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1. Tạo điều kiện thông quan nhanh cho doanh 
nghiệp xuất khẩu nông sản 
Ông Trần Anh Tú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu 

Lào Cai cho biết, từ đầu năm đến nay, sản lượng nông sản xuất 

qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai duy trì ở mức khá. 

 

Đóng gói xoài tươi chuẩn bị cho xuất khẩu. 

Nhiều loại mặt hàng như: thanh long, dưa hấu, xoài có số lượng xuất 

khẩu cao hơn cùng kỳ 2018.  

Đến hết ngày 10/6, tổng số hàng nông sản xuất qua cửa khẩu quốc tế 

Lào Cai đạt trên 532.000 tấn, vượt 10,7% so cùng thời điểm năm 2018. 

Một số mặt hàng đạt khá như: thanh long đạt trên 340.000 tấn, tương 

đương giá trị trên 220 triệu USD, tăng 16,37% so với năm 2018.  

Dưa hấu đạt gần 23.000 tấn, giá trị trên 6 triệu USD, tăng 32,4% so với 

năm 2018. Xoài trên 4.000 tấn với giá trị gần 2,4 triệu USD, tăng 

46,24% so năm 2018. Năm nay, quả vải có giảm sút so cùng kỳ, đạt 

16.643 tấn, giá trị trên 9 triệu USD và bằng 84,38% so với năm 2018.  

Nhằm tạo thuận tiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, Chi 

cục Hải quan Lào Cai và các lực lượng Biên phòng, Kiểm dịch thực vật 

tại Cửa khẩu đường bộ Kim Thành phối hợp đồng bộ và tạo điều kiện 

thuận lợi giúp thông quan nhanh hàng hóa. 

Hải quan cửa khẩu và lực lượng chức năng thống nhất ưu tiên những 

xe chở nông sản được thông quan vào đầu giờ mở cửa khẩu cho đến 

hết mới thông quan các mặt hàng khác để hạn chế thấp nhất thiệt hại 

và giảm ùn tắc mặt hàng nông sản xuất khẩu.  



Từ đầu năm 2018 đến nay, Chi Cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào 

Cai, Cục Hải quan Lào Cai kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất, nhập 

khẩu, phương tiện vận tải, nhập cảnh, đảm bảo đúng quy trình thủ tục 

hải quan, thông quan hàng hóa nhanh, đúng thời gian quy định. Chi cục 

triển khai tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải 

quan, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hải quan./.  

Theo bnews.vn 

 

2. Chủ xe không làm thủ tục đăng ký sang tên sẽ bị 
xử phạt 
Việc sửa đổi thông tư quy định về đăng ký xe là bước tiến mới 

trong việc cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch hoạt 

động quản lý nhà nước cũng như nâng cao hiệu quả xử phạt qua 

camera. 

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ 

Công an) cho biết, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản 

lý phương tiện giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông đang 

nghiên cứu sửa đổi thông tư quy định về đăng ký xe (thay thế Thông tư 

số 15/2014/TT-BCA của Bộ Công an quy định về đăng ký xe và Thông 

tư số 64/2017/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

15/2014/TT-BCA), theo hướng ràng buộc trách nhiệm của chủ sở hữu 

phương tiện khi có quyết định điều động, mua bán, cho, tặng xe. 

Xử phạt đối với chủ xe không làm thủ tục đăng ký sang tên 

Các nội dung chính sẽ được sửa đổi, bổ sung gồm, quy định đăng ký 

xe phải có tài khoản ngân hàng; quy định thời hạn giấy chứng nhận 

đăng ký xe của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; sửa đổi, bổ sung quy 

định xe đã đăng ký, cấp biển số, nay có quyết định điều chuyển, bán, 

cho thì trước khi bàn giao xe cho tổ chức, cá nhân mua hoặc được điều 

chuyển, tặng, cho, chủ xe phải thu hồi, nộp lại đăng ký, biển số cho cơ 

quan đăng ký xe. Cùng với đó, bổ sung quy định việc đăng ký xe đã 

mua bán qua nhiều chủ nhưng không có chứng từ chuyển nhượng theo 

quy định thì được giải quyết đăng ký sang tên.  

Đồng thời, Cục Cảnh sát giao thông cũng kiến nghị bổ sung việc xử 

phạt đối với chủ xe không làm thủ tục đăng ký sang tên. Việc sửa đổi 

thông tư quy định về đăng ký xe là bước tiến mới trong việc cải cách 

thủ tục hành chính, công khai, minh bạch hoạt động quản lý nhà nước 

cũng như nâng cao hiệu quả xử phạt qua hệ thống camera giám sát.  



 

Theo Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao 

thông, quy định chủ xe phải nộp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 

khi bán, cho, tặng xe sẽ buộc người mới mua, nhận xe phải làm thủ tục 

sang tên, như vậy sẽ đảm bảo công tác quản lý nhà nước, thống kê 

chính xác số liệu phương tiện và thuận lợi trong việc xử phạt vi phạm 

hành chính. 

Trước đây, thông thường chỉ phạt người mua, nhận xe mà không làm 

thủ tục sang tên đổi chủ, còn chủ xe cho rằng họ đã bán rồi và hết trách 

nhiệm với phương tiện đó. Do vậy, rất khó cho công tác quản lý. Không 

ít phương tiện được bán, cho, tặng qua nhiều người, khi phát sinh vấn 

đề xử lý vi phạm hành chính, hình sự, phải xác minh rất khó khăn.  

“Lâu nay chúng ta mới phạt người mua xe. Giờ đây, bổ sung thêm quy 

định người đứng tên chủ sở hữu đăng ký xe mà bán, cho, tặng phải trả 

lại giấy chứng nhận đăng ký thì sẽ xử phạt được cả người chủ xe đã 

đăng ký sở hữu mà không làm thủ tục. Như vậy, người bán sẽ phải 

cung cấp thông tin đã bán, cho, tặng xe cho ông A, B, C ở tỉnh nào đó 

và cơ quan công an sẽ quản lý được xe này khi có vấn đề liên quan 

đến hành chính hoặc hình sự”, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng nói. 

Xử phạt qua hình ảnh, nộp phạt qua tài khoản 

Trao đổi về vấn đề xử phạt qua hình ảnh trích xuất từ camera, Trung 

tướng Vũ Đỗ Anh Dũng cho biết, chính vì việc chủ sở hữu đăng ký 

phương tiện đã bán xe qua rất nhiều người nên việc xử phạt qua hình 

ảnh, nhất là tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn. Xác 

minh được chủ sở hữu phương tiện thì họ nói đã bán cho người khác, 

xác minh đến người tiếp theo, họ cũng nói đã bán xe sang tay người 

thứ 3, thậm chí có người bảo xe đã bỏ, hủy lâu rồi và cũng có khi xe đó 

lại làm biển số giả. 

Việc cưỡng chế xử lý vi phạm cũng không hề đơn giản, cơ quan chức 

năng gửi thông báo nhưng họ không đến để giải quyết. Vấn đề này cần 

xây dựng hành lang pháp lý để thực hiện, cùng với đó phải tuyên 

truyền để mọi người nhận thức được đầy đủ trách nhiệm của mình khi 

bán xe phải làm thủ tục sang tên và khi được cơ quan công an thông 

báo là xe có vi phạm thì phải có trách nhiệm đến giải quyết.  

“Chúng tôi đang đề nghị với Chính phủ cho ban hành nghị định về 

cưỡng chế đối với các trường hợp không chấp hành việc xử lý vi phạm. 

Hiện nay, chúng tôi cũng đang áp dụng các biện pháp khi thông báo hai 

lần đối tượng không đến giải quyết, chúng tôi phải cử cán bộ đến xác 



minh và qua công an, chính quyền cơ sở để đôn đốc”, Trung tướng Vũ 

Đỗ Anh Dũng thông tin.  

Theo Cục trưởng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục Cảnh sát giao thông đang xây 

dựng cơ chế hướng dẫn địa phương để trao đổi thông tin với nhau, xác 

minh, đôn đốc xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông 

được phát hiện qua hình ảnh trích xuất từ camera. Tuy nhiên, để làm 

tốt việc này, phải có hành lang pháp lý, có các quy định để đảm bảo 

cưỡng chế, bắt buộc người vi phạm phải tuân thủ.  

“Tiến tới, chúng tôi quan niệm chủ yếu là xử phạt qua hình ảnh. Muốn 

vậy, chủ phương tiện phải có tài khoản. Do đó, rất cần hoàn chỉnh 

khung pháp lý liên quan. Phạt qua tài khoản sẽ cải cách hành chính 

được rất nhiều, rất thuận lợi, đồng bộ”, ông nói./.  

Theo bnews.vn 

 

3. Bước tiến mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành 
chính 

Dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được 

đánh giá là có nhiều điểm mới, tiến bộ, cơ bản cụ thể hóa quyền 

con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp năm 

2013. Thảo luận về dự án luật tại hội trường sáng 12.6, nhiều 

ĐBQH nhận định, dự thảo Luật lần này là bước tiến mạnh mẽ về 

cải cách thủ tục hành chính, bỏ bớt quy định rườm rà, gây phiền 

hà, sách nhiễu cho người dân. Tuy nhiên, một số quy định của dự 

thảo Luật chưa bảo đảm tính thống nhất đồng bộ với hệ thống 

pháp luật. 

Chưa bảo đảm tính thống nhất đồng bộ với hệ thống pháp luật 

Dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được đánh 

giá là có nhiều điểm mới, tiến bộ, cơ bản cụ thể hóa quyền con người, 

quyền công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013. Theo các 

ĐBQH Bùi Mậu Quân (Hải Dương), Vũ Thị Nguyệt (Hưng Yên), dự thảo 

Luật là bước tiến mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính, bỏ bớt quy 

định rườm rà, gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân. Quy định rõ, cụ 

thể hành vi bị cấm, quyền và nghĩa vụ của công dân trong xuất cảnh, 

nhập cảnh. Đồng thời, tạo hành lang pháp lý cho việc trang bị và ứng 

dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến cho quản lý xuất nhập cảnh nói chung 

và giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam nói 

riêng. 



ĐB Bùi Mậu Quân dẫn chứng, dự thảo Luật đã quy định người dân chỉ 

cần có một tờ khai (có thể khai qua mạng hoặc theo mẫu) kèm theo hai 

ảnh và căn cước công dân là có thể làm được hộ chiếu. Đối với những 

người làm thủ tục lần đầu, nếu có căn cước công dân hoàn toàn có thể 

lựa chọn nơi làm hộ chiếu; trong một số trường hợp nhân đạo và khẩn 

cấp, công dân có thể đề nghị cấp chiếu lần đầu ngay tại Bộ Công an. 

Việc cấp hộ chiếu lần thứ 2 trở đi, người dân có thể lựa chọn nơi làm 

lại hộ chiếu ở bất cứ địa phương nào mà người dân thuận tiện nhất. 

Không đặt vấn đề hộ chiếu hết hạn như quy định cũ đó là hộ chiếu hết 

hạn 1 ngày là phải quay về nơi cư trú, thường trú hoặc đăng ký tạm trú 

dài hạn để đăng ký lại. 

Bên cạnh đó, công dân có quyền lựa chọn nơi tiếp nhận hộ chiếu và 

hình thức nhận hộ chiếu, có quyền yêu cầu nhận trực tiếp hộ chiếu tại 

cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc tại nhà riêng; khôi phục lại giá trị 

hộ chiếu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi dùng hộ chiếu 

này để thực hiện giao dịch dân sự, hành chính cũng như kinh tế. 

Tuy nhiên, một số ĐBQH lưu ý, dự thảo Luật chưa bảo đảm tính thống 

nhất với hệ thống pháp luật hiện hành. ĐBQH Trịnh Ngọc Thúy (TP Hồ 

Chí Minh) nêu rõ, dự thảo Luật có quy định về hoãn xuất cảnh, tuy 

nhiên, Bộ luật Tố tụng dân sự không có quy định về hoãn xuất cảnh mà 

chỉ quy định cấm xuất cảnh. Cần rà soát lại quy định này tránh lúng 

túng trong quá trình thực thi. Tương tự, dự thảo Luật cũng quy định các 

trường hợp bị hoãn xuất cảnh, đó là người mà Tòa án yêu cầu dẫn độ 

hoặc quyết định dẫn độ, quy định này xung đột với Luật Tương trợ tư 

pháp, không quy định việc dẫn độ công dân Việt Nam… 

Đối với quy định hộ chiếu là tài sản trong dự thảo Luật, ĐBQH Vũ Xuân 

Hùng (Thanh Hóa) lưu ý, quy định này chưa phù hợp với quy định tại 

Điều 105 của Bộ luật Dân sự và Bộ luật Hình sự về đối tượng tác động 

của các xâm phạm sở hữu. Khi hộ chiếu là tài sản thì hành vi chiếm 

đoạt hộ chiếu có coi là phạm tội xâm phạm sở hữu hay không? Thực tế 

chúng ta cũng chưa có trường hợp nào xét xử hành vi chiếm đoạt hộ 

chiếu của người khác, nên Ban soạn thảo cần nghiên cứu kỹ về vấn đề 

này. 

Hộ chiếu có gắn chíp điện tử - nâng tầm giá trị hộ chiếu Việt Nam 

Một trong những điểm mới nữa của dự án Luật là quy định về hộ chiếu 

có gắn chip điện tử và kiểm soát nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự 

động. ĐBQH Hà Thị Lan (Bắc Giang) cho biết, quy định này sẽ góp 



phần nâng tầm giá trị cuốn hộ chiếu Việt Nam, áp dụng công nghệ tiên 

tiến trong xuất nhập cảnh. 

Mục đích của việc phát hành hộ chiếu điện tử là nhằm tăng tính xác 

thực của hộ chiếu, chống nguy cơ làm giả, bảo đảm an ninh an toàn; 

giảm được thời gian xếp hàng và tránh ùn ứ tại các cửa kiểm soát, các 

cổng đi lại như hiện nay. Khi sử dụng hộ chiếu điện tử và kiểm soát 

bằng cổng kiểm soát điện tử rất thuận tiện, thay bằng việc đóng dấu 

các trang hộ chiếu bằng việc đóng dấu trong hệ thống dữ liệu cơ quan 

kiểm soát xuất nhập cảnh. Do đó, người thường xuyên có hoạt động 

xuất cảnh, nhập cảnh không phải lo ngại việc thay đổi hộ chiếu vì hết 

trang đóng dấu kiểm chứng như hiện nay. 

ĐB Vũ Thị Nguyệt bổ sung, hộ chiếu có gắn chíp điện tử hay còn gọi là 

hộ chiếu sinh trắc học, hộ chiếu kỹ thuật số. Hộ chiếu này ngoài lưu trữ 

thông tin cá nhân như họ tên, quốc tịch, ngày, tháng, năm sinh, giới 

tính… còn lưu trữ thông tin sinh trắc học để xác nhận danh tính của 

người sử dụng hộ chiếu, ví dụ nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng dấu 

vân tay... Toàn bộ dữ liệu thông tin cá nhân, dữ liệu sinh trắc của người 

sử dụng hộ chiếu được lưu trữ trong thẻ sẽ được mã hóa, ký số để bảo 

đảm tính an toàn xác thực và bảo mật theo tiêu chuẩn của Tổ chức 

hàng không dân dụng. Điều này rất phù hợp với xu thế hội nhập quốc 

tế. 

Tuy nhiên, dự thảo Luật cần bổ sung khái niệm về hộ chiếu có gắn chip 

điện tử tại Điều 2, để thống nhất trong cách hiểu và áp dụng. 

Theo daibieunhandan.vn 

 

4. Siết kỷ cương, kỷ luật công vụ trong thực hiện 
Nghị quyết 02 
Sáng 12/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc làm việc với các 

bộ ngành về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về cải 

thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

2019 và định hướng đến năm 2021. 



 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng biện pháp tốt nhất để thực hiện 
Nghị quyết 02 là siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ. 

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Võ Thành Thống cho biết theo yêu cầu của 

Nghị quyết 02, các bộ phải hoàn thành tài liệu hướng dẫn thực hiện các 

nhiệm vụ trong quý I/2019 nhưng đến nay chỉ có một số ít bộ ban hành 

đầy đủ. Điều này gây lúng túng, khó khăn trong tổ chức thực hiện, xây 

dựng kế hoạch hành động. Nhiều địa phương ban hành kế hoạch hành 

động không sát với yêu cầu, mang tình hình thức hơn là bảo đảm  tính 

hiệu quả, hiệu lực thực thi. 

Bộ KH&ĐT đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ làm việc với nhóm 

chuyên gia của Ngân hàng Thế giới để cập nhật kết quả cải cách các 

chỉ số môi trường kinh doanh theo Báo cáo Doing Business dự kiến 

công bố tháng 10/2019. Trong đó có một số chỉ số đáng chú ý như: 

Khởi sự kinh doanh giảm từ 8 bước thủ tục và 17 ngày xuống 5 bước 

và 8 ngày; cấp phép xây dựng từ 10 bước thủ tục và 166 ngày xuống 

10 bước thủ tục và 62 ngày; số lần nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 

giảm từ 5 lần xuống 1 lần; thời gian thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng 

giảm từ 219 giờ còn 129 giờ… Ngân hàng Thế giới cũng ghi nhận 

những văn bản mới ban hành gần đây thúc đẩy việc giải quyết tranh 

chấp hợp đồng và phá sản doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, vẫn còn không ít nhiệm vụ của các bộ ngành được giao 

trong Nghị quyết 02 nhưng chưa có chuyển biến rõ rệt. Đơn cử, Nghị 

quyết 02 yêu cầu trước tháng 6/2019, các bộ ngành hoàn thành rà 

soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành 



nhưng chưa có những ghi nhận đáng kể. Nhiều bộ đề xuất ra nghị định 

sửa các điều kiện kinh doanh nhưng chưa trình Chính phủ ban hành. 

Hầu hết các bộ chưa có tài liệu hướng dẫn, tập huấn cho các địa 

phương, đơn vị thực thi và DN về những cải cách cắt giảm điều kiện 

kinh doanh; chưa giám sát đầy đủ. 

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cho biết DN, 

người dân đang rất kêu ca, phàn nàn khi làm các hồ sơ, thủ tục, nhất là 

thái độ công vụ của công chức, viên chức không hướng dẫn đầy đủ 

khiến người dân, DN phải đi lại nhiều lần để giải quyết. 

Trong khi đó, đại diện Bộ Tư pháp nêu thực tế các bộ ngành phụ trách 

nhóm chỉ số tổng hợp chưa chủ động chia sẻ thông tin với các bộ 

ngành thực hiện các chỉ số cụ thể, nên nhiều cơ quan phải tự đi mày 

mò, liên hệ chuyên gia quốc tế để tìm hiểu. Sự kết nối, chia sẻ, phối 

hợp giữa các bộ là chưa chặt chẽ. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng đây là phản ánh rất đúng và yêu 

cầu các bộ phụ trách nhóm chỉ số tổng hợp, các chỉ số cụ thể không chỉ 

hoàn thành ban hành tài liệu hướng dẫn mà phải chủ động kết nối, phối 

hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan bởi không bộ nào có thể tự 

cải thiện được cả một chỉ số hay nhóm chỉ số tổng hợp. 

 

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh dù còn 

những điểm chưa hài lòng hết nhưng nếu thực hiện hết các nhiệm vụ 

nếu trong Nghị quyết 02 đã rất tốt cho môi trường kinh doanh, năng lực 

cạnh tranh của quốc gia. 



“Các bộ ngành, địa phương phải quán triệt tinh thần kỷ cương, kỷ luật 

công vụ khi thực hiện Nghị quyết 02 mới có thể tạo chuyển biến rõ rệt, 

những cải cách mới có hiệu lực, hiệu quả thực sự”, Phó Thủ tướng nói 

và yêu cầu các bộ ngành, nhất là những cơ quan phụ trách nhóm chỉ 

số tổng hợp khẩn trương ban hành ngay tài liệu hướng dẫn còn thiếu 

để các bộ ngành khác, địa phương phối hợp thực hiện. 

“Có tài liệu hướng dẫn rồi thì các đồng chí tổ chức tập huấn bằng nhiều 

hình thức: Công khai đầy đủ trên cổng thông tin điện tử, tập huấn qua 

mạng, làm clip hướng dẫn…”, Phó Thủ tướng lưu ý. 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh sự cần thiết của hệ thống thông tin báo cáo 

trực tuyến để từng bộ ngành, địa phương có thể cập nhật dữ liệu 

thường xuyên, cung cấp thông tin kịp thời cho các tổ chức xếp hạng 

quốc tế. Phó Thủ tướng nêu ví dụ do không có sự thống nhất giữa Bộ 

GD&ĐT và Tổng cục Thống kê nên chúng ta vẫn chưa cung cấp được 

chỉ số về đào tạo nhân lực theo cách tính của quốc tế làm ảnh hưởng 

đến các chỉ số đánh giá, xếp hạng của nền kinh tế. 

Bộ TT&TT được giao nhiệm vụ thiết lập hệ thống báo cáo, cập nhật 

tình hình thực hiện các chỉ số trong Nghị quyết 02 trong thời gian sớm 

nhất. 

Cùng với đó, các bộ ngành, địa phương phải tăng cường đôn đốc, kiểm 

tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 02 trong lĩnh vực quản lý 

của mình. Phó Thủ tướng chỉ ra ở tầm Trung ương, ngoài hoạt động 

của Tổ công tác của Thủ tướng thì Bộ Nội vụ, các bộ phụ trách nhóm 

chỉ số tổng hợp, các chỉ số cụ thể hầu như chưa kiểm tra, giám sát. 

“Tôi đề nghị các đồng chí có ngay các đợt kiểm tra để xem tiến độ thực 

hiện đến đâu, đã làm được gì, đang vướng mắc chỗ nào. Đặc biệt rất 

cần gặp gỡ, đối thoại với đại diện các hiệp hội DN, trước hết là những 

vấn đề nóng nhất trong lĩnh vực bộ ngành mình phụ trách”, Phó Thủ 

tướng nói. 

Cùng với yêu cầu các địa phương rà soát lại kế hoạch hành động thực 

hiện Nghị quyết 02 có trọng tâm, trọng điểm, Phó Thủ tướng đề nghị 

trong tuần sau, các bộ ngành phải có báo cáo rà soát việc cắt giảm 

điều kiện kinh doanh thực chất đến đâu. Những vấn đề DN phản ánh 

đến do vướng luật, vướng nghị định, cần phải sửa ra sao. Thanh toán 

không dùng tiền mặt cần đưa những quy định mới nào để thúc đẩy, 

trong đó lưu ý xu thế mới như thanh toán qua điện thoại di động… 



Phó Thủ tướng cũng gợi ý Bộ KH&ĐT xem xét đánh giá, xếp hạng việc 

thực hiện Nghị quyết 02 của các bộ ngành, địa phương và công bố 

công khai trong thời gian tới. 
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5. Nghị định sửa đổi Nghị định 86 về kinh doanh 
vận tải bằng ô tô có gì mới? 
Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 

86/2014/NĐ-CP, Bộ đã tổ chức nhiều cuộc họp với các bộ, ngành 

liên quan nhằm làm rõ các nội dung đề xuất, kiến nghị với dự thảo 

Nghị định. 

 

Bộ Giao thông Vận tải cũng điều chỉnh bổ sung nội dung: “Trường hợp 

xe ô tô có sức chứa dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử phải có hộp 

đèn với chữ “XE HỢP ĐỒNG” gắn cố định trên nóc xe, kích thước hộp 

đèn tối thiểu 12x30cm.  

Đến thời điểm này dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-

CP về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đã quy định đảm bảo có 5 

loại hình vận tải hành khách theo đúng Luật Giao thông đường bộ, 

đồng thời có ứng dụng khoa học công nghệ cho tất cả các loại hình vận 

tải, có nhận diện rõ ràng để tạo thuận lợi cho người dân được chọn, từ 



đó tạo sự công khai, minh bạch, an toàn cho người dân khi sử dụng 

dịch vụ. 

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị 

định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP (Nghị định 86), Bộ Giao thông 

Vận tải đã tổ chức nhiều cuộc họp với các bộ, ngành liên quan nhằm 

làm rõ các nội dung đề xuất, kiến nghị với dự thảo Nghị định.  

Bên cạnh việc tạo thuận lợi cho người dân thì dự thảo Nghị định cũng 

đã bổ sung trách nhiệm của đơn vị vận tải, trách nhiệm của cơ quan 

quản lý nhà nước, tăng cường phối hợp giữa bộ, ngành địa phương 

trong quản lý hoạt động vận tải, quản lý thuế, khám sức khỏe cho lái 

xe…. đặc biệt là an toàn giao thông và trách nhiệm của đơn vị vận tải 

đối với đảm bảo an toàn giao thông.  

Về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông, Bộ 

Giao thông Vận tải cho hay, dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86 đã 

bổ sung một số quy định như: phải tập huấn cho người đại diện theo 

pháp luật, người điều hành vận tải và bộ phận quản lý, theo dõi các 

điều kiện về an toàn giao thông của đơn vị kinh doanh vận tải nếu để 

xảy ra tai nạn từ mức nghiêm trọng trở lên. 

Doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng hợp đồng điện tử phải có bộ phận 

quản lý theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông theo quy định. Dự 

thảo nghị định cũng quy định phải có dây an toàn tại các vị trí ghế ngồi, 

giường nằm; lập, cập nhật đầy đủ các nội dung vào lý lịch phương tiện, 

lý lịch hành nghề lái xe theo quy định.  

Đặc biệt, trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86, Bộ Giao thông 

Vận tải đã bổ sung các quy định để phân định về nhận diện phương 

tiện kinh doanh, hộp đèn xe hợp đồng điện tử, bố trí điểm đỗ xe taxi, xe 

hợp đồng, xe du lịch, xe buýt… từ đó ưu tiên phương tiện vận tải hành 

khách công cộng như xe buýt, xe taxi trong tổ chức giao thông nhằm 

góp phần giảm ùn tắc giao thông.  

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86 cũng bổ sung quy định liên 

quan đến đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều 

hành giao thông vận tải; khuyến khích các thành phần kinh tế, các loại 

hình kinh doanh vận tải ứng ứng dụng khoa học công nghệ; loại bỏ 

những nội dung gây cản trở tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh vận 

tải theo quy định của pháp luật, cũng như làm triệt tiêu các mô hình đổi 

mới sáng tạo.  



Theo đó, dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định tất cả các loại hình 

kinh doanh vận tải, đơn vị bến xe phải ứng dụng khoa học công nghệ 

để phục vụ quản lý của doanh nghiệp….  

Đi vào chi tiết các điều khoản của dự thảo thay thế Nghị định 86, Bộ 

Giao thông Vận tải cho hay, đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành 

khách bằng xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi (kể cả người lái xe), Bộ Giao thông 

Vận tải điều chỉnh, bổ sung một số nội dung như định nghĩa về kinh 

doanh vận tải bằng xe ô tô “là việc thực hiện ít nhất một trong các công 

đoạn chính của hoạt động vận tải (trực tiếp điều hành phương tiện, lái 

xe hoặc quyết định giá cước vận tải) để vận chuyển hành khách, hàng 

hóa trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi”.  

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh, bổ sung một số nội dung 

như: định nghĩa về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô “là việc thực hiện ít 

nhất một trong các công đoạn chính của hoạt động vận tải (trực tiếp 

điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước vận tải) để vận 

chuyển hành khách, hàng hóa trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi”.  

Lý giải về nội dung này, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, việc điều chỉnh 

nhằm phân định rõ hơn đơn vị kinh doanh vận tải với đơn vị cung cấp 

dịch vụ khác có liên quan hoạt động vận tải. Thể hiện đúng bản chất 

của hoạt động kinh doanh vận tải trong xu thế ứng dụng mạnh mẽ khoa 

học công nghệ và liên kết phát triển doanh nghiệp giai đoạn hiện nay và 

giai đoạn tới, tạo sự minh bạch, tránh phát sinh đùn đảy trách nhiệm 

thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước, với khách hàng trong hoạt động 

kinh doanh vận tải.  

Bộ Giao thông Vận tải cũng điều chỉnh bổ sung nội dung: “Trường hợp 

xe ô tô có sức chứa dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử phải có hộp 

đèn với chữ “XE HỢP ĐỒNG” gắn cố định trên nóc xe, kích thước hộp 

đèn tối thiểu 12x30cm.  

Bộ Giao thông Vận tải cho hay, việc bổ sung nội dung này nhằm bảo 

đảm quản ý đúng loại hình kinh doanh vận tải, xác định rõ hình thức 

ứng dụng hợp đồng đồng điện tử với loại hình taxi; đồng thời làm rõ 

nhận diện của các phương tiện kinh doanh loại hình này tránh tình 

trạng xe cá nhân trá hình kinh doanh dẫn đến gây khó khăn cho lực 

lượng tuần tra kiêm soát và tổ chức giao thông đô thị.  

Ví dụ như đường có biển cấm loại phương tiện này nhưng do không có 

nhận diện nên vẫn đi vào các tuyến bị cấm khiến ùn tắc giao thông dẫn 

đến không công bằng trong hoạt động vận tải.  



Đặc biệt một nội dung quan trọng cũng được các doanh nghiệp kinh 

doanh vận tải quan tâm đó là dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86 

quy định với xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch “có trên 70% tổng thời gian 

hoạt động trong một tháng tại địa phương nào thì phải thực hiện cấp 

phù hiệu địa phương đó”. 

Quy định nội dung này theo Bộ Giao thông Vận tải nhằm bảo đảm quản 

lý đúng loại hình kinh doanh vận tải, tránh đăng ký loại hình xe hợp 

đồng nhưng hoạt động như tuyến cố định, đăng ký ở địa phương này 

những lại đưa phương tiện sang địa phương khác hoạt động dẫn đến 

mất trật tự vận tải, cạnh tranh không lành mạnh với tuyến cố định và xe 

taxi trên địa bàn, gây khó khăn cho việc quản lý vạn tải, tổ chức giao 

thông và quản lý thuế…  

 

Xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch có trên 70% tổng thời gian hoạt động 

trong một tháng tại địa phương nào thì phải thực hiện cấp phù hiệu địa 

phương đó.  

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội 

Vận tải ô tô Việt Nam (VATA) thông tin, tại cuộc họp do Phó Thủ tướng 

Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì về rà soát dự thảo Nghị định thay 

thế Nghị định 86 mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đánh giá 

cao Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, ngành, địa phương, đơn vị có liên 

quan tích cực xây dựng dự thảo Nghị định. 

Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi khi Nghị định được ban hành, Phó 

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương nghiên cứu, tiếp 



tục rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định; trong đó lưu ý, tiếp thu ý kiến 

của Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông…  

Cũng theo ông Nguyễn Văn Quyền, tại cuộc họp này, có ý kiến đưa nội 

dung quy định quản lý đối với các đơn vị vận tải sử dụng dịch vụ nền 

tảng kết nối trong vận tải như Grab, Be, G7 vào dự thảo Nghị định thay 

thế Nghị định 86. Cụ thể, ngoài 2 hình thức như dự thảo Nghị định thay 

thế Nghị định 86 (xe taxi, xe hợp đồng), có ý kiến đề nghị nghiên cứu 

thêm mô hình tương tự như Google, Facebook để rộng đường cho ứng 

dụng công nghệ 4.0 vào nền kinh tế.  

“Về nội dung này Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận thấy quy định 

như dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86 là phù hợp với Luật Giao 

thông đường bộ hiện hành. Muốn quy định hình thức như đề xuất, cần 

chế định nội dung này ở Luật Quản lý về lĩnh vực Công nghệ thông tin 

và có hiệu lực điều chỉnh chung đối với các ngành; trong đó có ngành 

vận tải ô tô thì mới có cơ sở quy định trong văn bản dưới luật về quản 

lý vận tải ô tô”, ông Nguyễn Văn Quyền cho hay.  

Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV 

ngày 5/6, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, 

Nghị định 86 sửa đổi nhận được sự quan tâm đặc biệt của các hiệp hội 

doanh nghiệp, người dân cũng như các cơ quan thông tin truyền thông, 

cơ quan nghiên cứu. Bộ đã trình Chính phủ 7 lần và mỗi lần đều có 

những thay đổi do vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.  

Tuy nhiên, đến nay, nội dung Nghị định đã nhận được sự đồng thuận 

của hầu hết các hiệp hội, tổ chức, cơ quan. Bộ trưởng cho biết, Nghị 

định 86 sửa đổi sẽ sớm được ban hành và khẳng định, khi đó, taxi công 

nghệ và taxi truyền thống sẽ có cơ hội cạnh tranh như nhau vì taxi 

truyền thống cũng có thể lắp các thiết bị công nghệ để phục vụ hành 

khách./.  
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6. Để đại lý làm thủ tục hải quan phát triển và hoạt 
động đúng nghĩa 
Đại lý làm thủ tục hải quan được hình thành với kỳ vọng trở thành 

“cánh tay nối dài” giúp cơ quan Hải quan, DN XNK giảm tải áp lực công 

việc khi khối lượng hàng hóa và nhu cầu XNK ngày một gia tăng. Tuy 

nhiên, phát triển đại lý làm thủ tục hải quan theo hướng hiện đại, 



chuyên nghiệp, đúng nghĩa vẫn là bài toán khó khi mà những dịch vụ 

khai thuê đã trở thành thói quen khó bỏ trong nhiều năm qua. 

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế 

Nội Bài. 

Doanh nghiệp còn e ngại 

Hoạt động của đại lý hải quan tại Việt Nam đang được vận hành theo 

quy định tại Điều 20 Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Mới đây nhất, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 22/2019/TT-BTC sửa 

đổi Thông tư 12/2015/TT-BTC quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ 

nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ 

tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục 

hải quan (có hiệu lực thi hành từ 1/7/2019). Nhiều quy định được đơn 

giản hóa thủ tục hành chính một cách rõ ràng như: Cắt giảm giấy tờ 

đăng ký kinh doanh trong hồ sơ công nhận đại lý, chứng minh thư nhân 

dân trong hồ sơ đăng ký dự thi cấp chứng chỉ, cấp mã số nhân viên đại 

lý; quy định cụ thể, chi tiết thủ tục hành chính về cấp lại, gia hạn, thu 

hồi mã số nhân viên đại lý làm hải quan. Nhưng cũng có những quy 

định đảm bảo công tác quản lý hải quan cũng như hướng tới mục tiêu 

phát triển hoạt động đại lý hải quan hoạt động đúng nghĩa. 

Trong một báo cáo khảo sát của Tổng cục Hải quan mới đây nhất cho 

thấy, tỉ lệ tờ khai đại lý được ủy quyền nộp thuế thay hoàn toàn cho chủ 



hàng chiếm tỉ lệ rất thấp, chỉ 9,9%; mức độ tin cậy của đại lý chưa 

được đánh giá ở mức cao (chỉ chiếm tỉ lệ dưới 10%). 

Theo đại diện Cục Giám sát quản lý về hải quan, một trong những 

nguyên nhân vì sao đại lý chưa phát triển được một phần có sự e ngại 

từ phía DN XNK. 

Có tình trạng DN không làm thủ tục nhưng cũng không muốn ký hợp 

đồng đại lý. Lý do là ký hợp đồng đại lý sẽ phức tạp hơn về mặt thủ tục, 

cũng như phát sinh chi phí. Chính vì vậy giải pháp phổ biến mà DN 

XNK đang làm là ký giấy giới thiệu khống, vô hình trung biến những 

người khai thuê thành nhân viên của mình. Đấy là vấn đề chủ chốt tác 

động đến tình trạng đại lý rất khó phát triển hiện nay. 

“Rõ ràng với cách làm đã tồn tại nhiều năm này dẫn đến tình trạng 

người ta chỉ khai sao cho nhanh nhất, có lợi nhất còn trách nhiệm về 

sau thuộc về phía DN XNK”- đại diện Cục Giám sát quản lý về hải quan 

cho biết. 

Lí giải về vấn đề này, một nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thừa 

nhận đã có nhiều năm thực hiện dịch vụ khai thuê, thậm chí có những 

lúc sử dụng cả chục chữ ký số của DN XNK để thực hiện dịch vụ khai 

thuê. “Có rất nhiều công ty làm theo kiểu giấy giới thiệu đó. Điều này 

không phải ngẫu nhiên hình thành mà từ thực tế yêu cầu của DN XNK. 

Bản thân DN chưa hiểu dùng dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan sẽ có 

lợi như thế nào và thuận lợi gì. Dù rất muốn thực hiện thủ tục cho DN 

XNK qua hợp đồng đại lý nhưng vẫn có sự e ngại và DN chọn giải pháp 

đưa luôn chữ ký số cho đại lý để khai hải quan”-một nhân viên đại lý hải 

quan cho biết. 

Cần thêm niềm tin 

Rõ ràng tâm lý e ngại về thủ tục ký hợp đồng đại lý làm thủ tục hải 

quan, mất thêm chi phí với đại lý đã khiến cho nhiều DN vẫn chọn 

phương án sử dụng dịch vụ khai thuê. Để cạnh tranh với dịch vụ khai 

thuê, các đại lý làm thủ tục hải quan phần nhiều cũng phải hoạt động 

giống như hình thức này. Đó là làm dịch vụ khai thuê dưới hình thức cử 

nhân viên của mình mang theo Giấy giới thiệu của công ty thuê. 

Theo đại diện Cục Giám sát quản lý về hải quan, đại lý làm thủ tục hải 

quan chính thức được quy định trong Luật Hải quan năm 2014, có hiệu 

lực thi hành từ năm 2015. Chắc chắn sẽ phải trải qua giai đoạn quá độ, 

chập chững như bây giờ. Thời gian tới sẽ có thay đổi siết chặt để đến 

gần với mục tiêu phát triển đại lý làm thủ tục hải quan như các nước 

tiên tiến, việc làm thủ tục hải quan 80-90% thông qua đại lý. Để đạt 



được mục tiêu không thể vừa muốn đội ngũ đại lý hải quan phát triển 

lại vừa muốn thuận tiện trước mắt. 

Những trở ngại cản trở sự phát triển của đại lý hải quan đến từ nhiều 

yếu tố. Chính vì vậy, để tìm ra giải pháp hữu hiệu vừa tạo thuận lợi cho 

DN XNK, đại lý làm thủ tục hải quan cũng như đảm bảo công tác quản 

lý hải quan không phải là vấn đề một sớm, một chiều. Quyền và nghĩa 

vụ giữa DN và đại lý đều phụ thuộc phạm vi mà hợp đồng hai bên ký. 

Không cấm việc đại lý có thể chịu trách nhiệm toàn bộ lô hàng. Nếu DN 

XNK nhập lô hàng về không chắc chắc việc khai mã, giá, thuế sẽ ký 

hợp đồng với đại lý. Nếu việc áp thuế, mã, chính sách sai đại lý sẽ 

hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lúc đó DN mới thấy rõ được lợi ích khi kí 

hợp đồng đại lý làm thủ tục hải quan. Tuy nhiên điều này phải đi đôi với 

trách nhiệm cũng quyền lợi của các bên, phía cơ quan Hải quan gia 

tăng thêm chế độ ưu tiên cho DN đại lý làm thủ tục hải quan; DN phải 

mất chi phí hợp đồng đại lý, trong khi đó đại lý phải đạt độ tin cậy của 

DN XNK từ nguồn lực về tài chính, hệ thống bảo mật thông tin… 

Có tình trạng DN không làm thủ tục nhưng cũng không muốn ký hợp 

đồng đại lý. Lý do là ký hợp đồng đại lý sẽ phức tạp hơn về mặt thủ tục, 

cũng như phát sinh chi phí. Chính vì vậy giải pháp phổ biến mà DN 

XNK đang làm là ký giấy giới thiệu khống, vô hình trung biến những 

người khai thuê thành nhân viên của mình. Đấy là vấn đề chủ chốt tác 

động đến tình trạng đại lý rất khó phát triển hiện nay. 
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7. Hôm nay 12/6, Quốc hội thảo luận dự án Bộ luật 
Lao động (sửa đổi) 
Sáng 12/6, các đại biểu làm việc tại Hội trường, nghe Ủy viên Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc 

hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về đề 

nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình giải 

trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội (nếu có). 



Quang cảnh phiên họp Quốc hội, chiều 11/6.  

Sau đó, Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu và tiến hành phê chuẩn đề 

nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

Thời gian còn lại của buổi sáng, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Hội 

trường về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. 

Dự thảo Luật trình xin ý kiến Quốc hội gồm 6 chương, 40 điều nhằm 

quy định đầy đủ, cụ thể, rõ ràng, minh bạch về trình tự, thủ tục quản lý 

xuất cảnh, nhập cảnh của công dân; trách nhiệm của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan; các trường hợp hạn chế quyền công dân 

trong hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh. 

Dự thảo Luật có đối tượng áp dụng, nội dung điều chỉnh, thủ tục hành 

chính, các loại giấy tờ được cấp, trách nhiệm quản lý nhà nước khác 

với Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài 

tại Việt Nam nên Ban soạn thảo đề nghị không hợp nhất hai luật. 

Dự án Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý, có một số vấn đề tiếp tục cần xin ý 

kiến Quốc hội, đó là: bố cục của dự thảo Luật; bổ sung quy định về cơ 

sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; 

quy định về sử dụng hộ chiếu và hình thức, nội dung của hộ chiếu; điều 

chỉnh lại các mục của Chương III bảo đảm rõ ràng, minh bạch, thuận lợi 

cho việc thực hiện; về tên gọi của Luật; về phạm vi điều chỉnh; nguyên 

tắc xuất cảnh, nhập cảnh; quyền và nghĩa vụ của công dân; giấy tờ 



xuất nhập cảnh; cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; cấp hộ 

chiếu phổ thông và giấy thông hành; về hủy, thu hồi, khôi phục hộ 

chiếu; điều kiện xuất cảnh, điều kiện nhập cảnh; các trường hợp bị tạm 

hoãn xuất cảnh; trách nhiệm quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công 

dân Việt Nam. 

Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình ý kiến 

của đại biểu Quốc hội về dự án Luật. 

Buổi chiều, Quốc hội nghe Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả 

kiểm phiếu. Sau đó Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị 

quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về 

việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

Thời gian còn lại, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Bộ luật 

Lao động (sửa đổi). 

Việc sửa đổi Bộ luật nhằm hướng đến mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy thị trường lao động 

phát triển; giải quyết căn bản các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi 

hành sau 5 năm áp dụng trên thực tế và tạo khung pháp lý thông 

thoáng, linh hoạt hơn về tuyển dụng, sử dụng lao động bảo đảm tốt 

hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng 

lao động, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của lao động Việt 

Nam. 

Dự thảo Bộ luật trình Quốc hội xin ý kiến tập trung vào những vấn đề 

còn ý kiến khác nhau, như: việc mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm 

thêm giờ tối đa; các phương án điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu; về tổ 

chức đại diện của người lao động tại cơ sở; về thời gian nghỉ tết âm 

lịch; về bổ sung ngày nghỉ lễ vào Ngày thương binh, liệt sĩ; về thời gian 

làm việc của công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan 

hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. 

Cuối phiên họp, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào 

Ngọc Dung giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Bộ luật Lao 

động (sửa đổi). 

Theo baotintuc.vn 

 

8. Đi khám bệnh không cần phải mang thẻ bảo 
hiểm, giấy tờ 



Người dân đi khám chữa bệnh bằng BHYT không cần mang giấy 

tờ tùy thân mà có thể thực hiện xác thực nhân thân bằng thông tin 

sinh trắc học như vân tay, khuôn mặt... 

Liên quan đến lộ trình cấp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử cho người 

tham gia từ 1-1-2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng, ngày 11-6, ông Võ 

Khánh Bình, Trưởng Ban Sổ - Thẻ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) 

khẳng định các điều kiện về cơ sở hạ tầng ứng dụng công nghệ thông 

tin trong quản lý đã cơ bản hoàn thiện. 

BHXH Việt Nam đã có cơ sở dữ liệu tập trung về đối tượng tham gia và 

hoạt động nghiệp vụ của Ngành trong tổ chức thực hiện chính sách 

BHXH, BHYT như cấp số định danh cá nhân (mã số BHXH) cho người 

tham gia. Mặt khác, người tham gia và các cơ sở khám chữa bệnh cũng 

đã quen với việc tra cứu thông tin về thẻ BHYT trên cổng dữ liệu hệ 

thống thông tin giám định BHYT. Như vậy, việc triển khai thẻ BHYT 

điện tử trong thời gian tới là rất thuận lợi. 

Ông Võ Khánh Bình, Trưởng ban Sổ - Thẻ, BHXH Việt Nam. 

Khi chuyển đổi sang sử dụng thẻ BHYT điện tử, ông Bình khẳng định 

sẽ giảm chi phí đổi thẻ BHYT do sai, lệch thông tin, thay đổi nơi đăng 

ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, điều chỉnh quyền lợi, đối 



tượng… Đồng thời giảm chi phí giao dịch khi thực hiện thẻ đa chức 

năng với việc tích hợp các tiện ích ứng dụng trên thẻ như nộp tiền 

BHYT qua thẻ ATM, internet banking, tra cứu thông tin đóng - hưởng 

BHYT. Cạnh đó còn rút ngắn thời gian, chi phí lao động cho việc kiểm 

tra thủ tục hành chính, đảm bảo nhanh gọn, chính xác. 

“Quan trọng hơn là việc này giúp ngăn chặn kịp thời các hành vi lạm 

dụng, trục lợi BHYT như mượn thẻ, gian lận BHYT... thông qua chức 

năng quản lý lịch sử, lịch trình khám bệnh, chữa bệnh và kiểm tra thông 

tin các lần khám bệnh…”, ông Bình thông tin thêm. 

 
Lịch sử bệnh nhân sẽ được lưu để tiện cho công tác khám, chữa bệnh.  

Cạnh đó, những người đã có thẻ giấy sẽ được cơ quan BHXH chủ 

động chuyển đổi sang thẻ điện tử, không yêu cầu phải lập bổ sung hồ 

sơ. Quan trọng nhất là người tham gia khi đi KCB không cần mang giấy 

tờ tùy thân mà có thể thực hiện xác thực nhân thân bằng thông tin sinh 

trắc học như vân tay, khuôn mặt..., giúp thuận tiện và giảm phiền hà. 

Toàn bộ lịch sử bệnh tật của người tham gia cũng được lưu trữ trên thẻ 

cũng thuận lợi hơn cho quá trình theo dõi và điều trị bệnh tật. 



 
Người bệnh không cần phải mang giấy tờ theo như trước đây.  

Đối với cơ sở KCB, việc chuyển đổi sang sử dụng thẻ điện tử để xác 

thực người sử dụng thẻ tại khâu tiếp đón bệnh nhân, tiết kiệm được chi 

phí và giảm thời gian kiểm tra thủ tục, đảm bảo nhanh gọn, chính xác 

do thông tin lưu giữ trong thẻ điện tử (trong chíp) được dùng để nhận 

dạng, xác thực nhân thân bệnh nhân, thay vì phải kiểm tra giấy tờ tùy 

thân có ảnh. 

“Thẻ điện tử cũng giúp cơ sở y tế kiểm tra thông tin các lần KCB BHYT 

gần nhất để tránh việc sử dụng các dịch vụ cận lâm sàng với tần suất 

có thể gây ra những tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe người 

bệnh hay việc cấp các loại thuốc điều trị phù hợp, tránh tình trạng kháng 

thuốc do sử dụng không hợp lý…”, ông Bình khẳng định. 

Quyền lợi của người tham gia BHYT 5 năm liên tục 

Tôi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) từ năm 2012 nhưng vừa rồi, khi tôi 

tiếp tục tham gia BHYT thì trên thẻ lại ghi “Thời điểm đủ 5 năm liên tục: 

từ ngày 1-8-2020”. 

Theo plo.vn 

 

9. Nhiều bất cập, hạn chế cần khắc phục trong công 
tác cải cách hành chính ở Hiệp Hòa 
Trong hai ngày 10, 11-6, Tổ kiểm tra số 3 do UBND tỉnh thành lập gồm 

Văn phòng UBND tỉnh, đại diện các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền 

thông, Khoa học và Công nghệ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải 



cách hành chính (CCHC), thực hiện ISO, ứng dụng công nghệ thông tin 

(CNTT) tại huyện Hiệp Hòa. 

 

 

Tổ kiểm tra làm việc tại UBND huyện Hiệp Hòa. 

Kiểm tra thực tế tại các xã Đại Thành, Danh Thắng, Thường Thắng, thị 

trấn Thắng, UBND huyện, các thành viên trong đoàn đánh giá cao sự 

quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác CCHC, thực 

hiện ISO và CNTT. 

Các cơ quan đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, kiện toàn ban 

chỉ đạo, phân công cán bộ trực tiếp theo dõi lĩnh vực, tổng hợp, báo 

cáo. Đến nay, 26/26 xã, thị trấn đã xây dựng xong bộ tài liệu hệ thống 

quản lý chất lượng, đáp ứng cho việc chuyển đổi từ hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN 

ISO 9001: 2015.  

Bộ phận một cửa niêm yết công khai các thủ tục hành chính, công chức 

đáp ứng yêu cầu của tổ chức, công dân trong quá trình giải quyết thủ 

tục hành chính. 



 

 

Các thành viên Tổ kiểm tra số 3 kiểm tra tại bộ phận một cửa xã Đại 

Thành. 

Bên cạnh đó, Tổ kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề nghị 

UBND huyện, cơ quan chức năng tập trung khắc phục như: Chưa quản 

lý, điều hành, xử lý văn bản trên hệ thống phần mềm quản lý dùng 

chung; sổ theo dõi, hồ sơ lưu và phần mềm ở bộ phận một cửa thiếu 

thông tin, không thống nhất về thời gian.  

Quy trình liên thông thủ tục hành chính gồm: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi tại các xã đa số đều chậm và không 

đúng quy định, không có phiếu hẹn trả hồ sơ cho công dân.  

Lãnh đạo huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn chưa quan tâm sử 

dụng chữ ký số cá nhân khi ban hành văn bản điện tử gửi đi; còn tiếp 

nhận hồ sơ tại phòng chuyên môn ở một số lĩnh vực mà không qua bộ 

phận một cửa; chưa có hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, 4. Cơ sở vật chất ở bộ phận một cửa của UBND huyện diện tích 

chật hẹp, thiết bị chưa đồng bộ. Nhiều hồ sơ thuộc lĩnh vực xây dựng 

thiếu thành phần nhưng vẫn cấp phép, phiếu hẹn thiếu thông tin người 

nhận. 

 



 

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện Hiệp Hòa trao đổi về vấn đề chậm cấp thẻ BHYT 

cho trẻ dưới 6 tuổi. 

Trao đổi làm rõ vấn đề tổ công tác nêu liên quan đến lĩnh vực của 

ngành, ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện Hiệp 

Hòa cho biết có tình trạng chậm cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi do 

sự phối hợp giữa cơ quan Bảo hiểm Xã hội với Bưu điện huyện và cán 

bộ chuyên môn các xã, thị trấn chưa ăn khớp. Bảo hiểm Xã hội huyện 

sẽ khắc phục những hạn chế thuộc thẩm quyền của đơn vị trong thời 

gian tới.  

Lãnh đạo UBND huyện cho biết hiện nay đã có chủ trương xây dựng 

trụ sở mới, mua sắm đồng bộ trang thiết bị cho bộ phận một cửa. Dự 

kiến việc xây dựng hoàn thành trong năm 2020.  

Từ nay đến cuối năm, huyện tập trung quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công 

chức các cơ quan chuyên môn, UBND xã, thị trấn nâng cao trách 

nhiệm thực thi công vụ. Đẩy mạnh tuyên truyền tới các cơ quan, đơn vị 

và người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; sớm hoàn 

thiện và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 

9001:2015 theo đúng kế hoạch UBND tỉnh giao trong năm 2019. Về 

những tồn tại, hạn chế khác, UBND huyện tiếp thu và sớm khắc phục.  

Theo bacgiang.gov.vn 



10. Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách 
hành chính 6 tháng năm 2019 

TPHCM sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá công tác 

cải cách hành chính 6 tháng năm 2019 vào ngày 2/7 tới. 

- Đây là một trong những kết luận của ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ 

tịch UBND TPHCM tại buổi họp giao ban Thường trực Ban chỉ đạo Cải 

cách hành chính Thành phố vào chiều 11/6. 

 

Toàn cảnh hội nghị. 

Cũng tại hội nghị, ông Trần Vĩnh Tuyến đề nghị cần có chuyên đề cụ 

thể gắn với đời sống của người dân và doanh nghiệp, đồng thời tập 

trung rà soát lại nội dung theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 

gắn với chỉ thị của Thủ tướng, nghị quyết của Thủ tướng về xây dựng 

chính quyền điện tử. 

Trước khi sơ kết, Ban chỉ đạo cải cách hành chính cũng có vài buổi 

khảo sát thực tế tại một số đơn vị. Ngoài các đơn vị sở, ban, ngành, 24 

quận huyện, tại hội nghị lần này sẽ có sự tham dự của văn phòng đăng 

ký đất đai của 24 quận, huyện. 

"Chỉ có cải cách hành chính thì mới tạo ra môi trường phát triển kinh tế-

xã hội, mới giải quyết những vấn đề tắc nghẽn của Thành phố này, 

hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2015-2020, đề cao trách 

nhiệm và tình cảm của cán bộ công chức. Bởi vì nếu cán bộ công chức 

không chuyển động, không lấy tình cảm trách nhiệm để phục vụ thì cải 

cách hành chính sẽ không bao giờ tốt hơn được." - ông Trần Vĩnh 

Tuyến cho biết. 
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11. Dịch vụ bưu chính công ích Thạch Hà: Tiện cả 
đôi đường 
Sau hơn 1 tháng đi vào hoặt động, dịch vụ bưu chính công ích từ 

điểm giao dịch 1 cửa cấp xã đến trung tâm hành chính công cấp 

huyện tại Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã tạo thuận lợi cho cán bộ, công 

chức có thời gian tập trung vào chuyên môn, tăng sự hài lòng của 

người dân. 

Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Thạch Hà giải quyết hồ sơ, 

thủ tục hành chính cho người dân 

Hơn 1 tháng nay, kể từ khi triển khai dịch vụ bưu chính công ích từ 

điểm giao dịch 1 cửa cấp xã đến trung tâm hành chính công (TTHCC) 

cấp huyện, anh Phan Đình Dương – cán bộ địa chính xã Thạch Hội 

(Thạch Hà) không còn phải lên huyện để giải quyết hồ sơ liên quan. 

Trong khi trước đây, bình quân 1 tuần, anh Dương phải 3-4 lần lên 

huyện để làm hồ sơ, thậm chí có ngày phải lên 2 lần. 

“Từ khi triển khai dịch vụ bưu chính công ích, hồ sơ về thủ tục đất đai 

do tôi phụ trách cũng như hồ sơ các lĩnh vực khác đều được nhân viên 

bưu điện chuyển thẳng từ xã lên TTHCC huyện. Sau khi cấp huyện giải 

quyết xong, hồ sơ lại được nhân viên bưu điện chuyển trở về xã. Việc 



chuyển hồ sơ từ xã lên huyện và ngược lại được thực hiện hàng ngày” 

– anh Phan Đình Dương cho biết. 

Hồ sơ, thủ tục hành chính được nhân viên Bưu điện huyện Thạch Hà 

chuyển từ UBND xã Thạch Văn lên TTHCC huyện Thạch Hà, thay cho 

cán bộ xã 

Theo anh Dương, thực hiện dịch vụ bưu chính công ích, anh cũng như 

những cán bộ phụ trách chuyên môn của xã không phải mất công đi 

quãng đường hơn 20 km lên huyện để giải quyết hồ sơ, vừa tốn tiền 

xăng, vừa mất thời gian đi lại. Một bộ hồ sơ về lĩnh vực đất đai, từ khi 

nhận hồ sơ ở xã đến khi giao được bìa cho người dân phải mất 4 lần đi 

lại lên huyện. Nay thời gian đi lại đó đã có nhân viên bưu điện lo, anh 

em cán bộ có thời gian tập trung xử lý công việc chuyên môn ở xã. 

Dịch vụ bưu chính công ích không chỉ giảm tải thời gian cho cán bộ mà 

còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. “Chúng tôi chỉ có 2 ông bà 

già ở nhà. Vừa qua làm hồ sơ để hưởng chế độ chính sách người cao 

tuổi, nhờ có dịch vụ này nên chỉ cần đến trụ sở UBND xã là được cán 

bộ hướng dẫn và “lo” cho mọi việc, không phải đi lên huyện” – bà Lan, 

người dân xã Thạch Hội cho biết. 

Đánh giá sau hơn 1 tháng thực hiện thí điểm dịch vụ bưu chính công 

ích, Chủ tịch UBND xã Thạch Văn Dương Văn Thái cho rằng: Đây là 

dịch vụ vô cùng hữu ích, thuận tiện cho cán bộ và người dân, “ích 

nước, lợi nhà”. Thay vì ngày nào cũng “vắng” 1-2 cán bộ lo việc lên 

huyện làm hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan, thì nay đã có nhân viên 



bưu điện “gánh”. Cán bộ đỡ tốn tiền xăng xe, thời gian, công sức đi lại; 

cơ quan luôn có người trực để xử lý công việc phát sinh tại cơ sở. 

Theo thống kê của Bưu điện Thạch Hà, sau 1 tháng thí điểm tại 2 xã 

Thạch Hội, Thạch Văn, ngoài việc chuyển phát kết quả giải quyết hồ sơ 

tại TTHCC đã tiếp nhận thì kênh tiếp nhận từ cấp xã đến TTHCC huyện 

đã tiếp nhận gần 100 hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 

công ích xã. 

 

Từ nay, cán bộ xã Thạch Hội không phải mất thời gian đi lại lên huyện 

để giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính 

Giám đốc Bưu điện huyện Thạch Hà Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết: Sau 

khi có chủ trương của tỉnh, huyện về đẩy mạnh cải cách hành chính, 

bưu điện huyện đã triển khai dịch vụ bưu chính công ích, tập huấn cho 

nhân viên chuyển phát. Mỗi ngày thực hiện chuyển phát hồ sơ 1 lần, lai 

ghép trên đường thư của bưu điện, trường hợp đặc biệt có thể 2 lần. 

Mỗi hồ sơ đều được ký xác nhận 2 bên mỗi khi chuyển – phát. Chi phí 

chuyển phát là 26.000đồng/lần. Đối với hồ sơ của đối tượng chính sách 

được miễn giảm 50%. 

Chánh Văn phòng UBND huyện, Giám đốc TTHCC huyện Thạch Hà - 

Đoàn Tiến Đạt cho hay: Thực hiện cải cách hành chính, UBND huyện 

Thạch Hà đã chỉ đạo TTHCC huyện phối hợp với Bưu điện huyện, 

UBND các xã Thạch Hội, Thạch Văn triển khai thí điểm dịch vụ bưu 

chính công ích nhận và trả kết quả tại xã. 



Sau hơn 1 tháng triển khai, bước đầu đã đem lại hiệu quả nhất định, 

như: Tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời giúp ngành bưu điện khai 

thác tốt và nâng cao hiệu quả mạng lưới bưu chính. Ngoài ra, việc triển 

khai dịch vụ đã giúp giảm áp lực cho các cơ quan hành chính nhà 

nước, góp phần cải cách thủ tục hành chính, từng bước cung ứng dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, nâng cao chất lượng phục vụ nhân 

dân. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Thạch Hà sẽ triển khai dịch 

vụ này đối với tất cả các xã trên địa bàn. 

Thực hiện dịch vụ bưu chính công ích tại Thạch Hà đã thực sự là “cánh 

tay nối dài” từ chính quyền cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh, góp phần 

thực hiện mục tiêu xây dựng nền hành chính công hiện đại, nhanh gọn, 

minh bạch, tiết kiệm, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. 
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12. Bảo hiểm Xã hội Hà Tĩnh đầu tư CNTT, cắt giảm 
nhiều thủ tục hành chính 
24 năm xây dựng và trưởng thành, BHXH tỉnh Hà Tĩnh ngày càng 

đến gần hơn với người dân. Trong bước đi mới, đơn vị đang tập 

trung đầu tư phát triển công nghệ thông tin (CNTT), hiện đại hoá 

hành chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. 

Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hiện đại hoá hành chính sẽ giúp giảm 

áp lực cho các trung tâm hành chính công (Ảnh Ánh Dương) 



Để hiện đại hoá hành chính, BHXH tỉnh xác định việc ứng dụng CNTT 

trong hoạt động của các cơ quan đơn vị là vô cùng quan trọng. Ông 

Phan Văn Thân – Trưởng phòng CNTT BHXH tỉnh cho biết: “Công tác 

ứng dụng CNTT, cải cách hành chính luôn được BHXH tỉnh quan tâm 

triển khai quyết liệt từ nhiều năm qua. Các văn bản, kế hoạch được 

tham mưu và ban hành đều gắn với việc ứng dụng CNTT để nâng cao 

năng suất lao động, hiệu quả quản lý và đẩy mạnh CCHC. BHXH tỉnh 

cũng tự hào luôn là đơn vị đi đầu trong thực hiện các kế hoạch, nhiệm 

vụ chung về cải cách hành chính của ngành”. 

Có được kết quả đó, BHXH tỉnh đã ban hành văn bản quan trọng như: 

hướng tới hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện 

tử; ngừng các phần mềm nghiệp vụ cũ, ứng dụng chính thức các 

nghiệp vụ trên phần mềm quản lý nghiệp vụ tập trung (phần mềm 3S); 

triển khai, chạy thử, vận hành và nghiệm thu thiết bị mạng WAN của 

ngành; tập huấn thực hiện giao dịch điện tử các chế độ ngắn hạn 

BHXH vv… Trong lĩnh vực giao dịch điện tử, BHXH Hà Tĩnh luôn tăng 

cường cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ của 

ngành. 

Năm 2019, BHXH tỉnh triển khai giao dịch điện tử đối với giải quyết các 

chế độ BHXH ngắn hạn tại 13 đơn vị cấp huyện, thị xã qua đó giúp 

người dân, doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian. 

Từ năm 2012, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai phần mềm Văn phòng 

điện tử thông minh (IOffice). Hiện nay, các văn bản trong nội bộ ngành 



từ cấp huyện, cấp tỉnh gửi ra BHXH Việt Nam đều được sử dụng văn 

bản ký số. 

100% công chức, viên chức quản lý trong toàn ngành đã được Ban Cơ 

yếu Chính phủ cấp chữ ký số để ký văn bản điện tử trong điều hành và 

chỉ đạo. Hệ thống hộp thư điện tử công vụ ngành được triển khai từ 

năm 2017 được vận hành tốt với 329 hộp thư công vụ ngành và 77% 

trong số đó được sử dụng thường xuyên. 

Năm 2015, khi Hà Tĩnh được BHXH Việt Nam lựa chọn là 1 trong 2 đơn 

vị trên toàn quốc ứng dụng thí điểm phần mềm 3S, cơ sở hạ tầng 

CNTT tại BHXH tỉnh đã tiếp tục được đầu tư nâng cấp đầy đủ với 347 

máy tính, 172 máy in, mạng LAN, mạng WAN. Sau thí điểm, BHXH Việt 

Nam đã cho ra đời hệ thống phần mềm nghiệp vụ quản lý tập trung dữ 

liệu từ trung ương. Hiện nay, tất cả các hoạt động nghiệp vụ đều được 

ứng dụng phần mềm CNTT để xử lý và quản lý. Mạng Internet, mạng 

LAN, mạng WAN của ngành đều được tận dụng để triển khai các công 

nghệ mới. 

Việc tăng cường các giao dịch điện tử cũng sẽ giúp giảm áp lực cho 

dịch vụ bưu chính công ích. 

Những đầu tư về CNTT cũng đã giúp quá trình triển khai thực hiện 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở các mức độ đạt kết quả tốt hơn. 

Nếu như ban đầu, ngành BHXH có 115 thủ tục hành chính thì nhờ ứng 

dụng CNTT, đã cắt giảm xuống 33 thủ tục vào năm 2015; đến 2016, 



2017 còn 32 thủ tục và năm 2018 tiếp tục cắt giảm chỉ còn 28 thủ tục 

hành chính, trong đó có 19 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. 

Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 3.768/3.768 đơn vị sử dụng lao động 

thực hiện giao dịch điện tử, đạt tỷ lệ 100%. Số lượt hồ sơ thủ tục được 

xử lý trực tiếp mức độ 3 trong năm 2018 là: 30.956 lượt, tương ứng với 

134.084 hồ sơ điện tử. 

Bên cạnh đó, ngành BHXH còn phối hợp Ngành Y tế triển khai thành 

công hệ thống thông tin giám định BHYT, liên thông dữ liệu hàng ngày 

giữa ngành Y tế với cơ quan BHXH. Hiện nay, đã có 281/281 cơ sở có 

liên thông dữ liệu khám chữa bệnh (KCB) BHYT với cổng tiếp nhận 

thông tin KCB BHYT. Năm 2018, đã thực hiện giám định điện tử cho 

gần 1,8 triệu hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ KCB BHYT chuyển lên cổng đúng ngày 

là 90%, trong đó 99,9% hồ sơ đã chuyển qua phần mềm giám định 

BHYT, đảm bảo cho công tác quản lý quỹ BHYT và giám định điện tử 

các dữ liệu được kịp thời, chính xác. 

Thực hiện chủ trương chung của BHXH Việt Nam, trên nền tảng ứng 

dụng CNTT những năm qua, BHXH tỉnh cũng đang hướng đến xây 

dựng hệ sinh thái 4.0, phục vụ người dân và doanh nghiệp với các dịch 

vụ: SMS, thanh toán trực tuyến, hệ thống chatpot phục vụ khách hàng, 

hoàn thiện phần mềm để cung cấp tất cả các dịch vụ công có thể lên 

mức độ 4 vào năm 2020. 
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13. Hưng Yên tập trung cải thiện chỉ số quản trị và 
hành chính công 
Tỉnh Hưng Yên đang tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính 

để đạt được hiệu quả thiết thực, nhằm nâng cao chỉ số quản trị và hành 

chính công (PAPI). Năm 2018, tỉnh Hưng Yên xếp thứ 35 trong số 63 

tỉnh, thành phố trên cả nước về chỉ số PAPI, tăng sáu bậc so với năm 

2017. Trong đó, một số tiêu chí được xếp vào nhóm các tỉnh, thành phố 

đạt điểm cao nhất như: Tham gia người dân ở cấp cơ sở, kiểm soát 

tham nhũng trong khu vực công; cung ứng dịch vụ công. 



 

Người dân làm thủ tục tại bộ phận một cửa Bảo hiểm xã hội TP Hưng 

Yên (tỉnh Hưng Yên). 

Ðể nâng cao chỉ số PAPI năm 2019, tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, 

địa phương phối hợp và có biện pháp nâng cao hiệu quả điều hành, 

quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công của bộ máy chính quyền 

các cấp. Trong đó, coi trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cấp xã, công 

khai minh bạch trong quá trình điều hành, rà soát, bình xét, công nhận 

đối tượng được hưởng chính sách; công khai thu chi ngân sách, sử 

dụng ngân sách tài chính công, quy hoạch, khung bảng giá đất; tập 

trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo, nâng cao sự giám sát của người 

dân với chính quyền. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đơn vị và các 

địa phương phải tập trung nâng cao chất lượng, cải thiện hơn nữa đối 

với nội dung quản trị môi trường và quản trị điện tử; tăng cường trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong cải cách thủ tục hành 

chính, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

Tỉnh Hưng Yên cũng chỉ đạo chính quyền các địa phương phải có lịch 

tiếp công dân cụ thể. Ðối với vụ việc phức tạp, kéo dài, lãnh đạo phải 

trực tiếp về cơ sở, tìm hướng giải quyết. Ðồng thời, chỉ đạo cụ thể để 

chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm trong thực thi 

công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. 

Cán bộ phải tự học để nâng cao trình độ, nâng cao chất lượng phục vụ 

người dân và doanh nghiệp. 
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