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1. Doanh nghiệp kêu cứu trước ma trận thủ tục 
hành chính 

Bất chấp những nỗ lực cải cách mạnh mẽ của Chính phủ, thủ tục 
hành chính tại cấp cơ sở vẫn phức tạp, đặc biệt là trong lĩnh vực 
đất đai và cấp phép xây dựng, khiến doanh nghiệp chết mòn. 

 

Đây là lời kêu cứu của Công ty TNHH Sơn Trường, một trong những 
doanh nghiệp tư nhân lớn nhất của Hải Phòng, hoạt động trong lĩnh 
vực sản xuất vật liệu xây dựng và bê tông đúc sẵn.  

Tại bức tâm thư gửi Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 
cùng văn bản gửi tới Văn phòng Chính phủ, doanh nhân Tạ Quyết 
Thắng, người sáng lập và đồng thời là Tổng giám đốc Công ty Sơn 
Trường cho biết, dù nỗ lực mở rộng hoạt động đầu tư sản xuất - kinh 
doanh, nhưng cơ hội với doanh nghiệp dường như ngày càng khép lại 
do những đoạn trường trong thực hiện thủ tục hành chính. 

Tại cuộc làm việc với báo chí mới đây, ông Thắng chia sẻ cụ thể về câu 
chuyện này. Cụ thể, điểm nghẽn mấu chốt hiện nay là thủ tục giao dịch 
tài sản đảm bảo yêu cầu doanh nghiệp phải có đăng ký tài sản trên đất, 
tức là có sổ hồng thế chấp ngân hàng mới được vay vốn.  

“Trước đây, chỉ cần có sổ đỏ là chúng tôi có thể thế chấp vay vốn ngân 
hàng, song từ khi quy định phải có sổ hồng khiến doanh nghiệp hết sức 
khó khăn. Cấp sổ hồng là khâu đang rất vướng hiện nay. Giấy phép 
xây dựng là thủ tục bắt buộc phải có để được cấp sổ hồng, song khâu 
xin cấp phép xây dựng hầu như đang bế tắc vì sự bất cập, mâu thuẫn 
chính trong các quy định thủ tục”, ông Thắng nói.  



Theo phản ánh của ông Thắng, Nhà máy Bê tông Gia Minh của Công ty 
Sơn Trường tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng có tổng mức đầu tư 
500 tỷ đồng đã được đưa vào hoạt động vận hành từ tháng 11/2016, 
doanh nghiệp đã nộp vào ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng tiền 
thuê đất 1 lần cho 50 năm, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ, 
sổ hồng. Vì vậy, doanh nghiệp không thể thế chấp để vay vốn ngân 
hàng.  

Dự án thứ hai là Xí nghiệp tư nhân Trung Hải còn bi đát hơn. Dự án 
này đang thi công xây dựng nhà máy thì bị dừng do chưa có giấy phép 
xây dựng.  

Ông Thắng cho biết, doanh nghiệp đã chạy đôn đáo gõ cửa các sở ban 
ngành địa phương, cũng như các bộ có liên quan, thậm chí đã có văn 
bản đề nghị UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo giải quyết theo tinh thần chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc kịp thời tháo gỡ khó khăn 
vướng mắc cho doanh nghiệp, song các cơ quan vẫn đùn đẩy trách 
nhiệm cho nhau khiến doanh nghiệp không biết bị tắc ở khâu nào, thủ 
tục bị vướng ở đâu.  

Ước tính mỗi năm, vì sự ngừng trệ này, doanh nghiệp thiệt hại hơn 1,5 
tỷ đồng chi phí bảo trì nhà xưởng, thiết bị, đồng thời ảnh hưởng đến 
việc làm của hơn 300 lao động của Xí nghiệp.  

Ngoài hai dự án bị đình trệ này, tại đơn thư gửi tới lãnh đạo Đảng và 
Chính phủ vào cuối năm 2018, Công ty Sơn Trường còn nêu 10 vụ việc 
khó khăn bế tắc của doanh nghiệp khi đầu tư các dự án trị giá lên tới 
hàng trăm tỷ đồng tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Bình trong thời gian 
qua cho đến nay vẫn chưa được giải quyết.  

Trong đó có những dự án 11 năm mới được cấp sổ đỏ nhưng không 
được sử dụng vì quy hoạch đã bị thay đổi, có dự án chuyển đổi quyền 
sử dụng đất từ tên cũ sang tên mới hơn 10 năm vẫn chưa xong, dự án 
3 năm không xin được cấp phép xây dựng khai thác mỏ đá phải đóng 
cửa nhà máy… Thậm chí, dự án xây trường học tặng cho địa phương, 
nhưng có tới 23 thủ tục mới được đưa vào sử dụng. 

Sau khi nhận được đơn “kêu cứu” của doanh nghiệp, Văn phòng Chính 
phủ đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các 
cơ quan chức năng tại 3 địa phương kiểm tra, xử lý các phản ánh của 
Công ty TNHH Sơn Trường về việc chậm trễ, gây phiền hà trong thực 
hiện các thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng, khoáng sản tại địa 
phương, kịp thời chấn chỉnh, xem xét kỷ luật các cán bộ, công chức, cơ 
quan, đơn vị có vi phạm nếu có; đồng thời nghiên cứu, xử lý các kiến 
nghị của doanh nghiệp về vướng mắc, bất cập trong quy định của các 
thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng, tiếp cận tín dụng; đề xuất giải 



pháp cải cách thủ tục hành chính trên; trả lời công ty và báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ trước ngày 15/12/2018. Tuy nhiên đến nay, các vụ 
việc vẫn không có tiến triển. 

Theo tinnhanhchungkhoan.vn 

 

2. Cải cách hành chính chưa tác động đến tăng 
trưởng  

Việc đánh giá về hiệu quả công tác CCHC chưa mang tính định 
lượng trên cơ sở các lĩnh vực về kinh tế - xã hội, sự hài lòng của 
người dân, doanh nghiệp. Từ đó, chưa thấy sự tác động của 
CCHC đến tăng trưởng kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, giảm 
thiểu chi phí, thời gian đi lại, sự hài lòng của người dân và doanh 
nghiệp. 

 

Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND phường Bến Thành. Ảnh: 
VIỆT DŨNG 

Thực hiện mục tiêu xây dựng nền hành chính “trong sạch, vững mạnh, 
chuyên nghiệp, hiện đại”, từ năm 2015 đến nay, Chính phủ đã ban 
hành nhiều quyết định, chỉ thị quan trọng về đẩy mạnh cải cách hành 
chính (CCHC) giai đoạn 2016 - 2020. 

Dù đã có những bước đột phá về thể chế pháp luật, cải cách thủ 
tục hành chính (TTHC) theo hướng đơn giản hóa, tạo thuận lợi nhất 
cho người dân và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 
trong bộ máy cơ quan hành chính, nhưng vẫn còn những điểm nghẽn 
cản trở đến tiến trình CCHC trong cả hệ thống. 



Sao y, chứng thực còn nhiều 

Trong 3 năm qua, đã có 1.793 TTHC được áp dụng cấp thành phố, 
1.176 cấp quận huyện và hơn 500 ở cấp xã phường và các cơ quan 
khác. Thành phố cũng đã cấp 23.300 hộp thư điện tử cho cán bộ, công 
chức, viên chức trong bộ máy hành chính áp dụng vào quản lý, giải 
quyết hồ sơ hành chính; đồng thời, nâng mức dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3 và 4 đạt tỷ lệ 41%.  

Ngoài ra, thành phố đã thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký văn bản 
điện tử ở 20 đơn vị cấp thành phố, 24 quận huyện, áp dụng chữ ký điện 
tử và liên thông 23.900 văn bản điện tử, truyền hình hội nghị trực tuyến 
44 đơn vị sở ngành, quận huyện; 100% đơn vị tổ chức tiếp nhận, trả 
kết quả theo mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông”, có thư xin lỗi 
người dân và doanh nghiệp khi trễ hẹn giải quyết hồ sơ và đào tạo, bồi 
dưỡng  nghiệp vụ cho 26.559 lượt cán bộ, công chức. 

Những mô hình, cách làm trên dù đã được nhân rộng tại nhiều cơ quan 
hành chính từ cấp xã phường, thị trấn đến quận huyện, sở ngành thành 
phố, nhưng theo đánh giá vẫn còn một số nơi triển khai chậm.  

Trong đó có các quận: 7, 8, Bình Thạnh chưa thực hiện trực tuyến cấp 
phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, công khai quy hoạch chi tiết 1/500, một 
cửa liên thông cấp phép đầu tư xây dựng công trình tại Sở Xây dựng. 
Hay tình trạng người dân phải sao y, chứng thực giấy tờ ở các xã 
phường, thị trấn còn quá nhiều, gây lãng phí thời gian, chi phí, thay vì 
chỉ đối  chiếu bản photocopy với bản chính theo quy định. 

Trong tiến trình thực hiện CCHC, thành phố nhìn nhận có những “điểm 
nghẽn” cần sớm khắc phục. Trong đó, lớn nhất là về nhận thức của các 
cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, nhất là 
đối với người đứng đầu trong triển khai thực hiện chưa đồng bộ, quyết 
liệt. Các nội dung CCHC liên quan đến thể chế, thủ tục, tổ chức bộ 
máy, đội ngũ cán bộ công chức viên chức, tài chính công, hiện đại hóa 
hành chính còn chậm, chưa đáp ứng kịp thời với yêu cầu của công tác 
CCHC đặt ra.  

Chú trọng trách nhiệm cá nhân  

Việc đánh giá về hiệu quả công tác CCHC chưa mang tính định lượng 
trên cơ sở các lĩnh vực về kinh tế - xã hội, sự hài lòng của người dân, 
doanh nghiệp. Từ đó, chưa thấy sự tác động của CCHC đến tăng 
trưởng kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, giảm thiểu chi phí, thời gian 
đi lại, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.  

Hay việc đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp với kết 
quả ở một số lĩnh vực chưa chính xác, đối tượng tham gia đánh giá sự 



hài lòng chưa bao quát, chưa làm rõ được mức độ mà người dân, 
doanh nghiệp bị nhũng nhiễu, chưa hài lòng... 

Về hiện đại hóa nền hành chính, tuy đã được đẩy mạnh thực hiện ở 
nhiều nơi, nhiều cấp, nhưng nhìn chung chưa đồng bộ, chưa tương 
thích với việc xây dựng chính quyền điện tử ở địa phương, chưa có sự 
kết nối, liên thông với chính quyền ở Trung ương.  

Mặt khác, tổ chức bộ máy hành chính chậm được thay đổi đã gây xáo 
trộn trong tổ chức, không xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức 
và còn chồng chéo, kém hiệu lực.  

Công tác đào tạo từ các trường đại học chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ có tính chuyên nghiệp hơn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức, dẫn đến phải đào tạo lại, gây lãng phí lớn cho ngân sách; kỷ luật, 
kỷ cương hành chính chưa nghiêm, cải cách tiền lương chưa triệt để, 
đời sống, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều khó 
khăn. 

Đó là những “điểm nghẽn” được nhận diện để có những giải pháp cơ 
bản khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, cần tập trung vào nhóm 
giải pháp về cải cách thể chế, bắt nguồn từ thực tiễn cuộc sống, đảm 
bảo tính khách quan, tác động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phục 
vụ lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp; khắc phục tình 
trạng lợi ích nhóm trong lập pháp, thể chế.  

Đồng thời, cần hoàn thiện bộ TTHC theo hướng dễ hiểu, dễ thực hiện, 
ổn định, nghiên cứu áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo 
hướng tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. 

Giải pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức cần chú trọng đến trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. 
Cải cách chế độ công vụ, công chức; đánh giá công chức, viên chức 
hàng năm phải mang tính định lượng, hiệu quả công việc rõ ràng, công 
khai, khen thưởng, kỷ luật, kỷ cương nghiêm.  

Xây dựng mô hình chính phủ điện tử trên phạm vi cả nước mang tính 
đồng bộ, tương thích, tạo thuận lợi cho các cấp chính quyền địa 
phương gần dân phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp; thực 
hiện nghiêm ISO điện tử, quy định rõ quy trình thời gian liên thông giữa 
các ngành, các cấp.  

Đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp phải có phương 
pháp khoa học, khách quan, thực chất hơn. Không nên chạy theo 
phong trào, thành tích như cách làm cũ kém hiệu quả. 

Theo sggp.org.vn 

 



3. Cắt giảm điều kiện kinh doanh tiết kiệm hơn 870 
tỷ mỗi năm  

Chính phủ ước tính cắt giảm điều kiện kinh doanh giúp doanh 
nghiệp và người dân giảm hơn 5,84 triệu ngày công mỗi năm.  

Theo báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm và chống lãng phí năm 
2018, Chính phủ đã chủ trương cắt giảm tối thiểu 50% thủ tục hành 
chính, đơn giản hóa 61% điều kiện kinh doanh và 60% thủ tục kiểm tra 
chuyên ngành xuất nhập khẩu. 

8 trong số 16 bộ đã đánh giá tác động kinh tế nhờ rà soát và cắt giảm 
điều kiện kinh doanh. Theo đó, việc này tiết kiệm cho doanh nghiệp và 
người dân khoảng 5,84 triệu ngày công, tương đương 872 tỷ đồng mỗi 
năm. 

Báo cáo cũng cho biết, nhiều bộ ngành và địa phương đã rút ngắn thời 
gian giải quyết hồ sơ, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến với 
số lượng hồ sơ được xử lý trực tuyến ngày càng tăng (đặc biệt trong 
lĩnh vực thuế, hải quan và tư pháp) nhờ tăng cường ứng dụng công 
nghệ. 

Tuy nhiên, tình trạng trễ hẹn trong giải quyết và trả kết quả vẫn chưa 
được xử lý dứt điểm. TP HCM là địa phương dẫn đầu danh sách hồ sơ 
giải quyết quá hạn với gần 70.000 bộ, tiếp đến là tỉnh Long An hơn 
17.000 bộ, tỉnh Bình Dương gần 5.200 bộ. Nguyên nhân chính theo 
Chính phủ là việc phối hợp giữa các cơ quan chưa tốt, thiếu biên chế 
và công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ. 

Thống kê chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà 
nước tại doanh nghiệp, Chính phủ cho biết trong năm 2018 đã có 23 
đơn vị được cổ phần hóa với tổng giá trị 31.700 tỷ đồng, 28 doanh 
nghiệp bán cổ phần lần đầu bằng hình thức đấu giá công khai và thu về 
hơn 21.800 tỷ đồng. Tổng thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp và thoái 
vốn nhà nước nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp 
ước tính gần 21.700 tỷ đồng. 

Chính phủ đánh giá việc phê duyệt phương án tái cơ cấu doanh nghiệp 
nhà nước diễn ra chậm. Hai địa phương có số lượng doanh nghiệp 
phải cổ phần lớn là TP HCM và Hà Nội nhưng lại chưa thực hiện đúng 
kế hoạch. Đồng thời, hiệu quả sản xuất kinh doanh của một số doanh 
nghiệp vẫn rất hạn chế, chưa tương xứng nguồn lực nhà nước đầu tư. 
Thậm chí một số doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả, mất an toàn 
tài chính và buộc phải có biện pháp giám sát như Vinafood 1, Nhà xuất 
bản Lao động – Xã hội, Công ty Truyền hình số vệ tinh Việt Nam... 

Theo vnexpress.net 



4. Tư vấn bảo hiểm có trình độ đại học: Giấy phép con 
"đánh đố" người kinh doanh 

Luật sư Nguyễn Thị Thu, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội khẳng 
định, đề xuất người kinh doanh bảo hiểm phải có bằng đại học trở 
lên sẽ làm khó người kinh doanh. 

 

Quy định về điều kiện đối với cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo 
hiểm phải có trình độ đại học hoặc trên đại học (trình độ chuyên môn 
cao) hoặc chứng chỉ đào tạo đang gặp phải nhiều ý kiến trái chiều. 

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo 
hiểm đang được trình Quốc hội. 

Theo đó, điểm b khoản 1 Điều 93 b Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định 
điều kiện đối với cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm phải có 
bằng đại học hoặc trên đại học về chuyên ngành bảo hiểm hoặc chứng 
chỉ về tư vấn bảo hiểm do cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động 
hợp pháp trong và ngoài nước cấp. 

- Bà có đánh giá như thế nào về quy định này? 

Tôi cho rằng quy định về điều kiện đối với cá nhân cung cấp dịch vụ tư 
vấn bảo hiểm phải có trình độ đại học hoặc trên đại học (trình độ 
chuyên môn cao) hoặc chứng chỉ đào tạo (chỉ có tính chất bồi dưỡng 
chuyên môn trong một thời gian ngắn) là không cần thiết và làm khó 
người kinh doanh bởi hiện nay tại các cơ quan tư vấn bảo hiểm tài 
chính, nhiều người họ không có bằng Đại học, không có chứng chỉ, họ 
chỉ cần có kỹ năng là có thể bán được sản phẩm bảo hiểm. 



Thêm vào đó, nếu quy định cá nhân làm dịch vụ tư vấn bảo hiểm phải 
có bằng đại học, trên đại học được áp dụng thì một lực lượng hiện nay 
đang hoạt động tư vấn các loại hình bảo hiểm này sẽ phải xử lý như 
nào? Trong Dự thảo Luật, Ban soạn thảo chưa giải thích được điều 
này. 

Bên cạnh đó, theo tôi được biết, các công ty bảo hiểm thường có 
chương trình đào tạo khá sát và phù hợp với các đại lý bảo hiểm, nếu 
đại lý bảo hiểm không được đào tạo sẽ khó bán hàng nên yêu cầu 
bằng cấp đôi khi là không cần thiết. 

Việc quy định như dự thảo sẽ làm tăng sự khó khan khi gia nhập thị 
trường bảo hiểm đối với những tư vấn viên, đồng thời gây khó khăn 
cho doanh nghiệp tuyển dụng. 

- Vậy, theo bà những ngành nghề nào sẽ cần đến yêu cầu về bằng 
cấp? 

Theo quy định, ngành nghề kinh doanh được chia làm 02 nhóm: Ngành 
nghề kinh doanh không có điều kiện; ngành nghề kinh doanh có điều 
kiện. 

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện ở đây bao gồm: Ngành nghề yêu 
cầu vốn pháp định, ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề, ngành 
nghề yêu cầu về Bằng tốt nghiệp đại học… 

Tôi cho rằng chỉ có những ngành nghề kinh doanh đòi hỏi đến chuyên 
môn cao ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của người khác thì 
chúng ta mới cần đến các yêu cầu về bằng cấp để áp dụng như: Bác 
sỹ, kỹ sư mới cần đến điều kiện kinh doanh về bằng cấp. 

- Theo bà, còn những điểm nào cần phải sửa trong Dự án Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm lần này? 

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo 
hiểm cần tập trung bổ sung các quy định về giải thích từ ngữ đối với 
dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; đánh giá rủi ro bảo hiểm; 
tính toán bảo hiểm; giám định tổn thất bảo hiểm; hỗ trợ giải quyết bồi 
thường bảo hiểm. 

Sửa đổi, bổ sung quy định về quyền tham gia các tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Bổ 
sung quy định về cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. 

Sửa đổi, bổ sung quy định về nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt 
động phụ trợ bảo hiểm: Tương ứng với việc cần phải bổ sung các quy 
định về hoạt động phụ trợ bảo hiểm, khoản 1, khoản 4 Điều 120 của 
Luật Kinh doanh bảo hiểm đã được sửa đổi, bổ sung quy định về ban 
hành và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phụ 



trợ bảo hiểm; giám sát đối với cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Đồng 
thời, bổ sung khoản 9a Điều 124 quy định về hành vi vi phạm quy định 
pháp luật về cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. 

Bên cạnh đó, điểm b khoản 3 Điều 93 a của Luật quy định tổ chức, cá 
nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải mua bảo hiểm trách 
nhiệm nghề nghiệp và xác định đây là trách nhiệm trong quá trình hoạt 
động của chủ thể này. 

Nếu dự thảo Luật chỉ yêu cầu mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp 
mà không quy định rõ cơ chế thực hiện bảo hiểm trách nhiệm nghề 
nghiệp thì sẽ không bảo đảm ý nghĩa thực tiễn của yêu cầu về bảo đảm 
tài chính của chủ thể kinh doanh. 

Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm có thể lợi dụng 
quy định này chỉ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp với mức bảo 
hiểm rất thấp để đối phó, khi rủi ro xảy ra sẽ không bảo đảm an toàn tài 
chính cho cả tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ và khách hàng của họ. 

Do đó, thiết nghĩ cần bổ sung vào Điều 93a một số quy định cụ thể về 
thực hiện bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân 
cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm hoặc giao Chính phủ quy định chi 
tiết nội dung này. 

- Xin cảm ơn bà! 

Theo enternews.vn 

 

5. Dịch vụ công trực tuyến trong xuất nhập khẩu: 
Giảm thời gian, chi phí 

Bộ Công Thương đã chủ động, quyết liệt ban hành nhiều chính 
sách nhằm cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến.  

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), nhằm nâng cao năng 
lực dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động xuất nhập khẩu, ngay từ 
năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1989/QĐ-BCT 
về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) 
và Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) giai đoạn 2017-2020. Đồng thời, liên 
tục cải tiến quy trình cấp phép, nâng cấp hệ thống điện tử với mục tiêu 
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc khai báo, giảm thiểu thời gian 
xử lý và cấp phép hồ sơ; giảm thời gian, chi phí, giấy tờ trong quá trình 
làm thủ tục. 

Tính đến hết năm 2018, Bộ Công Thương đã triển khai 47 dịch vụ công 
trực tuyến trong lĩnh vực xuất nhập khẩu ở cấp độ 3 và 4 trên Cổng 



dịch vụ công trực tuyến Bộ Công Thương tại địa chỉ http:// 
online.moit.gov.vn. Đây đều là những thủ tục hành chính có số lượng 
hồ sơ nhiều, ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu, kinh doanh 
của doanh nghiệp. Cũng trong năm 2018, số hồ sơ xuất nhập khẩu 
được xử lý trực tuyến là 1.484.656. Trong đó, một số dịch vụ công trực 
tuyến xuất nhập khẩu tiêu biểu như: Cấp giấy chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa (C/O): 1.432.934 hồ sơ; khai báo hóa chất nhập khẩu: 50.893 
hồ sơ. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến xuất nhập khẩu bên cạnh 
việc xuất phát từ nhu cầu nội tại về phát triển kinh tế, tạo thuận lợi cho 
môi trường đầu tư và kinh doanh trong nước, còn cho thấy cố gắng của 
Bộ Công Thương đối với các cam kết hội nhập khu vực, nâng cao vị 
thế của quốc gia, tạo thuận lợi thương mại quốc tế. 

Là một trong những doanh nghiệp được hưởng lợi từ việc cấp C/O qua 
internet, bà Phạm Thị Hải – Trưởng đại điện Công ty CP Tôn Đông Á - 
đánh giá, việc cấp C/O qua internet đã giúp hàng hóa của doanh 
nghiệp được thông quan nhanh chóng, giảm thiểu thời gian, chi phí... 
Đặc biệt, việc cấp C/O qua internet còn giúp minh bạch nguồn gốc xuất 
xứ, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã kết nối 11 dịch vụ công trực tuyến 
với NSW bao gồm: Cấp giấy phép xuất nhập khẩu vật liệu nổ công 
nghiệp; cấp giấy phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-zôn; 
cấp giấy phép nhập khẩu tự động mô-tô phân khối lớn; cấp giấy chứng 
nhận xuất xứ mẫu D; cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu kim cương 
thô; khai báo hóa chất; thủ tục cấp giấy phép xuất nhập khẩu vật liệu nổ 
công nghiệp; thủ tục cấp giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất sử dụng 
trong lĩnh vực công nghiệp; thủ tục nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích 
phi thương mại; thủ tục đề nghị cấp văn bản chấp thuận tham gia thí 
điểm tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN; thủ tục thông báo chỉ tiêu 
nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá. 

Cũng trong năm 2018, Bộ Công Thương đã xử lý 164.152 hồ sơ điện 
tử thông qua NSW. Riêng đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ 
mẫu D, Bộ Công Thương đã gửi sang SW và ASW 117.377 hồ sơ điện 
tử. Đây là chứng từ điện tử đầu tiên của Việt Nam được gửi ra nước 
ngoài, tạo tiền đề, đòn bẩy để Việt Nam tiếp tục trao đổi, xử lý trực 
tuyến các chứng từ thương mại khác dưới dạng điện tử với các nước, 
khối - cộng đồng kinh tế theo các thỏa thuận và cam kết quốc tế mà 
Việt Nam là thành viên. 

Theo kế hoạch của Bộ Công Thương, từ nay đến năm 2020, toàn bộ 
các thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý nhà nước 



trong lĩnh vực xuất nhập khẩu sẽ kết nối vào NSW. 

Theo congthuong.vn 

 

6. Về quyết định giao hạn ngạch giấy phép khai 
thác thủy sản: Hàng nghìn ngư dân sẽ không được 
ra khơi? 

Bộ NN&PTNT vừa có quyết định giao hạn ngạch giấy phép khai 
thác thủy sản tại vùng khơi cho các tàu cá địa phương, theo đó 
tàu cá hoạt động ở vùng khơi phải có chiều dài trên 15m và công 
suất 90 CV trở lên.  

Hàng nghìn tàu cá của ngư dân sẽ không được ra khơi?  

Bộ này còn giới hạn cấp giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu cá 
hoạt động vùng khơi các địa phương gồm: Bình Định 3.118 tàu; Phú 
Yên 451 tàu; Khánh Hòa 768 tàu; Ninh Thuận 568 tàu... Dư luận cho 
rằng, với quy định trên thì hàng nghìn ngư dân có tàu cá đủ điều kiện ra 
khơi nhưng vì hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản nên không thể ra 
khơi khai thác, đánh bắt hải sản vùng khơi.  

Ngư dân gặp khó  

Theo thống kê của Chi cục Thủy sản các tỉnh Nam Trung bộ, hiện nay 
có gần 10.000 tàu cá có chiều dài trên 15m, công suất 90 CV trở lên. 
Chỉ tính riêng ở Khánh Hòa đã có khoảng 9.200 tàu cá có chiều dài từ 
6m trở lên, trong đó có khoảng 1.170 chiếc có chiều dài từ 12m đến 
dưới 15m. Những tàu cá nói trên lâu nay vẫn quen vươn khơi, bám 
biển phát triển kinh tế góp phần bảo vệ biển đảo.  

Tuy nhiên, theo quy định mới của Bộ NN&PTNT thì hàng nghìn tàu cá 
của ngư dân các tỉnh Nam Trung Bộ nói riêng và cả nước nói chung sẽ 
không được ra khơi do tàu cá không đủ điều kiện hoặc đủ điều kiện 
nhưng không còn hạn mức. Một số ngư dân băn khoăn nêu vấn đề, 
nếu nâng cấp tàu đạt tiêu chuẩn để ra khơi nhưng hạn ngạch giấy phép 
khai thác thủy sản của từng địa phương có số lượng ít như vậy liệu tàu 
cá của họ có được ra khơi? “Theo quy định mới, tàu cá của gia đình tôi 
muốn đủ điều kiện để được cấp giấy phép khai thác thủy sản tại vùng 
khơi thì phải nâng cấp chiều dài tàu từ 15m trở lên, công suất tàu đạt 
trên 90 CV. Nhưng rất nhiều ngư dân băn khoăn sau khi nâng cấp liệu 
tàu cá của chúng tôi có được cấp giấy phép ra khơi”, ngư dân Huỳnh 
Phi Hùng (xã Phước Đồn) cho biết.  



Theo anh Hùng, số tiền nâng cấp tàu cá là quá lớn, đóng mới tàu thì 
còn lớn hơn rất nhiều, điều này ngư dân buộc phải đi vay ngân hàng. 
Trong khi vay ngân hàng đâu có dễ phải thế chấp nhà cửa, chịu mức lãi 
cao nếu nâng cấp tàu mà không được ra khơi thì ngư dân đổ nợ. Trong 
khi đó chị Nguyễn Thị Tâm, một ngư dân (TP Tuy Hòa, Phú Yên) bức 
xúc: “Bộ NN&PTNT muốn hạn mức là ban hành văn bản, tuy nhiên Bộ 
có biết sau văn bản đó là hàng nghìn ngư dân sẽ gặp khó?”.  

Theo chị Tâm, tàu cá của dân không được ra khơi, nguồn thu nhập từ 
đánh bắt cá không có họ sẽ sống thế nào? Bộ có giải pháp nào kiến 
nghị Chính phủ hỗ trợ ngư dân gặp khó hay chưa? Bộ có xây dựng lộ 
trình để ngư dân nâng cấp tàu, đóng tàu mới để tiếp tục ra khơi hay 
không? Văn bản hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản của Bộ 
NN&PTNT khác nào “tước” quyền ra khơi bám biển của ngư dân?  

Kiến nghị Bộ NN&PTNT điều chỉnh  

Theo quyết định phân bổ hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản tại 
vùng khơi cho các địa phương đã tồn tại nhiều bất cập. Theo số liệu mà 
Bộ NN&PTNT phân bổ cho tàu cá được phép khai thác vùng khơi quá ít 
như: Phú Yên 451 tàu; Khánh Hòa 768 tàu; Ninh Thuận 568 tàu… Chỉ 
tính riêng ở Khánh Hòa được Bộ NN&PTNT giao hạn mức 768 giấy 
phép khai thác thủy sản tại vùng khơi, trong đó có 764 tàu cá hiện có 
và 4 tàu cá đã được cấp văn bản chấp thuận đóng mới có chiều dài lớn 
nhất từ 15m trở lên.  

Trong khi đó, theo số liệu của Chi cục Thủy sản tỉnh Khánh Hòa, hiện 
nay toàn tỉnh Khánh Hòa có 1.366 chiếc tàu có chiều dài trên 15m và 
công suất trên 90 CV. Như vậy theo quy định mới của Bộ NN&PTNT sẽ 
có 598 chiếc tàu cá ở Khánh Hòa đủ điều kiện nhưng không được cấp 
phép ra hoạt động đánh bắt cá vùng khơi và những ngư trường truyền 
thống như: Trường Sa, Hoàng Sa, DK1... Tương tự các tỉnh Nam Trung 
Bộ như Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận và Bình Thuận sẽ có hàng 
nghìn ngư dân có tàu không được ra vùng khơi đánh bắt cá nên đời 
sống, việc làm đối diện khó khăn.  

Trao đổi với Văn Hóa về những vấn đề liên quan nêu trên, ông Nguyễn 
Trọng Chánh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Khánh Hòa cho biết, để 
giải quyết khó khăn trong việc thực hiện cấp giấy phép khai thác thủy 
sản vùng khơi của tàu cá, tạo điều kiện cho ngư dân tham gia khai thác 
thủy sản tại các ngư trường truyền thống Trường Sa, Hoàng Sa, 
DK1…, Chi cục đã báo cáo Sở NN&PTNT kiến nghị UBND tỉnh Khánh 
Hòa đề nghị Bộ này xem xét, cấp bổ sung hạn ngạch giấy phép khai 
thác thủy sản vùng khơi cho tàu cá của tỉnh. Nếu được bổ sung, Chi 
cục Thủy sản sẽ tiếp tục hướng dẫn ngư dân nâng cấp, cải hoán tàu cá 
nhằm đảm bảo điều kiện hoạt động ở vùng khơi.  

Theo baovanhoa.vn 



7. Nhiều ý kiến về đề xuất giáo viên mầm non phải 
tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

Sáng 21-5, trong phiên thảo luận về Luật Giáo dục sửa đổi tại kỳ 
họp thứ bảy, Quốc hội khoá XIV, nhiều đại biểu có ý kiến về quy 
định nâng chuẩn trình độ giáo viên mầm non có bằng tốt nghiệp 
cao đẳng trở lên; giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học 
phổ thông có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. 

Nâng chuẩn giáo viên là cần thiết 

Điều 72, Luật Giáo dục sửa đổi quy định trình độ chuẩn của nhà giáo, 
cụ thể: giáo viên mầm non phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm 
trở lên; giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông phải có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên, đối với môn học chưa đủ giáo viên 
được đào tạo trình độ đại học sư phạm thì có bằng tốt nghiệp đại học 
chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. 

Đa số các đại biểu đều đồng tình với việc nâng cao và chuẩn hoá trình 
độ chuyên môn của nhà giáo là cần thiết, tuy nhiên các đại biểu đều 
băn khoăn về cách thức, lộ trình tiến hành quy định này. 

Đại biểu Đặng Thị Phương Thảo (Nam Định) cho rằng, với chính sách 
nâng chuẩn đối với giáo viên mầm non là cần thiết bởi ba lý do. Thứ 
nhất, cá nhân đại biểu nhìn nhận rằng, giáo viên mầm non có tính chất 
đặc thù khác so với các giáo viên các cấp học còn lại, bởi họ cần làm 
tốt đồng thời cả hai nhiệm vụ là nhiệm vụ nuôi và nhiệm vụ dạy với trẻ 
em. Do đặc điểm tâm sinh lý và độ tuổi của trẻ mầm non nên đội ngũ 
giáo viên ở cấp học này đóng vai trò tạo nền tảng cho sự phát triển đầu 
đời hình thành nhân cách cho trẻ sau này. Vì vậy, giáo viên mầm non 
thực chất cần phải đáp ứng được những yêu cầu cao chứ không phải 
là thấp và họ cần phải có những phẩm chất, năng lực rất riêng, phù 
hợp với mức độ, tính chất của công việc. 

Lý do thứ hai, hiện nay chuẩn giáo viên mầm non đang là trình độ trung 
cấp sư phạm mà hệ trung cấp với yêu cầu thời gian đào tạo là hai năm, 
thực học khoảng 18 tháng, thời gian học lý thuyết nhiều, thực hành ít, 
chương trình còn thiếu tính hệ thống, yêu cầu tuyển sinh đầu vào 
không cao nên trình độ trung cấp khó thu hút được học sinh giỏi vào 
nghề. Từ quá trình đào tạo chưa đủ độ chín như vậy, sinh viên mầm 
non đã tốt nghiệp và trở thành giáo viên kéo theo những áp lực và khó 
khăn trong công việc đối với bản thân họ, dẫn đến thiếu kỹ năng giáo 
dục cho trẻ hay phương pháp giáo dục chưa phù hợp. 

Lý do thứ ba, sự tương đồng về trình độ đội ngũ giáo viên mầm non với 
nhiều quốc gia trên thế giới. Phần lớn các nước phát triển đều yêu cầu 



giáo viên mầm non phải có trình độ đại học hoặc sau đại học, đặc biệt 
ở một số quốc gia sinh viên sư phạm trước khi đi thực tập ngoài yêu 
cầu về trình độ còn phải được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận 
đáp ứng đủ điều kiện làm việc với trẻ em thì mới được tiếp xúc với trẻ. 
Nhiều nước ở trong khu vực chúng ta như Singapore, Thái-lan, 
Malaysia cũng yêu cầu giáo viên mầm non có trình độ cao đẳng sư 
phạm trở lên. Do đó, vấn đề nâng chuẩn giáo viên mầm non đối với 
Việt Nam là hết sức cần thiết, nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển 
của xã hội cũng như đảm bảo mặt bằng chung tương đương với khu 
vực và thế giới. 

Cần có lộ trình cụ thể 

Đại biểu Đinh Duy Vượt (Gia Lai) nhận xét Điều 118 Luật Giáo dục sửa 
đổi quy định Luật hiệu lực thi hành từ năm 2020 nhưng không cụ thể 
ngày, tháng, năm. Ông cho rằng, Chính phủ quy định lộ trình thực hiện 
chuẩn hóa đối với giáo viên, khi Luật này có hiệu lực bỗng nhiên hàng 
vạn giáo viên không đạt chuẩn sẽ rất tâm tư và lo lắng. Ai cũng biết 
nâng cao trình độ thầy là điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy 
nhiên, từ thực trạng hiện nay cần tính toán lại tính khả thi và các tác 
động tiêu cực của quy định này, thậm chí dễ bị lạm dụng. Bởi lẽ, theo 
thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo tính đến ngày 1-1-2018 có 80 
nghìn giáo viên mầm non có trình độ dưới cao đẳng, giáo viên tiểu học 
có trình độ cao đẳng, trung học và dưới trung học, sư phạm là 159.947 
chiếm 40,37%, giáo viên trung học cơ sở có trình độ đại học tỷ lệ thấp 
hơn. 

Mặt khác, theo đại biểu Đặng Thị Phương Thảo, tại thời điểm năm 
2020, dự kiến Luật này có hiệu lực thì con số giáo viên chưa đạt chuẩn 
lên tới hàng chục nghìn người so với nhu cầu sử dụng. Theo định mức 
quy định số giáo viên mầm non còn thiếu tính đến cuối năm 2018 là 
hơn 43.000 người, chiếm đến gần 60% trong số giáo viên cả nước còn 
thiếu sau khi đã được giao biên chế để tuyển dụng. 

“Như vậy, nguồn lực từ đâu, đội ngũ giảng viên sư phạm, trường, cơ 
sở vật chất có đáp ứng được không? Ai dạy thay cho người đi học? 
Nhất là xu thế dạy hai buổi hiện nay để đào tạo cho hàng vạn giáo viên 
từ mầm non, trunghọc cơ sở đạt trình độ chuẩn như trên”, đại biểu Đinh 
Duy Vượt đặt câu hỏi. 

Đại biểu đến từ Gia Lai cho rằng, thời gian này cũng trùng hoàn toàn 
với chu kỳ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, giáo viên 
cần dành nhiều thời gian cho việc tiếp cận thực hiện chương trình hơn 
là tham gia công tác đào tạo. 



“Nếu quy định không cho phép tuyển mới giáo viên mầm non ở trình độ 
trung cấp sư phạm sẽ gây khó khăn cho các địa phương còn đang 
thiếu giáo viên một cách cục bộ, vì khi đang thiếu có được giáo viên 
mầm non ở trình độ trung cấp cũng là đáng quý chứ đừng đòi hỏi đến 
trình độ cao hơn là cao đẳng sư phạm”, đại biểu Đặng Thị Phương 
Thảo ý kiến. 

Do đó, các đại biểu đề nghị cần tính toán kéo dài thời gian để chuẩn 
hoá số lượng lớn giáo viên này, đồng thời cần làm rõ trong quá trình 
thực hiện lộ trình nâng chuẩn thì các cơ sở mầm non có được tuyển 
mới giáo viên ở trình độ trung cấp sư phạm nữa hay không khi Luật này 
dự kiến có hiệu lực từ năm 2020. Mặt khác, các trường trung cấp hệ 
trung cấp sư phạm hiện nay phải kịp nâng cấp chuẩn cho phù hợp với 
luật. Về vấn đề này, đại biểu Triệu Thanh Dung (Cao Bằng) đề nghị 
thời gian áp dụng của quy định trình độ đạt chuẩn của nhà giáo vào 
năm 2030 để có thêm thời gian cho giáo viên chưa đạt chuẩn đi học. 

Giải đáp thắc mắc của các đại biểu về vấn đề chuẩn giáo viên, ông 
Phan Thanh Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, 
Thiếu niên và Nhi đồng, cho biết sẽ xem xét nghiên cứu lại. 

“Về vấn đề chuẩn giáo viên, chúng tôi sẽ nghiên cứu lại. Chúng tôi 
đồng ý với một số thầy cô có ý kiến, sẽ cố gắng làm sao giảm bớt đi 
những giấy phép con, những chứng nhận quyết định cụ thể”, ông Phan 
Thanh Bình khẳng định. 

Theo nhandan.com.vn 

 

8. Nới lỏng thủ tục để thêm doanh nghiệp xăng dầu 

Một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu đã bị 
cắt giảm nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp tham gia 
vào. 

Tại văn bản số 229/BC-CP ngày 21/5 về tình hình điều hành giá điện, 
xăng dầu, để cung cấp thông tin cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV, 
Bộ Công Thương thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ đã có báo 
cáo liên quan đến việc điều hành giá xăng dầu. Về lĩnh vực kinh doanh 
xăng dầu, bãi bỏ một số điều, khoản tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp. 

Theo đó, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì tiếp tục rà 
soát, nghiên cứu cắt giảm một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh 
vực xăng dầu nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp tham gia 
vào hoạt động kinh doanh xăng dầu. Xây dựng thị trường xăng dầu 
cạnh tranh hơn và đảm bảo nguồn cung tốt hơn; phối hợp với Bộ Tài 



chính, các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ 
sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP (Nghị định 83) để ngày càng hoàn 
thiện hơn công tác quản lý, điều hành thị trường xăng dầu. 

Đầu năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa 
đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Trong đó, về lĩnh vực 
xăng dầu, bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 
ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

Cụ thể, bãi bỏ Điều 5 (quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng 
dầu); khoản 6 Điều 7 (điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất 
khẩu, nhập khẩu xăng dầu, bỏ điều kiện phù hợp với quy hoạch thương 
nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu); Điều 10 (điều kiện 
sản xuất xăng dầu); khoản 1 Điều 24 (điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ 
xăng dầu, bỏ điều kiện địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt). 

Bỏ khoản 5 Điều 41 (cơ sở kinh doanh xăng dầu hiện có chưa phù hợp 
với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải thực hiện lộ 
trình nâng cấp, bảo đảm phù hợp quy hoạch theo quy định của cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đó). 

Bên cạnh đó, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 7 về điều kiện đối với 
thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu... 

Nếu như năm 2010 chỉ có 10 thương nhân đầu mối xuất khẩu, nhập 
khẩu xăng dầu thì hiện nay đã có 30 thương nhân đầu mối xuất khẩu, 
nhập khẩu xăng dầu cùng hơn 200 thương nhân phân phối xăng dầu 
tham gia thị trường xăng dầu. 

Nhờ đó, bước đầu đã có sự cạnh tranh về giá xăng dầu giữa các 
thương nhân phân phối xăng dầu với thương nhân kinh doanh xuất 
khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Doanh nghiệp kinh doanh và người tiêu 
dùng được hưởng lợi, lựa chọn mua xăng dầu với các mức giá phù 
hợp. 

Vừa qua, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam có đề xuất xem xét bỏ Quỹ Bình 
ổn giá xăng dầu. Tuy nhiên, xăng dầu thuộc danh mục ngành, nghề 
đầu tư kinh doanh có điều kiện; thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ thực 
hiện bình ổn giá theo quy định tại Luật Giá số 11/2012/QH13. 

Quỹ bình ổn giá xăng dầu là công cụ để Nhà nước điều tiết giá bán 
xăng dầu trong nước nhằm hài hoà lợi ích người tiêu dùng, doanh 
nghiệp và Nhà nước. Vì vậy, nếu bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu thì Nhà 
nước sẽ không còn công cụ điều tiết giá xăng dầu trong nước, góp 
phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát cũng như bảo vệ lợi ích 
người tiêu dùng./. 

Theo vov.vn 



9. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng chất 
lượng kiểm tra hàng hóa qua soi container 

 “Kim ngạch xuất nhập khẩu hiện đã vượt 400 tỷ USD, đòi hỏi 
ngành Hải quan tiếp tục hiện đại hóa, triển khai mạnh mẽ hoạt 
động máy soi chiếu container tại các cửa khẩu, góp phần rút ngắn 
thời gian thông quan hàng hóa…,”- ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng 
cục trưởng Tổng cục Hải quan chỉ đạo. 

 

Thông qua việc sử dụng máy soi chiếu, Cục Hải quan Đà Nẵng phối 
hợp với lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 9,1 tấn ngà voi 

nhập lậu về cảng Tiên Sa. Ảnh: Nguyễn Sơn 

Phát hiện nhiều vụ buôn lậu xuyên quốc gia  

Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Nguyễn Nhất Kha - quyền Cục 
trưởng Cục Quản lý rủi ro, Tổng cục Hải quan cho biết, việc đẩy mạnh 
và nâng cao hiệu quả hoạt động máy soi chiếu cotainer được ngành 
Hải quan đặc biệt coi trọng trong bối cảnh thực hiện chủ trương của 
Đảng và Chính phủ, đến năm 2021 phải tinh giản biên chế 10%. Trong 
khi đó, giai đoạn 2016 - 2020, khối lượng công việc tăng nhanh liên tục 
từ 10% - 20% hàng năm, dự kiến đến năm 2021 sẽ tăng 80% so với 
khối lượng công việc năm 2015. Chỉ tính 5 tháng của năm 2019, ngành 
Hải quan đã đảm bảo thông quan cho hoạt động XNK đạt kim ngạch 
156,81 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018. 



Cũng theo lãnh đạo Cục Quản lý rủi ro, trong những năm qua, công tác 
kiểm tra qua soi chiếu container được duy trì và đạt được một số kết 
quả nhất định trong việc phát hiện một số vụ buôn lậu lớn, góp phần 
đẩy nhanh tốc độ thông quan hàng hóa XNK; thẩm định, đánh giá, cảnh 
báo, răn đe đối với các đối tượng có ý định buôn lậu, vận chuyển hàng 
cấm.  

Từ 1/1 đến 14/5, toàn ngành Hải quan đã soi chiếu 14.600 container, 
trong đó soi chiếu trong quá trình xếp dỡ là 3.407 container, soi chiếu 
trong quá trình làm thủ tục hải quan là 11.193 container. Trong quá 
trình soi chiếu, cơ quan hải quan đã phát hiện hàng trăm container nghi 
vấn, qua đó đã tổ chức khám xét, phát hiện, triệt phá những đường dây 
buôn lậu hàng cấm có tổ chức xuyên quốc gia. 

Điển hình, qua công tác nghiệp vụ và soi chiếu container, Cục Hải quan 
Đà Nẵng chủ trì phát hiện, bắt giữ 1.548 khúc ngà voi, trọng lượng hơn 
9,1 tấn cất giấu trong các thanh gỗ xẻ. Cục Hải quan Hải Phòng cũng 
bắt giữ 3,1 tấn vảy tê tê và ngà voi cất giấu trong gỗ từ Nigeria và 
Congo về Việt Nam; 311 bao chứa vẩy tê tê, với tổng trọng lượng hơn 
8,3 tấn đóng trong 1 container 20’, bên ngoài ngụy trang bằng 120 bao 
chứa hạt muồng từ châu Phi. Trước đó, năm 2018, Cục Hải quan TP. 
Hồ Chí Minh đã bắt giữ hơn 3 tấn vẩy tê tê cất giấu trong lô hàng gỗ từ 
châu Phi về cảng Cát Lái. 

Hoàn thiện quy trình soi chiếu container 

Bên cạnh kết quả đạt được nêu trên, hoạt động soi chiếu container 
cũng bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục. Chính vì vậy, Tổng cục 
trưởng Nguyễn Văn Cẩn đã chỉ đạo các, vụ, cục chức năng thuộc Tổng 
cục, các cục hải quan tỉnh, thành phố tập trung thực hiện các giải pháp 
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra qua soi chiếu 
container đối với hàng hóa XNK.  

Hạn chế đã được nhận diện là hiệu suất sử dụng máy soi chưa cao, vị 
trí lắp đặt máy soi container chưa thực sự phát huy hết hiệu quả hoạt 
động và tạo thuận lợi cho DN XNK. 

Ông Nguyễn Nhất Kha cho biết thêm, hiện nay, Tổng cục Hải quan đã 
chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố rà soát và đề xuất phương án 
triển khai công tác soi chiếu phù hợp với đặc thù tình hình XNK hàng 
hóa tại địa bàn (vị trí lắp đặt máy soi, tuyến đường  của từng đơn vị); 
trong đó tập trung thực hiện hoạt động soi chiếu hàng hóa nhập khẩu 
trong quá trình xếp, dỡ từ phương tiện vận tải xuống cảng, kho, bãi, 
khu vực cửa khẩu nhập (soi chiếu trước) tại các cảng biển trọng điểm 
TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng…  



Về quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ, đơn vị chức năng của Tổng cục Hải 
quan tiến hành hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan đảm bảo nội dung 
về kiểm tra hải quan phải gắn kết, sử dụng có hiệu quả kết quả kiểm tra 
qua soi chiếu trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro và ứng dụng công nghệ 
thông tin.  

Trong đó, sớm sửa đổi, hoàn thiện Quyết định 2760/QĐ-TCHQ ngày 
22/9/2015 của Tổng cục Hải quan theo hướng cụ thể hóa các nội dung 
trong từng bước quy trình kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container 
đối với các giai đoạn “trước” , “trong” và “sau” thông quan...  

Hoàn thiện quy trình phân tích, xác định trọng điểm, lựa chọn soi chiếu 
và phân cấp trách nhiệm trong việc lựa chọn soi chiếu tại đơn vị hải 
quan các cấp, đảm bảo cơ chế quản lý điều phối, áp dụng thống nhất, 
chặt chẽ, tránh tràn lan và kém hiệu quả. Giao định mức soi chiếu phù 
hợp với công suất thiết kế và điều kiện thực tế trên từng địa bàn theo 
đề xuất của các cục hải quan; phân cấp trách nhiệm đơn vị hải quan 
 thực hiện phân tích, xác định trọng điểm, lựa chọn soi chiếu và giám 
sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện soi chiếu. 

Đến nay, ngành Hải quan đã trang bị, lắp đặt 15 máy soi container để 
thực hiện kiểm tra hàng hóa XNK tại các cục hải quan trọng điểm, có 
lưu lượng hàng hóa lớn, như TP. Hồ Chí Minh (5 máy), Hải Phòng (4 
máy), Đà Nẵng (1 máy), Bình Dương (2 máy), Hà Nội (1 máy) Lạng 
Sơn (1 máy), Đồng Nai (1 máy). 
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10. Hải quan thông tin vụ cậu bé 9 tuổi xin hoàn 
thuế đồng hồ 6 tỷ đồng 

Để ngăn ngừa lợi dụng chính sách, Tổng cục Hải quan cho biết sẽ 
nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị liên quan để đề xuất sửa đổi, 
bổ sung các văn bản chính sách về hoàn thuế giá trị gia tăng. 

Tổng cục Hải quan vừa chính thức lên tiếng sau phản ánh vướng mắc 
về hoàn thuế giá trị gia tăng cho chiếc đồng hồ của một cậu bé 9 tuổi. 

Cụ thể, theo phản ánh trước đó, tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân 
bay Quốc tế Nội Bài xuất hiện trường hợp cháu bé 9 tuổi có quốc tịch 
Australia đứng tên trên tờ khai đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng với tư 
cách người mua hàng. Hàng hóa là một chiếc đồng hồ trị giá 6 tỷ đồng. 

Một số thông tin cho rằng, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế 
Nội Bài đã tỏ ra lúng túng và xin ý kiến Tổng cục Hải quan. 



 

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN) 

Trả lời chính thức, đại diện Tổng cục Hải quan dẫn quy định hiện tại 
nêu rõ, về đối tượng áp dụng hoàn thuế giá trị gia tăng là "người nước 
ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập xuất cảnh do nước ngoài cấp 
còn giá trị và sử dụng giấy tờ đó để nhập xuất cảnh Việt Nam, mua 
hàng hóa tại Việt Nam và mang theo hàng hóa ra nước ngoài qua các 
cửa khẩu hoàn thuế." 

Với trường hợp cậu bé trên, theo Tổng cục Hải quan, cậu bé có hai hộ 
chiếu Việt Nam, Australia và khi xuất cảnh đã xuất trình hộ chiếu Việt 
Nam. 

Do vậy, Tổng cục Hải quan khẳng định, Chi cục Hải quan Cửa khẩu 
Sân bay Quốc tế Nội Bài - Cục Hải quan thành phố Hà Nội từ chối hoàn 
thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp này do không thuộc đối tượng 
hoàn thuế giá trị gia tăng. 

Phía hải quan cũng đánh giá, hiện nay chưa quy định cụ thể về độ tuổi 
của người đề nghị hoàn thuế. 

Bởi thế, để ngăn ngừa các trường hợp có thể lợi dụng chính sách, 
Tổng cục Hải quan cho biết sẽ nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị liên 
quan để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản 
chính sách phù hợp với thực tế và thông lệ quốc tế./. 
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11. Dịch vụ công trực tuyến trong xuất nhập khẩu: 
Giảm thời gian, chi phí 

Bộ Công Thương đã chủ động, quyết liệt ban hành nhiều chính 
sách nhằm cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến.  

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), nhằm nâng cao năng 
lực dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động xuất nhập khẩu, ngay từ 
năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1989/QĐ-BCT 
về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) 
và Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) giai đoạn 2017-2020. Đồng thời, liên 
tục cải tiến quy trình cấp phép, nâng cấp hệ thống điện tử với mục tiêu 
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc khai báo, giảm thiểu thời gian 
xử lý và cấp phép hồ sơ; giảm thời gian, chi phí, giấy tờ trong quá trình 
làm thủ tục. 

Tính đến hết năm 2018, Bộ Công Thương đã triển khai 47 dịch vụ công 
trực tuyến trong lĩnh vực xuất nhập khẩu ở cấp độ 3 và 4 trên Cổng 
dịch vụ công trực tuyến Bộ Công Thương tại địa chỉ http:// 
online.moit.gov.vn. Đây đều là những thủ tục hành chính có số lượng 
hồ sơ nhiều, ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu, kinh doanh 
của doanh nghiệp. Cũng trong năm 2018, số hồ sơ xuất nhập khẩu 
được xử lý trực tuyến là 1.484.656. Trong đó, một số dịch vụ công trực 
tuyến xuất nhập khẩu tiêu biểu như: Cấp giấy chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa (C/O): 1.432.934 hồ sơ; khai báo hóa chất nhập khẩu: 50.893 
hồ sơ. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến xuất nhập khẩu bên cạnh 
việc xuất phát từ nhu cầu nội tại về phát triển kinh tế, tạo thuận lợi cho 
môi trường đầu tư và kinh doanh trong nước, còn cho thấy cố gắng của 
Bộ Công Thương đối với các cam kết hội nhập khu vực, nâng cao vị 
thế của quốc gia, tạo thuận lợi thương mại quốc tế. 

Là một trong những doanh nghiệp được hưởng lợi từ việc cấp C/O qua 
internet, bà Phạm Thị Hải – Trưởng đại điện Công ty CP Tôn Đông Á - 
đánh giá, việc cấp C/O qua internet đã giúp hàng hóa của doanh 
nghiệp được thông quan nhanh chóng, giảm thiểu thời gian, chi phí... 
Đặc biệt, việc cấp C/O qua internet còn giúp minh bạch nguồn gốc xuất 
xứ, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã kết nối 11 dịch vụ công trực tuyến 
với NSW bao gồm: Cấp giấy phép xuất nhập khẩu vật liệu nổ công 
nghiệp; cấp giấy phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-zôn; 
cấp giấy phép nhập khẩu tự động mô-tô phân khối lớn; cấp giấy chứng 
nhận xuất xứ mẫu D; cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu kim cương 
thô; khai báo hóa chất; thủ tục cấp giấy phép xuất nhập khẩu vật liệu nổ 



công nghiệp; thủ tục cấp giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất sử dụng 
trong lĩnh vực công nghiệp; thủ tục nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích 
phi thương mại; thủ tục đề nghị cấp văn bản chấp thuận tham gia thí 
điểm tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN; thủ tục thông báo chỉ tiêu 
nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá. 

Cũng trong năm 2018, Bộ Công Thương đã xử lý 164.152 hồ sơ điện 
tử thông qua NSW. Riêng đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ 
mẫu D, Bộ Công Thương đã gửi sang SW và ASW 117.377 hồ sơ điện 
tử. Đây là chứng từ điện tử đầu tiên của Việt Nam được gửi ra nước 
ngoài, tạo tiền đề, đòn bẩy để Việt Nam tiếp tục trao đổi, xử lý trực 
tuyến các chứng từ thương mại khác dưới dạng điện tử với các nước, 
khối - cộng đồng kinh tế theo các thỏa thuận và cam kết quốc tế mà 
Việt Nam là thành viên. 

Theo kế hoạch của Bộ Công Thương, từ nay đến năm 2020, toàn bộ 
các thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực xuất nhập khẩu sẽ kết nối vào NSW. 
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12.Hải Phòng: Doanh nghiệp mong muốn được gỡ 
vướng để tăng tốc 

Thời gian qua, Chính phủ và các bộ, ngành đã có nhiều nỗ lực 
trong việc cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư 
thuận lợi, xóa bỏ nhiều rào cản kìm hãm sự phát triển của doanh 
nghiệp (DN), tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển. Thế 
nhưng, đối với nhiều DN bốn từ “Thủ tục hành chính” vẫn đang là 
nỗi ám ánh, là “hòn đá tảng” cản bước đi. 

Theo số liệu thống kê, Cộng đồng kinh tế tư nhân hiện có hơn 700.000 
DN, với 96% DN tư nhân có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, 2% DN quy mô 
vừa và 2% DN lớn, cùng một số công ty tư nhân, công ty cổ phần lớn, 
có thương hiệu mạnh trên thị trường trong nước và quốc tế. 

Mặc dù chỉ được sử dụng chưa đến 30% diện tích đất kinh doanh cả 
nước, nhưng hiện chiếm trên 51% lực lượng lao động cả nước, đóng 
góp hơn 40% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và 30% NSNN. 

Điều đó cho thấy tầm ảnh hưởng vô cùng lớn của kinh tế tư nhân. Tuy 
nhiên, chính sách, môi trường phát triển của DN còn nhiều rào cản, hạn 
chế đã và đang khiến nhiều DN tư nhân lâm vào tình trạng “chết yểu”. 



Một DN với nhiều thành tích ấn tượng 

Mới đây, ông Tạ Quyết Thắng - Tổng Giám đốc Cty TNHH Sơn Trường 
(Hải Phòng) đã viết tâm thư gửi lên lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà 
nước nhằm giãi bày những trăn trở, khó khăn mà DN ông và nhiều 
doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) đang mắc phải. 

Ông Tạ Quyết Thắng là doanh nhân nổi tiếng của Hải Phòng và cũng là 
người thường xuyên có những tâm thư, đề xuất… gây bão. Năm 2012, 
doanh nhân này đã trình Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phương án xây 
dựng cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, Hải Phòng với mức đầu tư 
thấp nhất và dùng nguồn vốn trong nước theo hình thức BOT. 

Ông Thắng khẳng định, phương án của tư vấn Nhật Bản – chính là 
phương án để triển khai xây dựng cảng Lạch Huyện – là lãng phí và 
không phù hợp với thực tế với những điều kiện tự nhiên, thủy văn (bão 
gió, bồi lấp) trong khu vực. 

Cty TNHH Sơn Trường cũng là doanh nghiệp đã tự đứng ra triển khai 
hoạt động tích tụ ruộng đất, thuê hàng nghìn ha đất của nông dân tại 
các huyện của Hải Phòng để áp dụng nông nghiệp công nghệ cao trong 
sản xuất. Nhưng do thiếu sự ủng hộ của người dân và chính quyền, nỗ 
lực này đã thất bại. Sau đó, Cty TNHH Sơn Trường đã chuyển hướng 
sang thuê hàng trăm ha đầm để nuôi tôm công nghệ cao và thực tế đã 
thành công với mảng đầu tư này. 

Lĩnh vực nổi bật nhất của Cty TNHH Sơn Trường chính là sản xuất bê 
tông thương phẩm, nhà thầu xây dựng hạ tầng, kinh doanh vật tư, vật 
liệu xây dựng (VLXD), nuôi trồng thủy sản, vận tải… Đây cũng chính là 
DN tư nhân hiếm hoi của Hải Phòng đã trúng thầu thi công, cung cấp 
VLXD cho các dự án giao thông, dầu khí rất lớn như cảng Đình Vũ, 
Nha Trang, Vũng Áng… 

Không chỉ vậy, Sơn Trường còn nắm trong tay hàng loạt kỷ lục “vô tiền 
khoáng hậu”. Ngày 4/7/2017, tại buổi lễ khánh thành cầu vượt sông 
Tam Bạc, DN này đã vinh dự đón nhận kỷ lục “Cầu vượt sông thi công 
trong thời gian ngắn nhất” với thời gian thi công chỉ trong vòng 50 ngày. 

Ngoài ra, công trình 12 phòng học xây 3 tầng kiên cố do Cty TNHH Sơn 
Trường xây tặng Trường Tiểu học Nam Sơn (huyện An Dương, TP Hải 
Phòng) cũng đã đạt kỷ lục Guinness về tiến độ thi công và hoàn thiện 
với tổng thời gian thi công chỉ có 30 ngày. 

Thủ tục hành chính đang “làm khó” DN 

Là một DN dám nghĩ, dám làm nhưng chính Sơn Trường lại đang gặp 
phải nhiều rào cản trong thủ tục hành chính. Đây là câu chuyện không 



chỉ của riêng Sơn Trường mà là “căn bệnh” cố hữu của hàng nghìn 
DNVVN tại nước ta. 

Mới đây, ông Tạ Quyết Thắng đã có những chia sẻ thẳng thắn với báo 
chí, liên quan tới những khó khăn, rào cản trong thủ tục hành chính mà 
chính Sơn Trường đang gặp phải. 

Theo ông Thắng, khi xây dựng một đề án kinh doanh, các DN chủ yếu 
quan tâm tới 2 yếu tố: Chính sách thuế và vay vốn ngân hàng. Tuy 
nhiên, với một loạt những rào cản pháp lý hiện hành, việc này trở thành 
khó khăn với hầu hết các DN. 

Đơn cử như xưởng do Cty Sơn Trường xây dựng chỉ mất 6 tháng để 
hoàn thiện nhưng lại mất tới 23,5 tháng để xin giấy phép xây dựng. Thủ 
tục về đất đai từ năm 1980 tới nay ngày càng rườm rà và tốn thời gian, 
từ mốc 3 ngày để hoàn thiện trước năm 1980 cho đến nay là 3 tới 5 
năm. Thủ tục về vốn vay có bất cập về việc giao dịch đảm bảo tài sản, 
trước đây vay vốn vô cùng thuận lợi nhưng theo quy định hiện nay, rào 
cản về thủ tục cấp phép xây dựng và đăng ký tài sản trên đất. 

Hiện nay, DN này đang gặp những vướng mắc lớn tại các dự án đầu tư 
do liên quan đến thủ tục hành chính bao gồm: Nhà máy bê tông Gia 
Minh nằm tại Thủy Nguyên, Hải Phòng của công ty đã đi vào sản xuất 
được 3 năm, đã nộp thuế đất 1 lần song vẫn chưa làm được sổ hồng 
và xí nghiệp tư nhân Trung Hải, đã và đang thi công xây dựng nhà máy 
nhưng lại bị dừng do chưa có giấy phép xây dựng 

Theo chia sẻ của người đứng đầu Sơn Trường, việc dừng thi công tại 
Trung Hải đã khiến DN chịu những tổn thất rất lớn. Cụ thể, tiền lãi xuất 
ngân hàng, tiền thuê đất, và đặc biệt là khoảng 300 công nhân không 
có việc làm. Ước tính thiệt hại lên tới khoảng 1,5 tỉ đồng mỗi tháng. 

Lý giải về điều này DN cho biết, không phải DN không làm GPXD mà 
do việc làm thủ tục xin cấp phép xây dựng kéo dài, DN đã hoàn thiện 
hồ sơ cách đây 8 tháng và gần 2 tháng nữa mới hoàn thiện. Cực chẳng 
đã, đơn vị này mới phải thi công khi chưa có GPXD nhằm tránh những 
thiệt hại cho DN. 

Ngoài ra, ông Thắng cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm liên quan tới 
việc cấp sổ hồng và sổ đỏ. Theo ông, việc đổi bìa đỏ sang bìa hồng có 
thủ tục rất rườm rà mà bản chất lại không thay đổi. Vậy để quyền tự 
quyết làm bìa đỏ hoặc bìa hồng cho DN, ngân hàng tự quyết quyền cho 
vay, không cần tới sự can thiệp hỗ trợ của Nhà nước cũng như những 
văn bản pháp quy về lĩnh vực này. Như vậy, giảm tải được những đề 
mục rườm rà không cần thiết và sự làm việc dựa trên lợi ích trực tiếp 
của công ty sẽ khiến các đơn vị tham gia có những hoạt động đúng đắn 
nhanh chóng hơn. 



Trước đó, ngày 15/01, tại Bộ Xây dựng, với sự chủ trì của Bộ trưởng 
Phạm Hồng Hà, đại diện một số cục, vụ, Thanh tra Bộ… và Cty TNHH 
Sơn Trường đã có buổi đối thoại cởi mở, nhằm lắng nghe tâm tư, 
nguyện vọng và khó khăn của DN Sơn Trường nói riêng và các DNVVN 
nói chung. 

Là một DN dám nghĩ, dám làm nhưng Sơn Trường lại đang gặp nhiều 
vướng mắc về thủ tục hành chính. 

Kết quả buổi đối thoại, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã trực tiếp lắng 
nghe các kiến nghị của doanh nhân Tạ Quyết Thắng để tìm hướng tháo 
gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, việc cấp phép một dự án đầu tư dây chuyển sản xuất xi 
măng không chỉ liên quan đến Bộ Xây dựng, mà còn liên quan đến các 
cơ quan khác trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án. 

Thời gian tới các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng sẽ làm việc với 
các bên liên quan để tháo gỡ khó khăn cụ thể của doanh nghiệp. 

Bộ Xây dựng cũng đang đẩy mạnh phân cấp cho các địa phương. 
Trong kiến nghị vướng mắc về cơ chế của doanh nhân Tạ Quyết Thắng 
có những dự án đến nay đã triển khai xong, tuy nhiên Bộ Xây dựng vẫn 
tiếp thu để tháo gỡ các vướng mắc chung trong lĩnh vực đầu tư xây 
dựng trong thời gian tới. 

Được biết, tới đây, Vụ Quy hoạch kiến trúc (Bộ Xây dựng) sẽ làm việc 
với các địa phương để đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, 



tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần Nghị 
quyết 02/2019 của Chính phủ. 

Theo baoxaydung.com.vn 

 

13. Ngăn chặn tiêu cực trong lĩnh vực tài nguyên, 
môi trường 

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, đã triển khai nhiều 
giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, 
nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp. 

Theo đó, Sở đã công bố công khai Quy chế hướng dẫn và tiếp nhận hồ 
sơ, danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ 
phận "một cửa" và trên cổng thông tin của Sở, gồm: Lĩnh vực đất đai có 
45 thủ tục hành chính; khoáng sản có 13 thủ tục hành chính; môi 
trường có 17 thủ tục hành chính; tài nguyên nước có 15 thủ tục hành 
chính.  

Hằng ngày, cán bộ, công chức chuyên trách bộ phận "một cửa" của Sở 
có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc; tiếp nhận hồ sơ 
hợp lệ của công dân; tổ chức và trả kết quả thụ lý hồ sơ; làm việc cả 
ngày thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành 
chính… 

Việc áp dụng các hình thức công khai, minh bạch thông tin về thủ tục 
hành chính nêu trên đã giúp tổ chức, người dân dễ tiếp cận, khai thác 
và giám sát việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài 
nguyên và Môi trường Hà Nội... 

Theo hanoimoi.com.vn 

 

14. Bảo hiểm Xã hội Đà Nẵng triển khai dịch vụ hẹn 
giờ 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Đà Nẵng đã triển khai hẹn giờ đăng ký 
thủ tục hành chính qua website và điện thoại nhằm nâng cao chất 
lượng phục vụ, người tham gia chủ động bố trí thời gian, không 
phải chờ đợi. 

Ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH TP. Đà Nẵng cho biết, trong thời 
gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính được BHXH tăng 
cường, hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ như nghiệp vụ gửi 
thông tin đến người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); hẹn giờ 
đăng ký thủ tục hành chính. 



 

Ảnh Internet 

Cụ thể, đối với dịch vụ gửi tin nhắn, thông qua dịch vụ tin nhắn thương 
hiệu của VNPT Đà Nẵng, cơ quan BHXH sẽ gửi thông tin liên quan như 
thời hạn gia hạn thẻ BHYT, thời hạn nộp BHXH tự nguyện, những quy 
định mới về chính sách BHXH, BHYT... để người dân nắm bắt thông 
tin, nộp phí bảo hiểm đúng hạn.  

“Tin nhắn nhắc nhở sẽ giúp người dân lưu ý thời hạn nộp tiền, tránh 
trường hợp người dân vì cuộc sống bận rộn mà quên mất, ảnh hưởng 
tới quyền lợi của mình”, ông Đinh Văn Hiệp nói. 

BHXH Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 274/KH-BHXH ngày 
4/3/2019 về việc triển khai hẹn giờ đăng ký thủ tục hành chính. Hoạt 
động này phục vụ cho 38% lượt hồ sơ (tương ứng 279.000/năm) của 
đối tượng giao dịch trực tiếp trong các lĩnh vực cấp, đổi thẻ BHYT do 
mất, hỏng hoặc thay đổi thông tin trên thẻ, xác nhận sổ BHXH, trả sổ 
BHXH cho người lao động đã nghỉ việc sau 12 tháng, thanh toán trực 
tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT, cấp tờ rời bảo lưu thời gian đóng 
bảo hiểm thất nghiệp...  

Mục đích triển khai các hoạt động này nhằm nâng cao chất lượng phục 
vụ, giúp cho người tham gia chủ động tiết kiệm thời gian, không cần 
phải chờ đợi lâu. Người tham gia cần tư vấn, giải đáp thắc mắc sẽ 
được bố trí khu vực riêng, tạo thuận lợi cho người tham gia. 

Việc triển khai hẹn giờ đăng ký thủ tục hành chính được thực hiện từ 
1/4/2019. Người tham gia có thể truy cập website của BHXH Đà Nẵng 
hoặc gọi điện đến tổng đài để thực hiện đặt lịch, cung cấp thông tin. Hệ 



thống sẽ gửi hướng dẫn, phiếu hẹn giờ cho khách hàng và tin nhắn tới 
số điện thoại giúp khách hàng thực hiện theo quy trình đơn giản, nhanh 
chóng và thuận lợi. 

Được biết, thời gian qua, BHXH Đà Nẵng tập trung thực hiện công tác 
cải cách hành chính, xác định đây là công tác trọng tâm, nhiệm vụ 
xuyên suốt. Ông Đinh Văn Hiệp chia sẻ, BHXH yêu cầu cán bộ thực 
hiện nghiêm túc bộ thủ tục hành chính của ngành, tuyệt đối không yêu 
cầu đối tượng bổ sung, cung cấp các giấy tờ, hồ sơ không có trong bộ 
hồ sơ của từng nghiệp vụ. Đến nay, BHXH Đà Nẵng thực hiện quy trình 
tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết trả kết quả thủ tục hành chính theo 
mô hình “một cửa - một cửa liên thông” và đã khắc phục tình trạng hồ 
sơ trễ hẹn, đảm bảo mục tiêu 100% hồ sơ đúng hẹn.  

Đồng thời, BHXH Đà Nẵng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác 
quản lý và tổ chức; áp dụng triệt để các phần mềm của BHXH Việt Nam 
nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động, đặc biệt là ứng dụng hệ thống 
văn bản điều hành, cơ bản hoàn thành mục tiêu văn phòng không giấy.  

Đối với giao dịch điện tử, BHXH Đà Nẵng tăng cường giao dịch điện tử, 
trong đó lĩnh vực hồ sơ thu, sổ thẻ đạt tỷ lệ 99,45%. Riêng hồ sơ giải 
quyết các chế độ BHXH, do đặc thù loại hồ sơ này nên tỷ lệ giao dịch 
điện tử chưa cao. Nhưng trong năm 2019, với việc triển khai mục tiêu 
về giao dịch điện tử, BHXH Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh giao dịch hồ sơ điện 
tử trong lĩnh vực này 

Đối với giao dịch qua dịch vụ bưu chính công ích, phương thức giao 
dịch này đã có hàng triệu lượt hồ sơ và thủ tục hành chính được thực 
hiện, góp phần rút ngắn thời hạn giải quyết, thời gian giao dịch, tiết 
kiệm chi phí cho đơn vị sử dụng lao động.  

Ông Đinh Văn Hiệp đánh giá, công tác cải cách thủ tục hành chính đã 
có bước tiến quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức 
có giao dịch với BHXH Đà Nẵng, đồng thời thúc đẩy các hoạt động 
nghiệp vụ của đơn vị đạt hiệu quả. Đến hết năm 2018, số người tham 
gia BHXH tự nguyện đạt 113% kế hoạch được giao, tổng số người 
tham gia BHYT đạt 101% kế hoạch. Về số thu, tuy gặp khó khăn do 
nhiều doanh nghiệp giảm số lượng lao động nhưng với nỗ lực của toàn 
hệ thống, BHXH Đà Nẵng đạt số thu 5.031 tỷ đồng, hoàn thành kế 
hoạch được giao. 

Theo tinnhanhchungkhoan.vn 

 

 

 



15. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính 

Chiều 22-5, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc 
với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các ngành liên quan về các chỉ 
tiêu đạt thấp so với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 
thứ X. 

Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, trong nhiệm 
kỳ 2015-2020 có 39 chỉ tiêu phải thực hiện, trong đó có 29 chỉ tiêu 
thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đến nay đã có 16/29 chỉ tiêu này đạt và 
vượt so với nghị quyết; 13/29 chỉ tiêu dự kiến đến năm 2020 sẽ đạt 
mục tiêu nghị quyết nhưng hiện tại 8 chỉ tiêu đang đạt thấp so với mục 
tiêu nghị quyết. 

Cụ thể, Nghị quyết đưa ra mục tiêu đến năm 2020, thu nhập bình quân 
đầu người (GRDP) đạt 5.300 - 5.800 USD, kết quả đến cuối năm 2018 
đạt 104 triệu đồng/người (tương đương 4.491 USD), bằng 84% so với 
mục tiêu đến năm 2020. Chỉ tiêu thu ngân sách trong các năm 2016 và 
2017 đạt và vượt dự toán, nhưng năm 2018 thu không đạt và dự báo 
năm nay tình hình thu ngân sách tiếp tục gặp những khó khăn. Về tổng 
vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, mục tiêu nghị quyết đề ra cho 5 năm 
là 400-420 ngàn tỷ đồng, nhưng 3 năm qua mới thực hiện trên 248 
ngàn tỷ đồng (bằng 60%). 

Nghị quyết đại hội đề ra đến năm 2020, toàn tỉnh có 80% hộ dân được 
sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia, nhưng đến nay mới đạt 
72,4%; Nghị quyết đề ra đến năm 2020 có 95% ấp, khu phố đạt danh 
hiệu ấp, khu phố văn hóa, nhưng 3 năm qua, có năm đạt, năm không 
đạt; chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo, nghị quyết đề ra đến năm 2020 
đạt 65%, đến năm 2018 đạt hơn 59%; chỉ tiêu giảm tỷ lệ tăng dân số tự 
nhiên, bác sĩ/1 vạn dân, số giường bệnh/1 vạn dân, giảm tỷ lệ trẻ em 
suy dinh dưỡng cân nặng theo độ tuổi và chỉ tiêu tỷ lệ lao động tham 
gia bảo hiểm xã hội...cũng đang đạt thấp so với Nghị quyết đại hội. 

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đưa ra nhiều giải pháp nhằm thực 
hiện đạt các chỉ tiêu nói trên. Theo đó, dự báo đến năm 2020, các chỉ 
tiêu này sẽ đạt theo Nghị quyết đại hội. Tuy nhiên, khó nhất vẫn là công 
tác thu ngân sách. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh 
ủy lưu ý, để thực hiện đạt các chỉ tiêu nói trên, nhất là chỉ tiêu về thu 
nhập bình quân đầu người và thu ngân sách, phải làm đồng bộ các giải 
pháp, trong đó phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao 
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Vì năng lực cạnh tranh liên quan 



đến đầu tư, liên quan đến GRDP, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh 
nên phải cải cách mạnh thủ tục hành chính. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành “mở cửa”, hướng 
dẫn doanh nghiệp, không đặt ra giấy phép con để doanh nghiệp hoạt 
động cho tốt. “Vừa rồi người ta còn than vãn nhiều lắm về các sở, 
ngành. Đừng trải thảm đỏ thu hút đầu tư xong, lại rải châm dưới thảm” - 
Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ. 

Đồng chí yêu cầu, phải đẩy mạnh khai thác các nguồn thu, vì hiện nay 
trên địa bàn tỉnh có hàng chục ngàn doanh nghiệp tư nhân, hàng trăm 
ngàn hộ kinh doanh cá thể, mà thu ngân sách không đáng kể cho thấy 
đang bị thất thu. Bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế nói là đạt khá nhưng 
lại thu ngân sách gặp khó là không hợp lý, do đó phải tính toán lại các 
nguồn thu và tăng cường trách nhiệm của ngành thuế. 

Theo baodongnai.com.vn 

 

16. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh: Đề xuất giải pháp 
chống ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái 

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vừa công bố giải pháp phối hợp với 
Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn triển khai thực hiện chuyên đề 
“Thủ tục hải quan trong logistic và chống ùn tắc hàng hóa xuất 
nhập khẩu (XNK) tại cảng Cát Lái (quận 2, TP. Hồ Chí Minh). 

Ưu tiên doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật hải quan 

Thời gian qua, ngành Hải quan nói chung và Cục Hải quan TP. Hồ Chí 
Minh nói riêng đã triển khai nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, 
hiện đại hóa hải quan nhằm rút ngắn thời gian thông quan, giải phóng 
hàng hóa nhanh tại các cửa khẩu, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp 
phát triển sản xuất, kinh doanh.  

Tuy nhiên, tại cảng Cát Lái thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, với 
sản lượng hàng hóa khai thác chiếm 50% thị phần cả nước, hơn 80% 
sản lượng hàng hóa tại cảng biển TP. Hồ Chí Minh, có tốc độ tăng 
trưởng hàng năm 10%... nhưng kết cấu cơ sở hạ tầng giao thông 
không đáp ứng kịp với tốc độ tăng trưởng của sản lượng hàng hóa 
thông qua cảng, dẫn đến ùn tắc tại khu vực cảng và ảnh hưởng giao 
thông các khu vực lân cận cảng. Bên cạnh đó, việc khai thác xếp dỡ 
hàng hóa theo kế hoạch tối ưu trong bãi cảng cũng chưa có kết nối 
thông tin với các bên liên quan; không quy hoạch khu vực riêng để 
cung cấp dịch vụ lấy hàng nhanh; thời gian đăng ký chuyển bãi kiểm 
hóa, đảo chuyển container kéo dài (theo khảo sát, doanh nghiệp mất từ 



1 đến 4 ngày) làm tăng thời gian, tăng chi phí trong khâu giao nhận 
hàng hóa trong khu vực cảng của doanh nghiệp XNK.  

Đối với doanh nghiệp XNK, các doanh nghiệp sẽ được cơ quan hải 
quan bố trí một cửa ưu tiên trong quá trình làm thủ tục hải quan.  Tổng 
công ty Tân Cảng Sài Gòn bố trí bãi xếp hàng có luồng ra/vào riêng, 
thậm chí tổ chức giao hàng theo phương án sang xe (không qua kho 
bãi) nếu đủ điều kiện.  

 

Container lưu kho tại cảng Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh 

Nhằm khắc phục, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều 
giải pháp để rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa XNK, tạo thuận lợi 
thương mại với mục tiêu giảm 70% thời gian tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ 
hải quan, giảm 70% thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa…, trong đó có 
giải pháp phối hợp với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thực hiện 
chuyên đề “Thủ tục hải quan trong logistic và chống ùn tắc hàng hóa 
XNK tại cảng Cát Lái”.  

Theo chuyên đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh sẽ chọn ra 200 
doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật hải quan, có kim ngạch lớn, nộp 
thuế cao và 10 doanh nghiệp ưu tiên trên địa bàn; các doanh nghiệp 
nhập khẩu nguyên liệu dùng để gia công, sản xuất là khách hàng thân 
thiết đang ký hợp đồng đại lý hải quan với Tổng công ty Tân Cảng Sài 
Gòn làm đối tượng tham gia thực hiện. 

Lợi ích cho cả ba bên    



Lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho biết, để triển khai chuyên 
đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã thành lập nhóm nghiên cứu 
chuyên đề của cả hai đơn vị và lãnh đạo hai bên cũng đã tổ chức nhiều 
cuộc họp nhằm thúc đẩy nhanh hoạt động phối hợp, thống nhất một số 
nội dung, trong đó có nội dung tạo thuận lợi thương mại trong hoạt 
động logistics. Một khi chính thức được triển khai thực hiện, các hoạt 
động phối hợp sẽ đem lại lợi ích cho không chỉ đối với doanh nghiệp 
mà còn cho cả doanh nghiệp kinh doanh cảng và cơ quan hải quan. 

Cụ thể, đối với doanh nghiệp XNK, các doanh nghiệp sẽ được cơ quan 
hải quan bố trí một cửa ưu tiên trong quá trình làm thủ tục hải quan. 
 Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn bố trí bãi xếp hàng có luồng ra/vào 
riêng, thậm chí tổ chức giao hàng theo phương án sang xe (không qua 
kho bãi) nếu đủ điều kiện. Ngoài ra, chuyên đề còn giúp doanh nghiệp 
có thể chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thời gian, 
chi phí trong quá trình giao nhận hàng hóa, gia tăng năng lực cạnh 
tranh...  

Đối với doanh nghiệp kinh doanh cảng, chuyên đề cũng sẽ giúp Tổng 
công ty Tân Cảng Sài Gòn giải phóng hàng nhanh hơn, tăng dung 
lượng chất xếp hàng, giảm tỷ lệ đảo chuyển, nâng cao hiệu quả hoạt 
động khai thác kho bãi; tổ chức cung cấp dịch vụ trọn khâu cho doanh 
nghiệp, tối ưu được năng lực khai thác phương tiện; đem lại sự hài 
lòng cho khách hàng, từ đó nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh trong 
nước và quốc tế.  

Đối với cơ quan hải quan, chuyên đề giúp nâng cao năng lực quản lý, 
đảm bảo nuôi dưỡng và làm tăng nguồn thu nộp ngân sách nhà nước 
(NSNN), đồng thời giúp tăng chỉ số đánh giá và hình ảnh tốt trong việc 
tạo thuận lợi thương mại, góp phần chung vào nỗ lực cải cách hành 
chính, đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ trong việc nâng cao năng 
lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.  

“Sau khi thử nghiệm thành công tại một số doanh nghiệp được chọn thí 
điểm, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh sẽ công bố phân luồng ưu tiên đối 
với 200 doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật và đóng góp số thu nộp 
NSNN cao trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong Hội nghị đối thoại doanh 
nghiệp năm 2019 sắp được tổ chức” – đại diện lãnh đạo Cục Hải quan 
TP. Hồ Chí Minh cho biết. 

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn 

 

 

 



17. Gấp rút hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư 

Sau gần 1 năm triển khai thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư (theo 
Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các 
cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020, 
gọi tắt Đề án 896), đến nay toàn tỉnh đã thu thập thông tin của hơn 
92% dân số. 

Thượng úy Nguyễn Thế Đương, cảnh sát khu vực KP.5, phường Bửu 
Long (TP.Biên Hòa) hướng dẫn người dân điền phiếu thu thập thông 

tin. Ảnh:T.Danh 

Theo Công an tỉnh, nhờ sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của các địa 
phương, đơn vị liên quan nên công tác triển khai thu thập dữ liệu về 
dân cư trên địa bàn tỉnh đã diễn ra theo đúng kế hoạch và đang trong 
giai đoạn gấp rút hoàn thành. 

* Thu thập thông tin của hơn 2,7 triệu dân 

Đến nay toàn tỉnh đã thu thập được hơn 2,7 triệu phiếu thu thập thông 
tin dân cư cho những người dân thường trú (trong đó có cả lực lượng 
quân đội và công an) đạt 92,87%, cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế 
hoạch của Ban chỉ đạo 896 của tỉnh. Trong tổng số phiếu phát và thu 



đến nay đã scan đạt hơn 99%, số còn lại lực lượng nghiệp vụ tiếp tục 
chỉnh sửa lỗi và hoàn thiện. 

Trung tá 
Nguyễn Thị Thu 
Hương, Đội 
trưởng Đội 
Hướng dẫn 
đăng ký quản lý 
cư trú, cấp giấy 

chứng minh nhân dân và các giấy tờ đi lại khác, Phòng Cảnh sát quản 
lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh cho biết trước khi 
triển khai thực hiện, Phòng PC06 đã phối hợp với công an các địa 
phương tổ chức tuyên truyền cho người dân hiểu được mục đích, ý 
nghĩa của việc thu thập thông tin dân cư, quyền lợi của công dân trong 
việc cung cấp thông tin dân cư. 

“Đây là cơ sở quan trọng góp phần vào việc hoàn chỉnh hệ thống cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ trong công tác cải cách hành 
chính, giảm hồ sơ, giấy tờ khi thực hiện các thủ tục hành chính như: 
cấp hộ chiếu, đăng ký thường trú, tạm trú, đăng ký phương tiện...” - 
Trung tá Hương nói. 

Tại Đồng Nai, việc thu thập dữ liệu thông tin được giao cho công an 
các phường, xã trực tiếp thực hiện. Công an các phường, xã chủ động 
phối hợp với các tổ chức đoàn thể tại địa phương hướng dẫn người 
dân kê khai thông tin đầy đủ, chính xác. Bên cạnh đó, Ban giám đốc 
Công an tỉnh cũng đã cắt cử cán bộ xuống tận địa phương lắng nghe 
các ý kiến đề xuất từ cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình thực hiện đề án. 

Thượng úy Nguyễn Thế Đương, cảnh sát khu vực KP.5, phường Bửu 
Long (TP.Biên Hòa) cho biết: “Do địa bàn dân số đông nếu chỉ mỗi 
cảnh sát khu vực sẽ làm không xuể nên chúng tôi phải huy động thêm 
cán bộ đoàn thể và các khu phố, tổ dân phố để đến từng nhà dân 
hướng dẫn điền phiếu thu thập thông tin dân cư, hạn chế thấp nhất sai 
sót xảy ra”. 

* Vẫn còn khó khăn, vướng mắc 

Theo lộ trình, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được đưa vào khai 
thác, sử dụng trong năm 2020. Hiện công tác thu thập dữ liệu về dân 
cư trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Phần lớn 
những khó khăn mà công an các địa phương thường gặp là tình trạng 
người dân vắng mặt tại địa phương do đi làm ăn xa, đi học hoặc đã 
chuyển đến nơi ở mới... 

Ngoài phục vụ công tác cải cách hành chính, cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư còn giúp công an các 
đơn vị, địa phương khai thác thông tin phục vụ yêu 
cầu nghiệp vụ của ngành Công an và phòng, chống 
tội phạm; cơ quan tiến hành tố tụng được khai thác 
thông tin phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. 



Trung tá Nguyễn Thu Hồng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội Công an TP.Biên Hòa cho biết, quá trình xác 
minh cho thấy có nhiều người dân mặc dù hộ khẩu còn nhưng người 
thì đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Gặp những trường hợp này cán bộ 
cảnh sát khu vực phải liên hệ với bộ phận lưu trữ hồ sơ để tra cứu tàng 
thư để xác minh thông tin. Điều này sẽ làm mất nhiều thời gian của cán 
bộ xác minh. Bên cạnh đó, trong quá trình xác minh cũng có những 
người dân nhận thức pháp luật chưa tốt, thiếu sự hợp tác khiến cho lực 
lượng làm nhiệm vụ gặp khó khăn. 

Trước những vướng mắc này, Thượng tá Nguyễn Văn Phục, Phó 
trưởng Phòng PC06 Công an tỉnh đề nghị những người dân, hộ gia 
đình nào chưa kê khai thông tin để phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư cần có ý thức trách nhiệm để phối hợp với lực 
lượng chức năng cung cấp thông tin đầy đủ. Theo Thượng tá Phục, 
đây chính là quyền lợi của người dân trong việc “số hóa” các dữ liệu 
liên quan để bắt nhịp với thời đại công nghệ số. 

Trong thời gian tới, PC06 Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với công an 
các địa phương kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai phát, thu, scan 
phiếu thu thập thông tin dân cư. Bên cạnh đó, PC06 Công an tỉnh phối 
hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an 
điều chỉnh, bổ sung, scan phiếu đảm bảo 100% dân số toàn tỉnh được 
thu thập trong năm 2019.      

Theo baodongnai.com.vn 

 

18. Cảnh báo lừa đảo qua ứng dụng trên điện thoại 
di động 

Ngày 21/5, Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên 
Huế cho biết vào đầu tháng 6 tới đơn vị sẽ cung cấp những thông 
tin dân sinh trên địa bàn tỉnh để người dân sớm nhận diện và 
phòng tránh. 

Theo đó, thông qua ứng dụng Hue-S (Dịch vụ đô thị thông minh), cơ 
quan nhà nước sẽ chuyển tải những thông tin có tính chất cảnh báo 
nhằm hỗ trợ cho người dân sớm nhận diện và phòng tránh như: Tình 
trạng giao thông, tình hình cung ứng điện nước, các hình thức lừa đảo, 
tình hình thời tiết nguy hiểm… 



 Ứng dụng HUE-S hiện tại là nơi tiếp nhận những phản ánh hiện 
trường của người dân đến chính quyền. 

Dịch vụ thông tin cảnh báo là một chức năng trong ứng dụng trên điện 
thoại di động Hue-S. Dịch vụ này được cung cấp miễn phí. Cá nhân, tổ 
chức chỉ cần tải ứng dụng Hue-S để sử dụng và nhận thông báo. Đối 
với cá nhân, tổ chức đã cài đặt Hue-S cần lưu ý cập nhật phiên bản. 

Lộ trình triển khai chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn đầu, các cơ quan 
nhà nước cung cấp thông tin cảnh báo 1 chiều cho người dân nắm. 
Giai đoạn 2 sẽ  hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin cảnh báo 
tức thời đối với những sự kiện đang diễn ra trên thực tế. Giai đoạn 3, 



ứng dụng sẽ hoàn thiện cộng đồng tương tác cảnh báo hướng đến 
nhà nước và người dân cùng tham gia toàn diện vào hoạt động cảnh 
báo. 

Hiện nay, ứng dụng Hue-S chỉ cung cấp chức năng hỗ trợ cho người 
dân, doanh nghiệp, khách du lịch phản ánh toàn diện các hoạt động 
trên địa bàn tỉnh khi nhận thấy các vấn đề bất cập bằng cách gửi phản 
ánh về Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh kèm theo 
hình ảnh chụp hoặc quay video clip. 

Đến nay, trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh đã đưa vào 
vận hành chính thức 7 dịch vụ: Giám sát đô thị qua cảm biến camera; 
phản ánh hiện trường; giám sát thông tin báo chí; giám sát dịch vụ 
hành chính công; thẻ điện tử; cảnh báo mạng lưới đô thị thông minh; 
giám sát quảng cáo điện tử. 
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19. Phát hiện trang giả mạo Cổng thông tin điện tử 
tỉnh Cà Mau 

Ngày 21/5, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang kiểm tra, xác minh 
việc một trang fanpage giả mạo tên Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà 
Mau. 

 

Trang fanpage (bên phải) được cho là mạo danh Cổng thông tin điện tử 
tỉnh Cà Mau. (Ảnh: CTTĐT Cà Mau) 

 



Trước đó, khoảng đầu tháng 5/2019, trên mạng xã hội Facebook xuất 
hiện một fanpage được cho là giả mạo tên Cổng thông tin điện tử tỉnh 
Cà Mau. 

Qua kiểm tra, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau xác 
định, trang fanpage này có tên Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau với 
ID: Cổng-Thông-tin-Điện-tử-tỉnh-Cà-Mau-342231699982890. 

Địa chỉ fanpage này liên tục chia sẻ các tin, bài, hình ảnh đã đăng tải 
trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau. Việc này đã làm cho nhiều 
người lầm tưởng đây là địa chỉ fanpage của cơ quan Cổng thông tin 
điện tử tỉnh Cà Mau. 

Theo Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau, vấn đề này đã vi 
phạm bản quyền trong việc sử dụng tên và hình ảnh của Cổng thông tin 
điện tử tỉnh Cà Mau. Do đó, đề nghị cơ quan chức năng xác minh, xử lý 
theo quy định của pháp luật. 

Theo Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà 
Mau là cơ quan truyền thông, cung cấp những thông tin chính thống 
của tỉnh Cà Mau tại địa chỉ (www.camau.gov.vn) đã được Bộ Thông tin 
và Truyền thông cấp phép hoạt động. 

Theo dantri.com.vn 

 
 

 


