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời 
sống 
Hôm nay 20-5, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV khai mạc tại Hà 
Nội. Từ sau kỳ họp thứ sáu đến nay, Ủy ban Trung ương MTTQ 
Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng hợp 
được hơn 2.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri, liên quan trực tiếp đến 
đời sống nhân dân. Đánh giá cao những chuyển biến tích cực trên 
nhiều lĩnh vực, song cử tri tiếp tục kiến nghị cần xử lý nghiêm các 
hành vi vi phạm pháp luật gây mất trật tự an toàn xã hội. 

Vẫn còn "trên nóng, dưới lạnh" 

Theo Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ 
Việt Nam Trần Thanh Mẫn, một trong những vấn đề lớn được cử tri 
hoan nghênh, đồng tình là việc Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo tổng rà soát 
công tác cán bộ từ trung ương đến địa phương, phát hiện và xử lý 
nhiều trường hợp sai phạm.  

Bên cạnh đó, cử tri cả nước bày tỏ sự phấn khởi và ủng hộ Đảng, Nhà 
nước đã quyết liệt chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham 
nhũng lớn; xử lý, kỷ luật nghiêm một số cán bộ lãnh đạo có vi phạm, 
gây hậu quả nghiêm trọng, kể cả đương chức hay nghỉ hưu, thể hiện 
đúng chủ trương “không có vùng cấm” trong đấu tranh chống tham 
nhũng. 

Tuy nhiên, cử tri cả nước cho rằng, việc phát hiện, xác minh, điều tra, 
truy tố, xét xử một số vụ án còn chậm. Việc thu hồi tài sản tham nhũng 
còn hạn chế. Tình trạng nhũng nhiễu, “tham nhũng vặt” của một bộ 
phận công chức, viên chức trong các cơ quan công quyền kéo dài và 
chưa được khắc phục.  



Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, 
Hoàn Kiếm trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Ngọc Thắng 

Theo cử tri Nguyễn Hồng Toán (quận Tây Hồ, Hà Nội), vẫn còn tình 
trạng “trên nóng, dưới lạnh” khi cấp trung ương thì quyết liệt nhưng cấp 
tỉnh, thành một số nơi vẫn còn sức ỳ lớn. Cử tri kiến nghị, các địa 
phương cần quyết liệt hơn nữa, làm đến nơi đến chốn, giải quyết dứt 
điểm các vụ việc để có kết quả toàn diện trong công cuộc đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng. 

Tại các cuộc tiếp xúc trước kỳ họp, nhiều cử tri phản ánh và cho rằng 
tình trạng “chạy chức, chạy quyền”, “chạy” thi tuyển dụng, thi chuyển 
ngạch công chức, viên chức… vẫn tồn tại mà ít được phát hiện và xử 
lý. Cử tri Vũ Văn Đồng (quận Long Biên, Hà Nội) kiến nghị Chính phủ 
chỉ đạo Bộ Nội vụ, các cơ quan chức năng và các địa phương thường 
xuyên rà soát, tăng cường công khai, minh bạch công tác tuyển dụng, 
thi tuyển và thi chuyển ngạch đối với công chức, viên chức. Ngoài ra, 
cần quy định rõ việc phân cấp, phân quyền trong tuyển dụng, bổ nhiệm 
gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa 
phương; đặc biệt là phải xử lý nghiêm các vi phạm. 



Về công tác ban hành văn bản của Quốc hội, cử tri ghi nhận thời gian 
qua có nhiều tiến bộ, song cũng còn nhiều bất cập. Quan tâm đến nội 
dung này, cử tri các quận, thị xã: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Sơn 
Tây (thành phố Hà Nội) nêu thực tế có trường hợp luật thông qua khi 
chưa có hiệu lực hoặc mới có hiệu lực đã sửa đổi, bổ sung, “tuổi thọ” 
nhiều luật ngắn.  

Cùng đó, các văn bản hướng dẫn thi hành luật vẫn còn tình trạng 
chậm, nợ đọng. Cử tri Lê Hải Anh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mong 
muốn, Quốc hội cần nghiên cứu kỹ trước khi ban hành văn bản để bảo 
đảm hiệu lực và tính khả thi của các luật được ban hành. 

Áp dụng pháp luật, xử lý nghiêm minh 

Vấn đề nổi lên tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy là các ý 
kiến bày tỏ sự lo lắng trước việc liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao 
thông nghiêm trọng, làm chết nhiều người do lái xe sử dụng rượu, bia, 
ma túy. Cùng với đó là tình trạng xuống cấp của đạo đức xã hội; gian 
lận trong thi cử; việc sử dụng, vận chuyển, buôn bán ma túy, chất gây 
nghiện diễn biến phức tạp; nạn bạo lực học đường ngày càng báo 
động... 

Đề xuất giải pháp, cử tri Trần Tân (quận Long Biên, Hà Nội) và nhiều 
cử tri khác cho rằng, trong chương trình giảng dạy ở các cấp học cần 
tăng cường hơn nữa nội dung giáo dục đạo đức, kỹ năng sống nhằm 
trang bị nhận thức đúng đắn cho thế hệ trẻ.  

"Về các vụ tai nạn xảy ra do lái xe sử dụng rượu, bia, ma túy, việc cấp 
giấy phép lái xe còn lỏng lẻo, có dấu hiệu tiêu cực, kiến nghị Bộ Giao 
thông - Vận tải, Bộ Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý 
nghiêm vi phạm và chấn chỉnh công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy 
phép lái xe" - cử tri Trần Tân nêu. 

Cùng đó, cử tri cả nước cũng phản ánh một số vấn đề về quy hoạch, 
xây dựng, tài nguyên, môi trường... Trong đó, cử tri một số quận, huyện 
thuộc thành phố Hà Nội kiến nghị: Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành 
tăng cường thanh tra, kiểm tra và có biện pháp xử lý, ngăn chặn triệt để 
tình trạng các tàu hút cát tại khu vực kè trên sông Hồng; Bộ Giao thông 
- Vận tải sớm cắm mốc giới thực địa quy hoạch sân bay Nội Bài để tạo 
điều kiện cho 5 xã xung quanh khu vực sân bay thực hiện các quy 
hoạch và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương... 

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước, Đoàn 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị với Đảng, Nhà 



nước, Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các cấp một số vấn 
đề.  

Đó là, tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 
đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở mọi cấp, ngành, địa 
phương, cơ sở; tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp 
luật trong nhân dân, có các giải pháp kiên quyết, kịp thời đấu tranh, trấn 
áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy, vi phạm 
trật tự an toàn giao thông; khẩn trương xử lý nghiêm minh các vụ việc 
và hành vi vi phạm pháp luật đã và đang gây bức xúc trong xã hội... 

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa 
XIV đều là những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống 
của nhân dân. Do đó, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và địa 
phương cần quyết liệt đưa ra biện pháp giải quyết, trên tinh thần 
thượng tôn pháp luật. 

Theo hanoimoi.com.vn 

 

7. Đề xuất trao quyền cho khu vực tư kiểm định 
hàng hóa chuyên ngành? 
Ngày 20/5, tại Tp. Hồ Chí Minh, Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế 
tư nhân tổ chức Hội thảo chuyên đề thúc đẩy cải cách thông qua 
Bộ chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (APCI).  

Bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Phó Giám đốc thường trực Văn phòng Ban 
Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV thuộc Hội đồng Tư vấn 
cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) cho biết, doanh 
nghiệp thường tìm hiểu thông tin liên quan đến thủ tục hành chính 
thông qua kinh nghiệm của các doanh nghiệp thực hiện trước đó, qua 
các lớp tập huấn được tổ chức bởi cơ quan quản lý nhà nước hoặc 
trực tiếp tại bộ phận đầu mối cơ quan quản lý mà ít khi tìm hiểu từ các 
“cổng thông tin điện tử”, nơi công khai danh mục cũng như quy định chi 
tiết về các thủ tục hành chính.  

Đây là thông tin có được từ hoạt động nghiên cứu, khảo sát doanh 
nghiệp và cơ quan giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến cơ sở 
bán lẻ thuốc, điều kiện an toàn thực phẩm, xuất nhập khẩu và kiểm tra 
chuyên ngành tại một số địa phương. 

Khi chuẩn bị hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính, doanh nghiệp thường 
trực tiếp chuẩn bị hồ sơ, chỉ riêng nhóm xuất nhập khẩu có xu hướng 
thuê dịch vụ từ các công ty logistics/đại lý hải quan, song, việc làm này 



cũng xuất phát từ sự phức tạp của thủ tục hành chính, do vậy, thay vì 
doanh nghiệp chủ hàng phải sinh ra bộ phận chuyên theo đuổi quy trình 
thủ tục thì họ thường thuê một đơn vị chuyên làm dịch vụ, có bề dày 
trong việc nghiên cứu và tìm hiểu quy định pháp lý.  

Nhiều doanh nghiệp cho biết, họ thường lúng túng với các thành phần 
hồ sơ có quy định/mô tả không rõ ràng, không có mẫu. Đây chính là 
vấn đề mà lâu nay các cơ quan truyền thông vẫn đề cập, đó là thời gian 
chuẩn bị hồ sơ của doanh nghiệp diễn ra khá lâu, và chưa kể các quy 
định không rõ ràng còn tạo ra hệ lụy là tình trạng tùy nghi, lạm dụng 
của cán bộ, công chức cơ quan nhà nước trong giải quyết thủ tục hành 
chính.  

Kết quả khảo sát cũng chỉ ra rằng doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp 
cao hơn trực tuyến vì để “cảm thấy yên tâm” hoặc do thiếu thông tin 
liên quan tới các lựa chọn về cách thức nộp hồ sơ, hoặc do năng lực 
sử dụng internet hạn chế. Họ ít nhận được giấy xác nhận “hướng dẫn 
bổ sung hồ sơ” mà chủ yếu là hướng dẫn miệng.  

Đặc biệt là tình trạng hệ thống thông tin thiếu đồng bộ, liên thông và 
công nghệ, hạ tầng mạng còn nhiều hạn chế dẫn đến việc thực hiện 
“nửa điện tử, nửa giấy”, gây nhiều khó khăn cho cả cơ quan giải quyết 
thủ tục cũng như doanh nghiệp. Đa số doanh nghiệp nhận kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại cơ quan nhà nước, thậm chí, “một 
số thủ tục đặc thù, doanh nghiệp cho biết phải dùng nhiều cách để 
nhận kết quả đúng hạn”, bà Phạm Thị Ngọc Thủy cho hay.  

Từ góc nhìn của cơ quan quản lý, các cán bộ, công chức cũng cho 
rằng chưa có “thước đo” hiệu quả cung cấp thông tin cho doanh nghiệp 
từ các kênh công bố, công khai thủ tục hành chính. Về cơ bản, với các 
thủ tục được khảo sát, cán bộ, công chức không gặp khó khăn liên 
quan tới quy trình thực hiện; tuy nhiên lại gặp khó khăn về nhân lực 
thực hiện thủ tục hành chính đó; hoặc hạ tầng mạng, hay cơ sở vật 
chất, máy móc phục vụ kiểm tra, thẩm định, đánh giá chất lượng...  

Câu chuyện được đưa ra tại Hội thảo là ở Quảng Nam, để thẩm định 
cấp chứng nhận đạt chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) cho một 
nhà thuốc ở huyện Tây Giang, đoàn cán bộ của Sở Y tế (4 người) phải 
đi từ sáng sớm và về lúc đêm tối, trên tổng quãng đường gần 400km. 
Tuy nhiên, khi trở về thì nghe được tin trong thời điểm đoàn đi lại có 
một nhà thuốc khác cũng ở Tây Giang nộp hồ sơ xin thẩm định và hành 
trình gần 400km lại phải lên lịch để tiến hành. Đây là gánh nặng lớn 
trong triển khai thực hiện các quy định.  



Bên cạnh đó là tình trạng một số quy định hướng dẫn không rõ, cơ 
quan thực hiện thủ tục hành chính chủ động hướng dẫn kiểu “vận 
dụng” vì không có biện pháp nào để đối chiếu hoặc đánh giá tính chính 
xác của các hướng dẫn đó. Chẳng hạn, thủ tục về có đủ nước sạch để 
cung cấp trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, thành phố Đà Nẵng đã 
“quy đổi” thành hóa đơn tiền nước. Điều này khiến doanh nghiệp phản 
ứng vì khi nào có giấy phép mới hoạt động, hóa đơn tiền nước chỉ có 
khi cơ sở đó đã hoạt động, không thể quy đổi được.  

Hay như thủ tục trong lĩnh vực dược, với quy định người phụ trách 
chuyên môn của nhà thuốc phải có mặt ở nhà thuốc khi kiểm tra, họ chỉ 
có thể đảm nhận chuyên môn của một nhà thuốc nhưng hiện giữa các 
địa phương chưa có sự liên thông về thông tin, không có dữ liệu chung, 
nên nhiều địa phương như Quảng Nam phải gọi điện thoại sang một số 
tỉnh khác để kiểm tra. Còn Đà Nẵng vận dụng bằng cách đề nghị dược 
sỹ cung cấp giấy tờ chứng minh chỉ liên quan tới một nhà thuốc đó, 
phát sinh nhiều loại giấy tờ không có trong quy định thành phần hồ sơ.  

Nhiều ý kiến tại Hội thảo cho rằng thủ tục, một số quy định trong thủ tục 
mang tính hình thức, chưa sát với yêu cầu, mục tiêu quản lý, gây 
vướng mắc cho cả doanh nghiệp và cán bộ, công chức. So với việc 
đăng ký cấp mới GPP, việc thực hiện thủ tục đánh giá duy trì GPP là 
gánh nặng hơn cho doanh nghiệp/nhà thuốc, do còn tình trạng nhiều 
đoàn đến kiểm tra nhà thuốc trong năm nhưng khi kiểm tra để cấp lại 
GPP thì không có sự kế thừa các kết quả kiểm tra đó, doanh nghiệp 
luôn trong tình trạng nơm nớp chờ đoàn kiểm tra đến.  

Doanh nghiệp/nhà thuốc cũng bày tỏ gặp nhiều khó khăn trong việc 
đảm bảo sự có mặt thường xuyên của dược sĩ phụ trách chuyên môn 
tại nhà thuốc. Có những nhà thuốc mà chủ trực tiếp là cử nhân chuyên 
môn than rằng, họ không thể đi du lịch hay làm việc riêng, không dám 
rời nhà thuốc vì sợ bị kiểm tra đột xuất lại thành vi phạm.  

Xu hướng kiến nghị cải cách đến từ cả hai khu vực công và tư đó là cắt 
giảm các quy định, thành phần hồ sơ không cần thiết, không có giá trị 
thực tiễn gắn với mục tiêu quản lý nhà nước; giảm đầu mối kiểm tra 
chuyên ngành, giảm danh mục/tần suất kiểm tra và đẩy mạnh “xã hội 
hóa”/”tư nhân hóa” hoạt động kiểm tra, kiểm định với các mặt hàng 
đang phải thực hiện quy định về kiểm tra chuyên ngành theo đúng chỉ 
đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.  

Theo đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, giảm các biểu mẫu 
trong thực hiện thủ tục GPP, những danh mục tài liệu mô tả thuần túy 



về trang thiết bị là cần thiết. Vị đại diện này cũng chỉ ra rằng việc xác 
minh hành nghề dược sỹ phụ trách chuyên môn còn khó khăn, cần 
phần mềm từ Bộ Y tế và nguồn dữ liệu để khi các tỉnh thành cấp chứng 
chỉ hành nghề cho cá nhân nào đó là các địa phương đều biết.  

Một số địa phương ít nhà thuốc có thể gửi văn bản hỏi các địa phương 
khác nhưng “ở Thành phố Hồ Chí Minh làm các động tác đó thì sở y tế 
các tỉnh, thành còn lại tối ngày chỉ có trả lời cho Thành phố Hồ Chí 
Minh vì hiện tại đây có khoảng 6.000 nhà thuốc và 1.000 công ty”.  

Dẫn câu chuyện cấp visa vào Pháp và châu Âu hiện đã do một Công ty 
được sứ quán Pháp ủy quyền thực hiện và chỉ mất 750.000 đồng phí 
dịch vụ, làm thủ tục trong vòng 15 phút, sau một vài ngày đã có visa 
thay vì quy trình cũ kéo dài trên 1 tuần tới 2 tuần, bà Bùi Kim Thùy, 
Trưởng đại diện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN cho rằng cần 
mạnh dạn xã hội hóa, tư nhân hóa.  

Khu vực công chỉ nên làm chính sách cho tốt, ổn định và kiểm soát tốt 
việc thực hiện chính sách đó, thay vì việc hiện nay doanh nghiệp đang 
phàn nàn luật vừa ra đã sửa, nghị định sửa nghị định, thông tư sửa 
thông tư, đè lên nhau, rối như canh hẹ, khiến cho không hợp nhất được 
vào một văn bản, doanh nghiệp tra cứu rất khổ. Những nội dung nào 
khu vực tư làm được, kết nối hiệu quả khu vực công – tư thì nên trao 
quyền cho họ./. 

Theo bnews.vn 

 

8. Sửa Luật để đáp ứng cam kết thực hiện CPTPP 
Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại phiên thảo luận tại tổ chiều 20/5 
về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh 
bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ. 

Thảo luận tại tổ, nhiều đại biểu cơ bản tán thành sự cần thiết ban hành 
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo 
hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ, như: Phạm vi điều chỉnh của dự án Luật, 
trách nhiệm mua và thực hiện bảo hiểm, trách nhiệm nghề nghiệp của 
tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; xác định các hành 
vi lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, các loại hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu có liên quan đến sở hữu trí tuệ phải áp dụng biện 
pháp kiểm soát biên giới… 

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương (tỉnh Gia Lai) tán thành với phạm vi 
điều chỉnh của dự án Luật. Theo đại biểu, các quy định được sửa đổi, 



bổ sung của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ cũng chính 
là những nội dung đã được xác định cần sửa đổi, bổ sung theo lộ trình 
cam kết thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan đến bảo hiểm và sở 
hữu trí tuệ. Nội dung dự thảo Luật phù hợp với chủ trương của Đảng, 
bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất của hệ thống pháp luật. 

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương (tỉnh Gia Lai) phát biểu tại phiên họp 
tổ chiều ngày 20/5. (Ảnh: Bích Liên) 

Bên cạnh đó, số lượng các điều, khoản của Luật Kinh doanh bảo hiểm 
và Luật Sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung theo dự án Luật không 
nhiều và có chung mục đích để thực hiện CPTPP. Do đó, đại biểu 
Phương đề nghị áp dụng hình thức “một luật sửa nhiều luật” để sửa 
đổi, bổ sung các quy định có liên quan của hai luật nêu trên. 

Cơ bản tán thành với phạm vi sửa đổi của dự thảo Luật Kinh doanh 
bảo hiểm, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (TP Hà Nội) cho rằng, phạm vi 
sửa đổi tập trung vào giải quyết những nội dung còn vướng mắc, chồng 
chéo khi triển khai thực hiện CPTPP là rất cần thiết. Bên cạnh đó, vấn 
đề về trách nhiệm mua và thực hiện bảo hiểm; trách nhiệm về nghề 
nghiệp của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ về bảo hiểm 
cũng cần được làm rõ hơn trong bối cảnh đây còn là một dịch vụ, lĩnh 
vực khá mới ở Việt Nam.  



Đồng tình quan điểm trên, nhiều đại biểu cũng cho rằng, việc sửa đổi, 
bổ sung các quy định của 2 Luật trên, đặc biệt Luật Sở hữu trí tuệ cho 
tương thích với các quy định trong CPTPP là cần thiết để bảo đảm tính 
thống nhất, hiệu quả, hiệu lực của hệ thống pháp luật Việt Nam và thể 
hiện tinh thần chủ động, nghiêm túc thực hiện các điều ước quốc tế của 
Việt Nam. 

Cho ý kiến về quy định bên thua kiện phải thanh toán cho bên thắng 
kiện chi phí hợp lý để thuê luật sư, bồi thường thiệt hại do hành vi lạm 
dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, các đại biểu nhất trí với việc 
bổ sung quy định này để nội luật hóa cam kết tại một số điều của 
CPTPP. 

Tuy nhiên, hành vi lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nếu 
không được xác định hoặc giải thích trong dự thảo luật sẽ dẫn đến sự 
không thống nhất trong áp dụng pháp luật và không minh bạch trong hệ 
thống pháp luật.  

Do đó, các đại biểu đề nghị, dự thảo luật cần bổ sung quy định nguyên 
tắc xác định hành vi lạm dụng thủ tục hoặc giải thích thuật ngữ “lạm 
dụng thủ tục” làm cơ sở cho Tòa án nhân dân xác định trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại, chi phí hợp lý thuê luật sư trong trường hợp này./. 

Theo dangcongsan.vn 

 

9. Nếu cứ dùng tiền mặt, độ minh bạch sẽ kém 
Xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng mạnh, bởi 
những tiện ích và lợi ích cho cả người dùng và các doanh nghiệp, 
ngân hàng cung cấp dịch vụ. 

Tiền mặt lâu nay vẫn là "vua", cho đến khi nhiều người nhận ra lợi ích bất 
ngờ của Internet Banking, thẻ tín dụng, ví điện tử hay QR code...  

Các ý kiến trên diễn đàn Ngày không tiền mặt do báo Tuổi Trẻ tổ chức đã 
chứng minh điều đó, từ những người lớn tuổi đến giới trẻ.  

Không chỉ nhanh, gọn, chính xác, đơn giản, tiện lợi, an toàn mà nếu biết 
cách sử dụng, người dùng ví điện tử, thẻ tín dụng có thể "kiếm được cả 
chục triệu đồng" mỗi năm nhờ những chương trình khuyến mãi, giảm giá, 
hoàn tiền hay tích điểm cho các chủ thẻ, chủ ví... Lớn hơn, hành động 
của họ thúc đẩy cho một hướng thanh toán hiện đại, minh bạch hơn. 

Tại cuộc thi Hiểu đúng về tiền vừa được Ngân hàng Nhà nước, ban sản 
xuất các chương trình giải trí Đài truyền hình VN và Trường THPT 



chuyên Hà Nội - Amsterdam tổ chức, trong phần bài thi của mình, hai em 
Lê Đặng Quỳnh Anh và Đoàn Quỳnh Linh, lớp 11 Trường THPT Hà Nội - 
Amsterdam, cùng cho rằng những lợi ích và tác động to lớn của phương 
pháp thanh toán không dùng tiền mặt có lẽ khó có thể được liệt kê đầy 
đủ.  

 

Đi ăn uống thanh toán qua ứng dụng điện tử thay cho tiền mặt - Ảnh: 
DUYÊN PHAN 

Không chỉ nâng cao tính an toàn, đảm bảo sự minh bạch của giao dịch, 
hình thức thanh toán mới này còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của 
kinh tế như giảm chi phí in ấn, phát hành tiền mặt... 

Để góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện, đề án 
phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 
2020..., bà Lê Thị Thúy Sen - phó vụ trưởng phụ trách Vụ truyền thông 
Ngân hàng Nhà nước - cho biết Ngân hàng Nhà nước đã và đang tích 
cực thực hiện các chương trình truyền thông về tài chính ngân hàng hiệu 
quả và lan tỏa đến các nhóm công chúng, đặc biệt là giới trẻ. 

Tuy nhiên, theo ghi nhận, tại nhiều cơ quan của nhà nước, cơ quan cung 
cấp dịch vụ công... việc thanh toán không tiền mặt vẫn ở thì tương lai. 
Người dân muốn giảm thời gian, đi lại bằng các hình thức thanh toán 
hiện đại vẫn chưa thể thực hiện.  



Trong khi nhiều nơi, ngay các quán hàng rong, quán bún, hay quán nước 
vỉa hè đã áp dụng rất nhanh các hình thức không dùng tiền mặt. Bởi đơn 
giản, đây là nhu cầu của thị trường. 

Theo khảo sát của Bộ Công thương, năm 2018, doanh thu thương mại 
điện tử đạt khoảng 8 tỉ USD. Nhưng tỉ lệ thanh toán không tiền mặt chỉ 
chiếm 10-20%. Vấn đề nằm ở niềm tin. 

Ông Cấn Văn Lực, chuyên gia ngân hàng, đề xuất cần có những giải 
pháp mạnh hơn là giảm phí. Như Thái Lan, người dân thanh toán không 
tiền mặt những giao dịch từ 5.000 baht (khoảng 3.650.000 đồng) trở 
xuống được miễn phí. Đây là kinh nghiệm chúng ta có thể xem xét, áp 
dụng. 

Qua các tác phẩm tham gia cuộc thi Hiểu đúng về tiền, thông điệp mà 
các em chuyển tải mang ý nghĩa sâu sắc rằng nếu chúng ta sử dụng 
đồng tiền hợp lý, từ mỗi cá nhân lan tỏa đến cộng đồng, nền tài chính 
quốc gia sẽ ổn định.  

Trong các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, thúc đẩy thanh toán không 
tiền mặt là một trong những giải pháp để tăng cường minh bạch, giảm 
tham nhũng...  

Vì vậy, cùng những giải pháp của Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan 
chức năng cũng cần có kế hoạch cụ thể và chương trình thúc đẩy thanh 
toán không dùng tiền mặt cần sự chung tay của nhiều cơ quan, doanh 
nghiệp với những giải pháp mạnh mẽ hơn. 
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10. Con dấu Doanh nghiệp hay chữ ký số cho thời 
công nghệ 4.0? 
Từ những năm 2000, các nước tiên tiến trên thế giới như 
Estopina, Malaysia, Hàn Quốc…đã sử dụng chữ ký số trong giao 
thương. Ngược lại tại Việt Nam, các chuyên gia nhìn nhận khá lạc 
hậu trong vấn đề này. Thời đại công nghệ 4.0, con dấu Doanh 
nghiệp vẫn đóng vai trò chính yếu trong quản lý hoạt động công 
ty.  

Thực trạng quản lý con dấu doanh nghiệp và chữ ký số 

Năm 2018 chủ tịch HĐQT công ty Cung ứng Biển Hải Phòng đã gửi 
đơn kêu cứu đến thủ tướng, các bộ nghành, cơ quan thành phố Hải 
Phòng, cho biết doanh nghiệp này hiện đang bị Ngô Văn Thắng – giám 



đốc nghỉ hưu năm 2016 chiếm giữ con dấu khiến cho HĐQT, TGĐ 
không thể điều hành công ty. Đặc biệt là việc chiếm giữ con dấu đã 
khiến các giấy tờ tài liệu do TGĐ, chủ tịch HĐQT phát hành không 
được cơ quan chức năng của thành phố Hải Phòng thừa nhận, dẫn 
đến công ty đã thiệt hại nghiêm trọng. 

 

Hay câu chuyện tại Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng về việc 
giám đốc bị bãi nhiễm năm 2011, bà Nguyễn Thị Tuyết Len chiếm giữ 
con dấu, giấy tờ của công ty gây ra cuộc tranh chấp kiện tụng gần thập 
kỷ. Các lá đơn đề nghị, khiếu nại, kêu cứu liên tiếp được gửi đi của cả 
hai bên, khiến  chính quyền Hải Phòng “đau đầu”. 

Hai câu chuyện trên là một trong rất nhiều vụ tranh chấp căng thẳng 
trong nội bộ công ty liên quan đến việc quản lý con dấu doanh nghiệp 
đang tồn tại ở Việt Nam. 

Trước những bất cập do việc một doanh nghiệp chỉ nắm giữ một con 
dấu gây ra, luật Doanh Nghiệp năm 2014 đã nới lỏng các quy định về 
con dấu Doanh nghiệp. 

Cụ thể: theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014, 
doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung, số lượng 
con dấu. Trong đó, về cơ chế quản lý nhà nước đối với con dấu doanh 
nghiệp: doanh nghiệp được hoàn toàn chủ động trong việc làm con 
dấu. Doanh nghiệp có thể tự khắc dấu hoặc đến cơ sở khắc dấu để làm 
con dấu. 

Vậy, sau 5 năm thực hiện, các chủ doanh nghiệp hay doanh nghiệp đã 
có những biến chuyển ra sao trong quyết định sử dụng con dấu? 



Tiến sỹ Nguyễn Đức Tùng – hội đồng tư vấn cải cách TTHC của thủ 
tướng chính phủ cho hay: “ Luật DN 2014 là một bước cải tiến thuận lợi 
lớn cho cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình quan sát 
của hội đồng, các doanh nghiệp Việt vẫn chưa hoàn toàn ứng dụng 
khai thác các nới lỏng luật mà nhà nước tạo điều kiện. Họ vẫn coi con 
dấu là một tài sản. Thậm chí con dấu là một trong những nguyên nhân 
gây ra rất nhiều những tranh chấp cho công ty”. 

Luật sư  Nguyễn Hưng Quang – chủ tịch trung tâm hòa giải Thương 
mại quốc tế Việt Nam cho hay: việc nới lỏng luật doanh nghiệp 2014 
thể hiện con dấu đã không còn là công cụ mang tính quyền lực, mà nó 
là một hình thức để định dạng lại các doanh nghiệp. Con dấu không 
còn là trói buộc nhưng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Ví dụ: một 
doanh nghiệp có thể sử dụng con dấu để viết giấy giới thiệu cho nhân 
viên đến công ty đối tác, thay vì phải nhờ đến bên dịch vụ thứ 3. 

Đó là về con dấu. Song bước vào kỷ nguyên công nghệ số 4.0, trên thế 
giới người ta thường nói đến chữ ký số hơn bất cứ từ “con dấu” nào. 
Vậy, hiện trạng Việt Nam đã hòa nhập với chữ ký số ra sao? 

Chữ ký số hiện chỉ được sử dụng trong các cơ quan thuế. Ứng dụng 
rất hạn chế so với sự đáp ứng cần có cho một thị trường số ngày nay. 

Một câu hỏi đặt ra: Liệu doanh nghiệp hay chủ doanh nghiệp có sẵn 
sàng thay đổi con dấu sang chữ ký số để thích nghi thời đại công nghệ 
số hay không? 

Thực tế câu trả lời là một bộ phận doanh nghiệp hưởng ứng sự thay 
đổi trên, một bộ phận lại có tư tưởng cố hữu không muốn tách rời con 
dấu và cho rằng hiện nay chưa phải là thời điểm để thay đổi việc bỏ 
con dấu. 

Kết quả khảo sát của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư về luật DN 2014 đã 
chứng minh cho điều trên. Tỷ lệ các doanh nghiệp ủng hộ việc từ bỏ 
con dấu doanh nghiệp đã vượt qua tỷ lệ phản đối lần lượt là 51% - 48% 
chỉ có 1% là có ý kiến khác.   

Hiện nay, con dấu DN vẫn đóng một vai trò khá thiết yếu trong các hoạt 
động công ty. Một con dấu gần như trở thành một quyền lực ngầm cho 
ai là người sở hữu chúng. 

Đi tìm nguyên nhân 

Tại sao luật Doanh Nghiệp 2014 chưa được thực hành sâu rộng trong 
đời sống doanh nghiệp? Tại sao chữ ký số lại được ứng dụng e dè?  



Đi tìm câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất, luật sư Nguyễn Hưng Quang 
cho biết: Nguyên nhân xuất phát từ  nền văn hóa pháp lý của người 
Việt cũng như một số nước Châu Á. Họ giữ con dấu như một biểu hiện 
của địa vị, của quyền lực. Hoặc chính thói quen cộng với cảm giác con 
dấu mang lại sự chắc chắn, bảo đảm khi giao dịch với đối tác, với chính 
quyền hơn là hình thức chữ ký số. 

Bên cạnh đó, nguyên nhân còn ở các đơn vị hành chính công nhà 
nước. Đôi khi chỉ các cơ quan công quyền Chính Phủ, Bộ Nghành biết 
được các thay đổi của chính sách mới. Song đến các cơ quan hành 
chính công thấp hơn như ở đơn vị xã phường lại chưa hiểu, chưa biết 
đến sự thay đổi trên, nên việc chấp nhận những thủ tục văn bản hành 
chính số là khó. 

Cũng không loại trừ nguyên nhân ở chính các doanh nghiệp không cập 
nhật đến sự thay đổi pháp lý về con dấu của luật Doanh Nghiệp 2014. 
Dẫn đến câu chuyện doanh nghiệp vẫn giữ duy nhất một con dấu cộng 
thêm điều lệ của công ty không thay đổi. Do đó họ bị trói buộc bởi chính 
những điều lệ, quy định DN cũ của mình. 

Tiếp theo đáp án cho câu hỏi thứ hai, cũng do luật sư Nguyễn Hưng 
Quang đưa ra là do sự e ngại của chủ doanh nghiệp. Họ nghĩ rằng, bất 
cứ ai cũng có thể sử dụng chữ ký số để đóng vai là chủ doanh nghiệp. 

Thêm nguyên nhân thực tế, chi phí sử dụng loại hình này cao. Các ông 
chủ DN cho rằng còn nhiều chi phí khác đáng để đầu tư hơn là chữ ký 
số ở thời kỳ Việt Nam mới đang chuyển mình vào cuộc cách mạng 4.0 
này. 

Chung quy lại, nguyên nhân xuất phát chính ở các doanh nghiệp.  Sự 
thay đổi một thói quen suy nghĩ, một truyền thống là việc không thể 
sớm chiều. 

Vậy, làm thế nào để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong 
ký kết giao dịch, ký kết hợp đồng, thực hiện các thủ tục pháp lý với cơ 
quan nhà nước bằng con dấu hoặc chữ ký điện tử trong lần thực hiện 
sửa đổi bổ sung luật doanh nghiệp lần này? 

Giải pháp nào cho cả hai? 

Chữ ký số là tiến trình bắt buộc phải ứng dụng cho doanh nghiệp nếu 
muốn hòa mình vào thời đại công nghệ số. Theo một số chuyên gia 
hoạch định, cần thiết lập một lộ trình cho các doanh nghiệp được trải 
nghiệm về chữ ký số trước. Điều này tạo sự hòa nhập dần dần cho 
doanh nghiệp và để chính các doanh nghiệp tự hiểu được các lợi ích về 



chữ ký số. Lúc này, họ sẽ tự động chuyển đổi không sử dụng con dấu 
DN. 

Nhưng trong tiến trình áp dụng cái mới và bỏ cái cũ, con dấu vật lý 
doanh nghiệp vẫn còn giá trị sử dụng trong thời gian tới . Đánh giá về 
giải pháp này ông Nguyễn Đức Tùng – hội đồng tư vấn cải cách TTHC 
quốc gia cũng đưa ra một số khuyến nghị như: 

Cần phải có quy định nội bộ về sử dụng con dấu. Thực tế là các DN đã 
không tự xây dựng cho mình các quy định này nên khi tranh chấp xảy 
ra khó giải quyết nội bộ. 

Và điều lệ công ty cần phải sửa đổi để phù hợp với mô hình luật DN 
mới, mô hình quản trị mới. Cần xác định mục đích rõ ràng sử dụng con 
dấu làm gì? Để thuận tiện cho giao dịch hay thể hiện quyền lực? 

Ngược lại, một số DN quyết định chuyển sang sử dụng con dấu số, 
chữ ký số cũng cần một số lưu ý sau: 

Phân biệt rõ ràng về mục đích sử dụng của chữ ký số trong loại hình 
kinh doanh của DN đó. Nâng cao năng lực quản trị của chính DN trong 
việc bảo mật thông tin liên quan đến chữ ký điện tử - chữ ký số. 
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11. Sớm thay đổi thói quen 
Cán bộ, công chức ăn mặc không đúng quy định, ngồi tán gẫu, 
“nấu cháo” điện thoại, thậm chí bỏ nhiệm sở không rõ lý do để 
công dân chờ đợi. Cán bộ, công chức có hành vi, lời nói không 
đúng mực khi giao tiếp với công dân. Cán bộ, công chức chùng 
chình giải quyết thủ tục hành chính trong việc khai sinh, khai tử, 
công chứng… Cán bộ, công chức trì trệ, né tránh công việc; vô 
cảm "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về"... Đó là những hành vi, hiện 
tượng đã được báo chí phản ánh, tuy chỉ là số ít nhưng thực sự là 
hồi chuông báo động về sự xuống cấp văn hóa công vụ ở cán bộ, 
công chức. 

Văn hóa nói chung vốn được hình thành qua hoạt động của con người. 
Tương tự, văn hóa công sở cũng hình thành từ ý thức, hành động của 
mỗi cán bộ, công chức, từ đó xây dựng nên giá trị văn hóa của mỗi cơ 
quan, đơn vị.  

Như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ phát động phong 
trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, 



tổ chức sáng 19-5-2019, thì: "Giống như mọi văn hóa khác, văn hóa 
công sở không thể cân đong, đo đếm được trực tiếp mà được hình 
thành từ trong ý thức của từng người, tạo nên niềm tin giá trị, động lực 
thôi thúc cách ứng xử làm việc của mỗi cá nhân". 

Đất nước mở cửa, chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch, tập trung quan 
liêu bao cấp sang kinh tế thị trường rồi hội nhập quốc tế sâu rộng. Bên 
cạnh những mặt tích cực là không ít vấn đề xã hội tiêu cực nảy sinh 
không dễ giải quyết trong ngày một ngày hai. Và những vấn đề đó có 
tác động, ảnh hưởng tới môi trường công sở - vốn luôn chịu áp lực, đòi 
hỏi cao từ xã hội - suy cho kỹ cũng là bình thường, bởi cán bộ, công 
chức cũng phải chịu sức ép cuộc sống như bao người. 

Trước những tác động tiêu cực của xã hội tới văn hóa công vụ, ngày 2-
8-2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy chế văn hóa công sở 
tại các cơ quan hành chính nhà nước với những quy định cụ thể từ 
trang phục tới hành vi giao tiếp, ứng xử với người dân, đồng nghiệp,… 
Vậy tại sao vẫn có những cán bộ, công chức có hành vi, giao tiếp phản 
cảm, gây bức xúc dư luận? 

Có nhiều nguyên nhân, nhưng có lẽ nguyên nhân chính là do thói quen 
làm việc cũ chưa được thay đổi, bắt kịp sự phát triển của xã hội. Sự 
duy tình, cả nể, xuê xoa, dễ dãi, “trăm cái lý không bằng tí cái tình” vẫn 
hiện diện trong các cơ quan công sở, ngay cả với người đứng đầu. Từ 
đó dẫn tới các quy định, quy chế không được thực hiện nghiêm túc, cán 
bộ, công chức vẫn ăn bớt thời gian làm việc, đủng đỉnh trong phục vụ 
người dân. Thói quen làm việc chưa thay đổi, tất sẽ khó có kết quả, 
hiệu quả mong muốn.  

Trước tình hình đó, ngày 27-12-2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Quyết định số 1847/QĐ-TTg phê duyệt Đề án văn hóa công vụ. 
So với Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước 
ban hành năm 2007, đề án đã có sự thay đổi mạnh mẽ từ hướng tiếp 
cận tới yêu cầu thực hiện. Mục tiêu nhắm tới là “Nâng cao văn hóa 
công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn 
mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm tính chuyên 
nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động 
thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã 
hội”.  

Ngoài yêu cầu với cán bộ, công chức, trách nhiệm của người đứng đầu 
cơ quan, tổ chức trong thực hiện văn hóa công vụ được đề cao rõ nét. 
Trước đó, nhiều bộ, ngành, địa phương đã ban hành Quy tắc ứng xử. 



Trong đó, thành phố Hà Nội đã ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành 
phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng.  

Hai quy tắc được triển khai thực hiện nghiêm túc, cộng với đẩy mạnh 
cải cách hành chính đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ ở thành phố. 
Dù đã có hiệu quả, nhưng như đã nói không dễ sửa đổi hoàn toàn lối 
làm việc cũ, và những hành vi giao tiếp, ứng xử công sở không phù 
hợp chưa hoàn toàn được ngăn chặn. 

Để xây dựng, thực hiện tốt văn hóa công vụ, các bộ, ngành, cơ quan 
chức năng, chính quyền địa phương phải vào cuộc quyết liệt, tích cực 
hơn, ngay từ người đứng đầu, theo tinh thần làm việc của một chính 
phủ kiến tạo! 

Đó cũng chính là tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc tại buổi phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên 
chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Theo đó, văn hóa công sở là 
đúng giờ, không đi trễ về sớm; là gắn với trách nhiệm thực thi công vụ 
của mỗi cán bộ, công chức. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đi 
đầu, gương mẫu trong thực hiện việc xóa bỏ ngay thứ văn hóa "không 
nhúc nhích", “nước đến chân mới nhảy”, nhắc thì làm, không nhắc thì 
cũng làm nhưng làm chậm, chậm trễ trong xử lý nhiệm vụ được giao. 
Thực hiện lấy trách nhiệm công vụ là trung tâm, văn hóa là gốc, đặt giá 
trị tập thể lên trên lợi ích cá nhân, lấy lợi ích người dân, doanh nghiệp 
làm mục tiêu… 

Muốn thực hiện tốt điều đó, mỗi cán bộ, công chức phải thay đổi suy 
nghĩ, thói quen làm việc. 

Cách đây 72 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối 
làm việc” với những dẫn chứng, khuyên nhủ rất gần gũi, dễ hiểu. Đọc 
lại những tác phẩm của Bác, học Bác, sớm thay đổi thói quen, sửa đổi 
lối làm việc (ngay trong việc nhỏ) sẽ hình thành được văn hóa, văn hóa 
công vụ chuẩn mực! 

Theo hanoimoi.com.vn 

 

12. Khuyến công Bà Rịa - Vũng Tàu: Đề xuất mở 
rộng đối tượng thụ hưởng 
Quy định đối tượng thụ hưởng ở quy mô hẹp đã khiến nhiều cơ 
sở sản xuất công nghiệp có nhu cầu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 



Vũng Tàu (BRVT) không được hỗ trợ; đồng thời gây khó cho triển 
khai công tác khuyến công.   

 

Nguồn vốn khuyến công hỗ trợ nhiều cơ sở sản xuất 

Nghị định số 45/2012/NĐ-CP về khuyến công quy định chỉ những đối 
tượng ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và một số xã có thời 
gian chuyển đổi lên phường không quá 5 năm mới được thụ hưởng 
chính sách khuyến công. Tuy nhiên, BRVT có TP. Vũng Tàu là đô thị 
loại I, đang có rất nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp quy mô nhỏ dưới 
10 lao động, tổng nguồn vốn dưới 3 tỷ đồng đang hoạt động. Đối tượng 
này có trình độ quản lý tốt, khả năng phát triển thị trường cũng như 
năng lực thay đổi công nghệ sản xuất. Việc không nằm trong phạm vi 
đối tượng hỗ trợ gây thiệt thòi cho các cơ sở sản xuất, khiến BRVT khó 
tìm kiếm đối tác cho triển khai công tác khuyến công. 

BRVT tuy có lực lượng cơ sở sản xuất công nghiệp đông đảo nhưng 
hầu hết quy mô nhỏ. Nhằm khuyến khích, hỗ trợ lực lượng này phát 
triển, những năm qua, khuyến công BRVT đã triển khai nhiều hoạt 
động thiết thực. 5 năm vừa qua, từ nguồn kinh phí khuyến công quốc 
gia, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp BRVT đã 



hỗ trợ cho 15 cơ sở ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, 
2 cơ sở xây dựng, đăng ký thương hiệu. Từ nguồn kinh phí khuyến 
công địa phương, trung tâm tổ chức đào tạo nghề cho 480 lao động, 
đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho 573 người và thực hiện các 
hoạt động phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu… Dù 
vậy, sức bật của các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là tại 
khu vực nông thôn không cao. Nguyên do, nhiều cơ sở chưa chủ động 
tham gia chương trình khuyến công nhằm thay đổi công nghệ thiết bị, 
mở rộng sản xuất, phát triển thị trường. 

Bên cạnh đó, một số nội dung khuyến công khó triển khai bởi liên quan 
đến quy định thanh toán, quyết toán trong năm tài chính khi thủ tục 
hành chính giải quyết tại các cơ quan quản lý nhà nước kéo dài. Đơn 
cử, thời gian xin cấp đăng ký chứng nhận hàng hóa tại Cục Sở hữu trí 
tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) quá dài, dẫn tới nội dung hỗ trợ xây 
dựng và đăng ký nhãn hiệu đối với các sản phẩm công nghiệp nông 
thôn khó thực hiện, do không bảo đảm tiến độ theo quy định. 

Thời gian từ lúc thu thập thông tin, tiếp cận cơ sở xây dựng, trình thẩm 
định và ra quyết định phê duyệt tới thanh toán, quyết toán đề án 
thường được thực hiện từ trước tháng 6 năm trước tới tận năm sau, 
ảnh hưởng tiến độ và tính khả thi của đề án. Thực tế, đã có đề án phải 
dừng triển khai hoặc chuyển đổi nội dung hỗ trợ, bỏ qua cơ hội đầu tư. 

Để tháo gỡ cho những trở ngại trên, Sở Công Thương tỉnh BRVT sẽ 
tăng cường tuyên truyền và đưa chính sách khuyến công tới gần hơn 
nữa các cơ sở sản xuất công nghiệp; thực hiện các đề án có trọng tâm, 
ưu tiên hỗ trợ sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Cùng đó, đề xuất Cục 
Công Thương địa phương xem xét trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung Nghị định số 45/2012/NĐ-CP theo hướng mở rộng đối 
tượng thụ hưởng là tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực 
sản xuất công nghiệp, không hạn chế địa bàn đầu tư sản xuất; quy định 
cơ chế bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ trong năm tài chính và được thẩm 
định nhiều đợt trong năm để hỗ trợ cho cơ sở trong khoảng thời gian từ 
3 - 6 tháng. Bộ Công Thương sẽ sớm ban hành định mức kinh tế kỹ 
thuật và bộ đơn giá dịch vụ công cho ngành Công Thương để làm cơ 
sở cho các địa phương áp dụng. 

Theo congthuong.vn 

 

 



13. Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hải Dương: Hướng tới Bảo 
hiểm Y Tế toàn dân 
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hải Dương đã và đang triển khai 
đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chính sách Bảo 
hiểm Y tế (BHYT). 

Hết tháng 3/2019, tỉnh Hải Dương có 1.588.968 người tham gia BHYT, 
đạt khoảng 87,84% dân số tỉnh. Để có kết quả trên, thời gian qua 
BHXH tỉnh Hải Dương đã tích cực phối hợp với Sở Y tế mở rộng cơ sở 
khám, chữa bệnh BHYT, tạo điều kiện cho người bệnh có nhiều sự lựa 
chọn, tăng thêm nguồn lực cho khu vực khám chữa bệnh BHYT. Hiện 
nay, toàn tỉnh có 317 cơ sở đủ điều kiện khám, chữa bệnh BHYT. 

 

Đại diện BHXH tỉnh Hải Dương tuyên truyền chính sách BHYT  

BHXH tỉnh Hải Dương cũng phối hợp với ngành y tế tích cực cải cách 
thủ tục hành chính, quan tâm tuyên truyền về lợi ích khi tham gia 
BHXH, BHYT với nhiều hinh thức và nội dung phong phú. Ông Vũ Đức 
Khiên, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương cho biết"hiện nay công tác 
khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHYT tập trung vào nhóm đối 
tượng tham gia BHYT hộ gia đình". Do số người tham gia BHYT hộ gia 
đình chưa xứng với tiềm năng trong khi các nhóm đối tượng khác đều 
đạt tỷ lệ cao, một số nhóm đạt tỷ lệ tuyệt đối. BHXH tỉnh Hải Dương đã 
chú trọng tuyên truyền trực tiếp đến nhóm tham gia BHYT hộ gia đình; 



phát huy vai trò của những tổ chức đoàn thể, cá nhân có uy tín trong 
các khu dân cư để vận động người dân tham gia BHYT. 

 

Nhân viên Đại lý thu tư vấn BHYT cho người dân (Ảnh: TT) 

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Hải Dương cũng thường xuyên nắm bắt tình 
hình khai thác phát triển đối tượng của từng Đại lý thu; tiếp tục phát 
triển những Đại lý có tiềm năng; chấm dứt hợp đồng với những Đại lý, 
cá nhân  hoạt động không hiệu quả. Qua đó bảo đảm vừa phát triển đối 
tượng mới tham gia, vừa tập trung giữ số lượng người đã tham gia 
hướng đến mục tiêu thực hiện lộ trình BHYT toàn dân.               

Theo dangcongsan.vn 

 

14. Dịch vụ công trực tuyến của Hà Nội còn nhiều tồn tại 
và bất cập 

Mặc dù chi nhiều tiền cho việc ứng dụng CNTT, với hy vọng hỗ trợ 
đắc lực cho cơ quan nhà nước cũng như người dân nhưng phần 
mềm dịch vụ công trực tuyến của Hà Nội lại đang gặp nhiều tồn 
tại. 

Hà Nội đặt mục tiêu đến 2020 trở thành thủ đô thông minh, phấn đấu 
đứng đầu cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin. Doanh nghiệp 
Nhật Cường Software được thành phố “chọn” để thực hiện nhiều dự án 
quan trọng về ứng dụng CNTT.  



Để triển khai nhiệm vụ này, UBND TP.Hà Nội ban hành Quyết định 
6699/QĐ-UBND ngày 6/12/2016 về thuê dịch vụ cung cấp phần mềm 
khai thác cơ sở dữ liệu dân cư, triển khai dịch vụ công trực tuyến và 
ứng dụng điều hành, phục vụ công dân, doanh nghiệp. Thuộc chương 
trình Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP.Hà 
Nội năm 2016 (đợt 2). Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu gồm 1 gói thầu trị giá 10,7 tỉ đồng. Theo Văn bản số 
2847/UBND-KGVX, ngày 12.6.2017 của Hà Nội, Công ty TNHH thương 
mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường chính là đơn vị được Hà Nội lựa 
chọn.  

Đầu năm 2017, Công ty Nhật Cường Software đã triển khai phần mềm 
Dịch vụ công trực tuyến (eSAM). Đây là dịch vụ hành chính công của 
Hà Nội được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân khắp các xã, phường 
trên môi trường mạng và được chia thành 4 cấp độ.  

Phần mềm Dịch vụ công trực tuyến (eSAM) còn rất nhiều bất cập 

Việc triển khai phầm mềm eSAM hứa hẹn sẽ trợ giúp các cơ quan 
chính quyền, đoàn thể tiếp cận xử lý hồ sơ của người dân và doanh 
nghiệp một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất… Giúp ngắn thời gian giải 
quyết thủ tục hành chính, giảm tải công việc cho cán bộ nhà nước đồng 
thời giảm việc đi lại gửi công văn qua bằng đường bộ cho người dân và 
doanh nghiệp.  

Tuy nhiên ở nhiều cơ quan đơn vị nhà nước, nhất là cán bộ một cửa 
cấp xã, phường, quận huyện lại phản ánh tình trạng lỗi và "khổ sở" khi 
sử dụng phầm mềm dịch vụ công trực tuyến eSAM. Đánh giá về phần 
mềm dịch vụ công trực tuyến một cán bộ huyện Chương Mỹ cho rằng 
phầm mềm còn rất nhiều bất cập. “Đầu tiên việc cập nhật phần mềm, 
mỗi lần đăng nhập lại yêu cầu cập nhật một lần, mỗi lần đó phải mất 20 
đến 25 phút để cập nhật", theo cán bộ này "đó là riêng việc cập nhật 
phầm mềm chứ chưa nói đến việc khác… tất cả làm mất quá nhiều thời 
gian, vì chúng tôi còn rất nhiều việc khác phải làm, đặc biệt là cán bộ 
một cửa ở cấp xã còn nhiều việc hơn chúng tôi".  

Bên cạnh đó, một số cán bộ phản ánh tình trạng "Phần mềm hoàn toàn 
không hiểm thị hồ sơ đến, thông thường có hồ sơ mới phải có thông 
báo, đằng này chúng tôi hoàn toàn phải tự seach lại xem có hồ sơ xem 
là có hồ sơ mới không, đây cũng là bất cập".  

"Nhiều cán bộ ở xã có lượng hồ sơ lớn việc tìm kiếm mất thời gian và 
đồng thời dễ bị bỏ sót hồ sơ mà không kiểm soát được… các biểu mẫu 



đều không theo một quy chuẩn nào" cán bộ này cũng mong muốn phía 
công ty Nhật Cường điều chỉnh sớm.  

Trong hệ thống dịch vụ về cấp phép xây dựng có phần là “nội dung 
điều chỉnh” chỗ này có nhiều thông tin về như là “diện tích xây dựng, số 
tầng, hệ số sử dụng đất… trong khi đó phần mềm chỉ để có 1 dòng là 
không đủ để ghi”.  

Ngoài ra, mẫu của giấy phép xây dựng cũng gặp nhiều bật cập về ngày 
được cài đặt mặc định trong mẫu…đặc biệt trong mẫu giấy phép xây 
dựng các ký tự chữ còn gặp lỗi về văn bản, chỗ cần viết hoa lại không 
viết hoa….“khi chúng tôi in ra các chữ đều viết hoa” cán bộ này chia 
sẻ.  

Còn lỗi phát sinh trong quá trình tác nghiệp 

Tương tự tại thị xã Sơn Tây, theo báo cáo số 764-BC/TU ngày 8 tháng 
4 năm 2019 của địa phương này về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 
số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "đẩy mạnh 
ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu bền vững và 
hội nhập quốc tế”.  

Báo cáo nêu rõ, hiện nay "kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến 
của thị xã còn có mặt còn hạn chế, khả năng ứng dụng CNTT của một 
bộ phận người dân còn hạn chế, khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ 
công mức độ 3,4. Việc nhập hồ sơ hành chính qua mạng ở cấp xã hiện 
nay chủ yếu do công chức hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện nên 
mất nhiều thời gian, nhân lực'.  

Thông thường việc lựa chọn sản phẩm, phầm mềm phải đảm bảo tiêu 
chí về thực hiện đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và 
kịp thời các quy định thủ tục hành chính. Tạo ra sự liên thông giữa 
nhiều đơn vị. Tuy nhiên theo báo cáo của huyện ủy Sơn Tây “hiện nay 
mới có phần mềm xử lý văn bản dùng chung cho khối chính quyền, 
trong khi khối Đảng, đoàn thể mới chỉ có hòm thư công vụ và phần 
mềm Lotusnot. Chưa có phần mềm xử lý văn bản dùng chung cho khối 
Đảng, đoàn thể”. Đây là nguyên nhân khó khăn trong việc xử lý, lưu trữ 
và khai thác thông tin.  

Theo báo cáo của thị ủy này, hiện địa phương “chưa có đường truyền 
trực tuyến từ Thành ủy đến các xã, phường do đó khi tổ chức học tập 
các nghị quyết, chỉ thị từ Thành ủy đến cơ sở phải tổ chức nhiều lớp 
gây tốn kém”. Những nguyên nhân được thị ủy Sơn Tây chỉ là ra là việc 
"ứng dụng dùng chung liên quan đến dịch vụ công trực tuyến đang 



trong quá trình xây dựng, hoàn thiện nên còn lỗi phát sinh trong quá 
trình tác nghiệp".  

Bên cạnh đó, thời gian mở lớp đào tạo, bồi dưỡng các nội dung liên 
quan đến công nghệ thông tin của thành phố còn chưa kịp thời, thường 
tập trung vào các tháng cuối năm, gây khó khăn cho cán bộ, công chức 
sắp xếp công việc để đi học.  

Mục tiêu đến năm 2020 đi đầu trong cả nước về phát triển CNTT 
còn xa vời? 

Việc ứng dụng CNTT nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động 
của bộ máy chính quyền các cấp hướng tới phục vụ người dân và 
doanh nghiệp tốt hơn. Bên cạnh đó nó giúp cho thành phố thực hiện 
các mục tiêu về cải cách hành chính, hướng đến đơn giản hóa các thủ 
tục... tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội cũng như hội nhập quốc 
tế. 
Ở chiều ngược lại hệ thống hạ tầng CNTT và các dịch vụ công nói 
riêng nếu hoạt động không mang lại hiệu quả sẽ kéo theo là sự thụt lùi, 
kìm hãm sự phát triển... gây là lãng phí tiền của ngân sách và cũng như 
thời gian công sức của cán bộ và nhân dân.  

Có thể nói việc sử dụng phầm mềm dịch vụ công trực tuyến của thành 
phố hiện nay vẫn tồn tại nhiều bất cập. Trong đó việc rà soát, thống 
nhất quy trình, biểu mẫu của các thủ tục hành chính còn chậm so với 
yêu cầu. Tỷ lệ hồ sơ giao dịch trực tuyến cao, nhưng phần lớn do cán 
bộ, công chức hỗ trợ người dân và tổ chức để họ thực hiện. Cán bộ 
phải sử dụng nhiều phần mềm giải quyết TTHC cùng lúc làm tăng khối 
lượng công việc của cán bộ thụ lý...trong khi đó phần mềm được đánh 
giá là còn chậm và phát sinh lỗi.  

Được biết ngày 26/12/2012 thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định 
số 6109/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghệ 
thông tin thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.  

Theo đó đến năm 2020, thành phố phấn "Phát triển công nghệ thông tin 
thành phố Hà Nội đi đầu trong cả nước, hướng tới xây dựng xã hội 
thông tin. Xây dựng, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến, 
hiện đại đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin".  

Thành phố phấn đấu mục tiêu "Xây dựng và phát triển Thành phố điện 
tử với công dân điện tử, chính quyền điện tử, doanh nghiệp điện tử, 
giao dịch và thương mại điện tử. Ứng dụng rộng rãi và sử dụng hiệu 
quả công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Đảng, đoàn thể, 
cơ quan nhà nước; trong các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục, y tế 



và các ngành kinh tế trọng điểm của Thủ đô....Công dân được sử dụng 
cơ sở dữ liệu dùng chung của Thành phố, được cung cấp thông tin 
minh bạch, thuận lợi, kịp thời và các dịch vụ trên mạng ở các cấp độ 
khác nhau...."  

Tuy nhiên so với những gì đang diễn ra thì mục tiêu đi đầu cả nước về 
phát triển CNTT còn xa vời! 

Theo moitruongdothi.vn 

 

15. Hà Nội: Cấp mã số thuế tự động chỉ trong vòng 
30 phút 
Ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, để tạo điều 
kiện thuận lợi cho người nộp thuế, cục thuế đã phối hợp với Sở 
Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp mã số thuế tự động cho các doanh 
nghiệp mới thành lập không quá 30 phút. 

 

Làm thủ tục nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy tại Chi cục Thuế Đống Đa 
(Hà Nội). Ảnh: N.M. 

Theo lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội, việc triển khai các ứng dụng công 
nghệ thông tin phục vụ người nộp thuế đã góp phần đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, mở rộng các dịch vụ công trực tuyến nói chung và dịch 



vụ thuế điện tử nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian và 
chi phí tuân thủ đối với người nộp thuế. 

“Cục Thuế Hà Nội đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội 
trong việc cấp mã số thuế tự động cho các doanh nghiệp mới thành 
lập, triển khai biên lai điện tử tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Với việc kết 
nối liên thông này, thời gian cấp mã số thuế tự động không quá 30 
phút, giảm hơn 80% thời gian thực hiện so với quy định hiện hành” - 
ông Mai Sơn nói. 

Bên cạnh việc kết nối liên thông với các sở, ngành để rút ngắn thời gian 
làm thủ tục hành chính cho người nộp thuế, Cục Thuế Hà Nội cũng 
thực hiện tốt các đề án công nghệ thông tin của TP. Hà Nội như: đề án 
bán hàng kinh doanh qua mạng; đề án thu lệ phí trước bạ cấp độ 4… 

Ngoài việc đưa các ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý 
thuế, lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội cho biết đang tiếp tục rà soát, đánh giá 
lại toàn bộ các thủ tục hành chính, các quy trình quản lý thuế để tham 
mưu, đề xuất, kiến nghị cấp trên cắt giảm, đơn giản hóa theo hướng 
minh bạch, thông thoáng, phù hợp với xu thế hội nhập. 

"Thời gian qua, chúng tôi đã thường xuyên rà soát để đơn giản hóa thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực thuế, cắt giảm những thủ tục không cần 
thiết. Chỉ tính riêng 3 năm 2016 - 2018, Cục Thuế Hà Nội đã có 167 
kiến nghị cấp có thẩm quyền, đề xuất đối với 85 thủ tục hành chính; 41 
kiến nghị, đề xuất với 19 quy trình nghiệp vụ; 17 kiến nghị, đề xuất đối 
với 11 quy chế" - ông Sơn nói./. 

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn 

 
 

 


