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1. Cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, điều 
kiện kinh doanh không cần thiết 

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2019 nêu 
rõ việc chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng thể chế, chính 
sách; tiếp tục quyết liệt cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, 
điều kiện kinh doanh không cần thiết, gây phiền hà cho doanh 
nghiệp, bảo đảm tiến độ đã đề ra, không để lợi ích nhóm chi phối. 

Các bộ cần nghiêm túc và quyết liệt cắt giảm điều kiện kinh doanh 

Cụ thể, các bộ, cơ quan, địa phương phải tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại 
nền kinh tế và cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực quản lý; triển khai thực 
hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP 
và 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ, Chỉ thị số 
09/CT-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

Chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng thể chế, chính sách; tiếp tục 
quyết liệt cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, điều kiện kinh 
doanh không cần thiết, gây phiền hà cho doanh nghiệp, bảo đảm tiến 
độ đã đề ra, không để lợi ích nhóm chi phối; tăng cường phối hợp, 
không để xảy ra tình trạng chồng lấn, chồng chéo trong thanh tra, kiểm 
tra, điều tra; cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh 
doanh, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. 

Các bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát, tìm động lực tăng trưởng 
mới của ngành, lĩnh vực, địa phương mình; tập trung tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án, công 
trình thuộc phạm vi quản lý; chú trọng thực hiện các giải pháp đã được 
nêu tại Diễn đàn kinh tế tư nhân; thí điểm tổ chức các mô hình mới, 
nhân rộng các mô hình đã được thực tiễn kiểm chứng hiệu quả. 

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục theo dõi, 
đánh giá, dự báo tác động của thị trường tài chính, tiền tệ thế giới, điều 
hành chủ động, linh hoạt các công cụ của chính sách tiền tệ tạo nền 
tảng vững chắc chống chọi với cú sốc từ bên ngoài. 

Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu 
theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng, 
Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19 
tháng 7 năm 2017. 

Thực hiện tốt chức năng thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống 
rửa tiền của Việt Nam và cơ quan đầu mối phối hợp với các bộ, cơ 
quan có liên quan trong việc đánh giá đa phương của APG đối với Việt 
Nam. 

Theo tapchitaichinh.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. Thẻ bảo hiểm y tế điện tử: Nhiều tiện ích, giảm 
trục lợi 

Theo lộ trình, từ 1/1/2020, cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ thực 
hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử cho người tham gia. 

 

Rà soát, kiểm tra thẻ BHYT trước khi phát hành tại BHXH huyện Sóc 
Sơn (Hà Nội). Ảnh: Phạm Chính 

Theo ông Võ Khánh Bình - Trưởng ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam), 
việc chuyển đổi sang thẻ BHYT điện tử sẽ mang lại lợi ích lớn cho tất 
cả các bên liên quan như người tham gia BHYT, cơ sở khám chữa 
bệnh (KCB) và cơ quan BHXH.  

Nhiều thuận lợi cho người bệnh và cơ sở y tế 

Ông Võ Khánh Bình cho biết, việc nghiên cứu và đưa vào ứng dụng thẻ 
BHYT điện tử là một trong những nội dung hiện đại hóa, nâng cao chất 
lượng phục vụ người tham gia BHYT, góp phần cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của ngành BHXH. 
Cùng với quy định KCB liên thông, việc áp dụng thẻ BHYT điện tử sẽ 
tạo thuận lợi trong việc KCB cũng như thanh toán BHYT.  

Đối với người tham gia BHYT đã có thẻ giấy sẽ được cơ quan BHXH 
chủ động chuyển đổi sang thẻ điện tử và 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 (trong chíp điện tử) cũng thuận lợi hơn cho quá trình 
theo dõi và điều trị bệnh tật. 

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, giảm thời gian 
kiểm tra thủ tục, đảm bảo nhanh gọn, chính xác do thông tin lưu giữ 
trong thẻ điện tử 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. 

Đối với cơ quan BHXH, việc cấp thẻ BHYT điện tử sẽ giúp rút ngắn thời 
gian làm thủ tục, giảm thời gian thực hiện công tác giám định và thanh 
quyết toán chi phí KCB BHYT theo phương thức thủ công. Bên cạnh 
đó, thông tin về BHXH, BH thất nghiệp dự kiến sẽ được tích hợp vào 
thẻ BHYT điện tử để tiến tới dùng chung thay thế cho sổ BHXH giấy 
hiện hành. Ngoài ra, việc cấp thẻ BHYT điện tử cũng góp phần cắt 
giảm, đơn giản hóa các thủ tục như in gia hạn sử dụng thẻ BHYT hàng 
năm; đổi thẻ do sai, lệch thông tin, thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu, 
điều chỉnh quyền lợi, đối tượng; thu hồi thẻ còn giá trị sử dụng đối với 
người lao động báo giảm. 

Tiết kiệm ngân sách, giảm trục lợi  

Ngoài tạo thuận lợi trong việc KCB cho người bệnh cũng như thanh 
toán BHYT,  ông Võ Khánh Bình cũng cho biết, khi chuyển đổi sang sử 
dụng thẻ BHYT điện tử sẽ tiết kiệm cho ngân sách và Quỹ BHYT. Cụ 
thể, việc chuyển đổi này sẽ giảm chi phí đổi thẻ BHYT do sai, lệch 
thông tin, thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu, điều chỉnh quyền lợi, đối 
tượng…; 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. Đồng 
thời, 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, việc cấp thẻ BHYT điện tử giúp giải quyết tình trạng 
trục lợi, lạm dụng Quỹ BHYT do người đi KCB phải thực hiện việc xác 
thực nhân thân của chủ thẻ thông qua thông tin sinh trắc học, thông 
qua chức năng quản lý lịch sử, lịch trình KCB và kiểm tra thông tin các 
lần KCB BHYT trong ngày và những lần KCB gần nhất liên tiếp trong 
ngày, trong tháng của người bệnh có thẻ BHYT. 



Theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ, từ 
1/1/2020, cơ quan BHXH phải thực hiện phát hành thẻ BHYT điện tử 
cho người tham gia. Như vậy, chỉ còn có nửa năm nữa để hoàn thiện 
mọi dữ liệu, thủ tục cho việc cấp thẻ. BHXH Việt Nam đã khẩn trương 
xây dựng đề cương chi tiết và dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ về việc thực hiện thẻ BHYT điện tử. Ngay sau khi Văn phòng 
Chính phủ thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ban hành 
quyết định về việc thực hiện thẻ BHYT điện tử, BHXH Việt Nam sẽ 
khẩn trương tổ chức thực hiện để cấp chuyển đổi từ thẻ BHYT chất liệu 
giấy sang thẻ BHYT điện tử. 

Ông Võ Khánh Bình cho biết, hiện tại, 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 KCB 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 Bình cũng cho rằng, để việc triển khai thẻ BHYT điện tử được thực 
hiện từ 1/1/2020, việc sớm ban hành các quy định về việc thực hiện thẻ 
BHYT điện tử ngay trong năm 2019 này là rất cần thiết. Đặc biệt, cần 
đảm bảo chủ trương nhất quán: thẻ BHYT điện tử được sử dụng để kết 
nối, khai thác dữ liệu của ngành lao động, y tế và công an, tránh đầu tư 
cấp thẻ điện tử nhiều nơi gây lãng phí ngân sách.  

Quan trọng hơn, việc cấp thẻ BHYT điện tử giúp giải quyết tình trạng 
trục lợi, lạm dụng Quỹ BHYT do người đi KCB phải thực hiện việc 
xác thực nhân thân của chủ thẻ thông qua thông tin sinh trắc học, 
thông qua chức năng quản lý lịch sử, lịch trình KCB và kiểm tra thông 
tin các lần KCB BHYT. 

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn 

 

4. Khai trương Hệ thống thông tin điện tử tuyên 
giáo  

Ngày 11-6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ khai 
trương Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo (VCNET). Đồng chí 
Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự buổi lễ. 



Việc đưa vào hoạt động Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo đáp ứng 
yêu cầu của ngành Tuyên giáo trong ứng dụng công nghệ thông tin để 
đổi mới công tác điều hành tác nghiệp, tăng cường tính tương tác của 
ngành Tuyên giáo và cộng đồng. Mọi người dân có thể tham gia sử 
dụng mạng xã hội bằng cách "Đăng ký" trên hệ thống thông qua đường 
dẫn http://vcnet.vn hoặc tải về qua ứng dụng trên điện thoại thông 
minh. 

Các đại biểu ấn nút khai trương Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo 
(VCNET). 

Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương 
cho biết: “VCNET trước hết sẽ là hệ thống thông tin điện tử Tuyên giáo, 
giúp quản lý điều hành tác nghiệp toàn bộ công tác của ngành Tuyên 
giáo toàn quốc, chuyển từ giấy sang điện tử, tin học hóa hầu hết công 
việc hàng ngày, ứng dụng chữ ký số, chatbot thông minh”... VCNET là 
một mạng xã hội để chia sẻ, trao đổi, tuyên truyền về các chủ trương 
đường lối của Đảng, Nhà nước và phản bác các thông tin sai trái… 

Thông qua hệ thống, các lãnh đạo và cán bộ ngành Tuyên giáo có thể 
truy cập đến tất cả các ứng dụng, một lần đăng nhập duy nhất cho tất 
cả các công việc, có khả năng tương tác qua web hoặc smartphone 
(Android, iOS). Ước tính hệ thống sẽ giúp tiết kiệm ít nhất 50% thời 
gian giải quyết công việc và giảm khoảng 90% thời gian luân chuyển 
văn bản và chi phí xử lý, lưu trữ văn bản. 



Quang cảnh lễ khai trương. 

Đáp ứng nhu cầu mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu 
lực, hiệu quả và nắm bắt dư luận nhanh nhạy, lan tỏa, kịp thời định 
hướng dư luận xã hội, tạo bước đột phá đối với công tác tuyên giáo, Hệ 
thống thông tin điện tử tuyên giáo được Ban Tuyên giáo Trung ương 
phối hợp cùng Viettel xây dựng và triển khai hệ thống với phương 
châm "Tuyên giáo đi trước, đi cùng", "Hướng mạnh về cơ sở".  

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập 
đoàn Viettel cho biết: “Chúng tôi hy vọng, hệ thống VCNET khi được áp 
dụng vào thực tế sẽ tạo sự thay đổi trong công tác tuyên giáo, nhanh 
chóng số hóa được 100% văn bản, tạo ra môi trường làm việc liên 
thông, hiện đại và chuyên nghiệp, tiết kiệm. Với vị thế là doanh nghiệp 
Công nghiệp - Viễn thông, chúng tôi cam kết sẽ luôn đồng hành cùng 
Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục hoàn thiện hệ thống, triển khai 
nhanh và hiệu quả.” 

Tại buổi lễ, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị hệ thống truyền 
thông, các cơ quan báo chí, đơn vị, đảng viên và người dân hãy tham 
gia sử dụng VCNET. Đảng viên và trước hết là cán bộ tuyên giáo trên 
toàn quốc sẽ là các hạt nhân, là những tấm gương đi đầu về cải cách. 

Theo qdnd.vn 



5. Rà soát lại đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại 
giao, hộ chiếu công vụ 

Đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đã 
được quy định cụ thể bởi Nghị định của Chính phủ và được thực 
hiện ổn định trong thời gian qua, đủ điều kiện để đưa vào quy định 
cụ thể trong Luật 

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội. 
Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, sáng 12/6, 
Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Báo cáo kết quả thảo luận ở 
Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân 
tối cao, bỏ phiếu kín 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; thảo luận 
về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. 

Hộ chiếu điện tử - giải pháp tăng cường, bảo đảm an ninh, an toàn 

Đánh giá cao Dự thảo Luật đã có nhiều điểm mới so với quy định hiện 
hành, quy định rõ hơn quyền, nghĩa vụ của công dân, đơn giản hóa các 
thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu, loại bỏ quy định rườm rà, dễ gây phiền 
hà, sách nhiễu cho người dân, đại biểu Vũ Thị Nguyệt (Hưng Yên) 
đóng góp ý kiến về vấn đề giải thích khái niệm hộ chiếu có gắn chíp 
điện tử. 

Theo đại biểu, hộ chiếu có gắn chíp điện tử (còn gọi là hộ chiếu sinh 
trắc học, hộ chiếu kỹ thuật số, hộ chiếu điện tử) là dạng hộ chiếu truyền 



thống có gắn chíp điện tử. Chíp điện tử 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 như 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 an 
toàn xác thực và bảo mật theo tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân 
dụng. 

Từ căn cứ nêu trên, đại biểu Vũ Thị Nguyệt đề nghị bổ sung Điều 2 
trong dự thảo Luật, giải thích, làm rõ cụm từ “hộ chiếu có gắn chíp điện 
tử”, bởi đây là khái niệm mới chưa được quy định trong văn bản pháp 
luật hiện hành. 

Bày tỏ sự đồng tình với tờ trình về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh 
của công dân Việt Nam do Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp, đại 
biểu Phạm Tất Thắng (Vĩnh Long) cho rằng, dự thảo Luật có nhiều 
điểm mới hướng tới phục vụ và tạo điều kiện cho người dân, cụ thể 
hóa được các quyền tự do đi lại của công dân đã được khẳng định 
trong Hiến pháp năm 2013. Một trong những điểm mới là quy định về 
hộ chiếu có gắn chíp điện tử và kiểm soát nhập cảnh bằng cổng kiểm 
soát tự động, phù hợp với xu hướng chung của thế giới hiện nay. 

Cùng quan điểm với đại biểu Phạm Tất Thắng, đại biểu Hà Thị Lan 
(Bắc Giang) cho biết, hiện nay đã có trên 120 quốc gia đã sản xuất và 
phát hành hộ chiếu điện tử. Tại khu vực Đông Nam Á còn Việt Nam và 
Myanmar chưa sản xuất và sử dụng hộ chiếu điện tử. 

Khẳng định sử dụng hộ chiếu điện tử là xu thế toàn cầu được Tổ chức 
hàng không dân dụng quốc tế khuyến khích, đại biểu Hà Thị Lan nhấn 
mạnh, nội dung quy định về hộ chiếu điện tử và kiểm soát xuất nhập 
cảnh bằng cổng kiểm soát tự động trong dự thảo Luật là cần thiết, góp 
phần tạo hành lang pháp lý cho việc sản xuất, phát hành loại hộ chiếu 
này, qua đó đồng thời nâng tầm giá trị của cuốn hộ chiếu Việt Nam và 
áp dụng công nghệ tiên tiến trong việc kiểm soát xuất nhập cảnh. 

Theo đại biểu Hà Thị Lan, mục đích của việc phát hành hộ chiếu điện 
tử nhằm làm tăng tính xác thực của hộ chiếu, chống nguy cơ làm giả. 
Đại biểu nêu thực tế, hiện nay, đa phần các nước trên thế giới có tình 
trạng gia tăng sử dụng hộ chiếu và các loại giấy tờ xuất nhập cảnh giả 
để hoạt động vi phạm pháp luật như buôn lậu, di cư bất hợp pháp… Do 
đó, việc phát hành hộ chiếu điện tử là một trong những giải pháp hiệu 
quả nhằm tăng cường, bảo đảm an ninh, an toàn. 

Mặt khác, đại biểu Lan cho rằng, chíp điện tử trong hộ chiếu đã tích 
hợp đầy đủ các dữ liệu về nhân thân, đặc biệt là sinh trắc học của 



người sử dụng nên hộ chiếu điện tử có thể thay thế giấy tờ tùy thân. 
Việc sử dụng hộ chiếu điện tử cũng giúp cho công tác kiểm soát xuất 
nhập cảnh tại cửa khẩu nhanh hơn, chính xác hơn khi áp dụng việc 
kiểm soát bằng cổng kiểm soát tự động. Việc kiểm soát xuất nhập cảnh 
bằng cổng kiểm soát tự động cũng sẽ rút ngắn thời gian làm thủ tục, 
giảm được thời gian xếp hàng, tránh tình trạng ùn ứ tại các cửa kiểm 
soát, các cổng đi lại như hiện nay. 

Bên cạnh đó, đại biểu Hà Thị Lan cũng phản ánh thực tế: “Hiện nay 
nhiều người thường xuyên đi nước ngoài, mặc dù hộ chiếu còn thời 
hạn sử dụng, thậm chí còn nhiều năm nhưng hết trang để đóng dấu 
kiểm chứng, phải thay lại hộ chiếu mới với số hộ chiếu mới rất bất tiện 
trong giao dịch, sử dụng, nhất là hộ chiếu có thị thực còn thời hạn đi 
nước ngoài”. 

Từ những bất cập đó, đại biểu nhấn mạnh, khi sử dụng hộ chiếu điện 
tử và kiểm soát bằng cổng kiểm soát tự động sẽ tạo ra sự thuận tiện, 
thay việc đóng dấu vào các trang hộ chiếu bằng việc đóng dấu trong hệ 
thống dữ liệu của cơ quan kiểm soát xuất nhập cảnh. Nhờ vậy, 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. 

Trong dự thảo Luật quy định công dân đủ 14 tuổi trở lên có quyền lựa 
chọn cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử hoặc hộ chiếu phổ 
thông không gắn chip điện tử. Theo đại biểu Hà Thị Lan, quy định này 
đã đảm bảo quyền tự do lựa chọn của công dân và phù hợp với thói 
quen, sở thích và điều kiện kinh tế của từng người. Tuy nhiên, để 
người dân hiểu rõ và sử dụng tiện ích của hộ chiếu điện tử, đại biểu 
cho rằng các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp thị 
thực cho người sử dụng hộ chiếu điện tử. 

Bên cạnh đó, vì hộ chiếu được xác định là tài sản quốc gia, đại biểu Hà 
Thị Lan cũng đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo tập trung đầu tư, nghiên 
cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc sản xuất và phát hành hộ 
chiếu để nâng cao chất lượng, độ bền đẹp và tính bảo an của hộ chiếu. 

Đồng tình với đại biểu Hà Thị Lan, đại biểu Bùi Mậu Quân (Hải Dương) 
cho rằng, so với một số nướ,c chất lượng cuốn hộ chiếu của Việt Nam 
“còn thấp, chưa phải là cuốn hộ chiếu đẹp, chất lượng cao, hộ chiếu có 
giá trị 10 năm, nhưng 3 năm đã hỏng, màng bảo vệ an ninh bị bong, 
giấy có thể bị rách”. Để có hộ chiếu đẹp, xứng tầm tài sản quốc gia, 
ngang tầm các nước trong khu vực, đại biểu đề xuất Thủ tướng Chính 
phủ có chỉ đạo để cung cấp, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc 
sản xuất, phát hành hộ chiếu điện tử. 



Rà soát lại đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu 
công vụ 

Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Dương Minh Tuấn phát biểu ý 
kiến. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 

Về nội dung cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, Tờ trình của 
Chính phủ nêu hai loại ý kiến gắn với hai phương án trong dự thảo 
Luật, gồm: Loại ý kiến thứ nhất đề nghị quy định mang tính nguyên tắc 
chung cho cả đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công 
vụ và giao Chính phủ quy định chi tiết; loại ý kiến thứ hai đề nghị quy 
định cụ thể, tách bạch đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ 
chiếu công vụ và cơ quan, người có thẩm quyền cử, cho phép, quyết 
định. 

Theo Báo cáo Thẩm tra dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công 
dân Việt Nam của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, đối tượng được cấp 
hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đã được quy định cụ thể bởi 
Nghị định của Chính phủ và được thực hiện ổn định trong thời gian 
qua, đủ điều kiện để đưa vào quy định cụ thể trong Luật. Việc quy định 
cụ thể trong Luật nhằm nâng cao giá trị pháp lý, bảo đảm công khai, 
minh bạch, thuận lợi cho việc thực hiện ngay sau khi Luật này có hiệu 
lực thi hành. Do đó, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tán thành với loại ý 
kiến thứ hai gắn với Phương án 1 của Dự thảo Luật; đồng thời, đề nghị 
rà soát kỹ lưỡng Phương án 1 để quy định bảo đảm đầy đủ, sát hợp 



với thực tiễn, chặt chẽ về kỹ thuật văn bản, đáp ứng yêu cầu hoạt động 
của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. 

Thảo luận tại hội trường, đa số đại biểu cũng bày tỏ sự đồng tình với 
loại ý kiến thứ hai gắn với Phương án 1 của Dự thảo Luật. Theo đại 
biểu Vũ Xuân Hùng (Thanh Hóa), khái niệm hộ chiếu ở Khoản 5, Điều 2 
và Khoản 3, Điều 6 chưa thống nhất, do đó đại biểu đề nghị Ban soạn 
thảo cần nghiên cứu thêm vì hiện nay nếu quy định hộ chiếu là tài sản 
sẽ không thống nhất với quy định tại Điều 105 của Bộ Luật Dân sự 
cũng như quy định của Bộ Luật Hình sự về đối tượng tác động của các 
tội xâm phạm sở hữu. 

“Nếu quy định hộ chiếu là tài sản thì hành vi chiếm đoạt hộ chiếu có coi 
là phạm tội xâm phạm sở hữu hay không, vì thực tế xét xử chưa bao 
giờ chúng ta thấy xét xử thực hiện hành vi chiếm đoạt hộ chiếu của 
người khác là tội xâm phạm sở hữu”, đại biểu Vũ Xuân Hùng nói. Do 
đó, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu nội dung này để 
bảo đảm tính thống nhất của pháp luật. 

Về các trường hợp cấp hộ chiếu ngoại giao và cấp hộ chiếu công vụ, 
đại biểu Vũ Xuân Hùng ủng hộ phương án quy định cụ thể các trường 
hợp được cấp hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ trong luật, bởi 
theo đại biểu, thực tiễn áp dụng Nghị định của Chính phủ về quy định 
này trong thời gian qua không có gì vướng mắc. Mặt khác, các chức 
danh, chức vụ được đề nghị cấp các loại hộ chiếu này luôn ổn định, 
không bị xáo trộn. “Hơn nữa, chỉ có quy định cụ thể như vậy mới phù 
hợp với Điều 14 Hiến pháp năm 2013”, đại biểu nhấn mạnh. 

Tuy nhiên, đại biểu cũng đề xuất cần rà soát lại các chức danh, chức 
vụ nhằm đảm bảo tính chính xác và sự cần thiết; nghiên cứu bổ sung 
các trường hợp được cấp hộ chiếu ngoại giao như người làm công tác 
cơ yếu hoặc một số chức danh lãnh đạo của tổ chức Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam… Cùng quan điểm với đại biểu Vũ 
Xuân Hùng, đại biểu Nguyễn Sơn (Hà Tĩnh) cũng cho rằng, cần tiếp tục 
rà soát lại các đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công 
vụ. 

Khắc phục khó khăn, bất cập trong quản lý xuất nhập cảnh của 
công dân Việt Nam 

Tại phiên thảo luận về dự án dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của 
công dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã tham gia giải 
trình, làm rõ thêm ý kiến  đại biểu Quốc hội nêu. 

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt 
Nam được ban hành là sự cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, bảo đảm 
sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời khắc phục 



những khó khăn, bất cập trong thực hiện công tác quản lý xuất nhập 
cảnh của công dân Việt Nam trong những năm qua. Dự án Luật này 
được xây dựng theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật trên cơ sở tổng kết thực tiễn, tiếp thu ý kiến tham gia 
của các bộ, ngành, địa phương, ý kiến của các cơ quan chuyên môn 
của Quốc hội, ý kiến của các đại biểu Quốc hội. 

Thay mặt Ban soạn thảo dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Công an cảm ơn 
các đại biểu Quốc hội đã quan tâm và có nhiều ý kiến đóng góp sâu 
sắc với dự án Luật khi thảo luận ở Tổ và tại hội trường. Bộ trưởng Tô 
Lâm khẳng định, các ý kiến của đại biểu Quốc hội đều thể hiện sự tâm 
huyết, trách nhiệm cao nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo Luật và đều 
đã được Ban soạn thảo ghi chép, tiếp thu. 

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, các ý kiến về việc: quy định đối tượng 
được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông, 
giấy thông hành; tính khả thi của hộ chiếu điện tử; ý kiến về các quy 
định hộ chiếu là tài sản của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam và có giá trị thay thế căn cước công dân, chứng minh nhân dân; 
việc mở rộng đối tượng được cấp giấy thông hành và quy định trong 
Luật theo trình tự, thủ tục cấp giấy thông hành; ý kiến về đề nghị đồng 
nhất số định danh cá nhân với hộ chiếu; phạm vi, thủ tục quy định 
những đối tượng chưa được xuất cảnh, không được xuất cảnh, tạm 
hoãn xuất cảnh, cấm xuất nhập cảnh; quy định về nguy cơ bệnh dịch, 
nhất là bệnh dịch truyền nhiễm; việc giải quyết trong các trường hợp bị 
mất hộ chiếu, cấp lại hộ chiếu, các giấy tờ có liên quan trong trường 
hợp công dân đang ở nước ngoài; ý kiến đề nghị quy định rõ về hộ 
chiếu điện tử, hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ 
thông, giấy thông hành, khái niệm về xuất nhập cảnh bất hợp pháp; quy 
định về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của công dân Việt Nam và các 
cơ quan quản lý, trách nhiệm bảo hộ công dân Việt Nam khi ở nước 
ngoài; vấn đề xử lý về dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh; ý kiến 
về lệ phí xuất cảnh của công dân Việt Nam, quy định về dẫn độ công 
dân Việt Nam ra nước ngoài… đều đã được Ban soạn thảo tiếp thu. 

Thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an mong muốn các đại biểu Quốc 
hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan và nhân dân tiếp tục quan tâm, 
cho ý kiến với dự án Luật. Bộ trưởng cho biết, Ban soạn thảo sẽ có 
trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của 
Quốc hội, các cơ quan liên quan tiếp thu và chỉnh lý, hoàn thiện dự án 
Luật để trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tới theo đúng chương 
trình. 

Theo baotintuc.vn 



6. Hộ chiếu điện tử sẽ tạo thuận lợi trong kiểm soát 
xuất nhập cảnh 

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, sáng 12/6, 
Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Báo cáo kết quả thảo luận 
ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao, bỏ phiếu kín 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; thảo luận về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của 
công dân Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã tham gia 
giải trình một số ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật này. 

Hộ chiếu điện tử - giải pháp tăng cường, bảo đảm an ninh, an toàn 

Đánh giá cao Dự thảo Luật đã có nhiều điểm mới so với quy định hiện 
hành, quy định rõ hơn quyền, nghĩa vụ của công dân, đơn giản hóa các 
thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu, loại bỏ quy định rườm rà, dễ gây phiền 
hà, sách nhiễu cho người dân, đại biểu Vũ Thị Nguyệt (Hưng Yên) 
đóng góp ý kiến về vấn đề giải thích khái niệm hộ chiếu có gắn chíp 
điện tử. 

Theo đại biểu, hộ chiếu có gắn chíp điện tử (còn gọi là hộ chiếu sinh 
trắc học, hộ chiếu kỹ thuật số, hộ chiếu điện tử) là dạng hộ chiếu truyền 
thống có gắn chíp điện tử. Chíp điện tử 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 như 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 an 
toàn xác thực và bảo mật theo tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân 
dụng. 

Từ căn cứ nêu trên, đại biểu Vũ Thị Nguyệt đề nghị bổ sung Điều 2 
trong dự thảo Luật, giải thích, làm rõ cụm từ “hộ chiếu có gắn chíp điện 
tử”, bởi đây là khái niệm mới chưa được quy định trong văn bản pháp 
luật hiện hành. 

Bày tỏ sự đồng tình với tờ trình về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh 
của công dân Việt Nam do Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp, đại 
biểu Phạm Tất Thắng (Vĩnh Long) cho rằng, dự thảo Luật có nhiều 
điểm mới hướng tới phục vụ và tạo điều kiện cho người dân, cụ thể 
hóa được các quyền tự do đi lại của công dân đã được khẳng định 
trong Hiến pháp năm 2013. Một trong những điểm mới là quy định về 
hộ chiếu có gắn chíp điện tử và kiểm soát nhập cảnh bằng cổng kiểm 
soát tự động, phù hợp với xu hướng chung của thế giới hiện nay. 



Cùng quan điểm với đại biểu Phạm Tất Thắng, đại biểu Hà Thị Lan 
(Bắc Giang) cho biết, hiện nay đã có trên 120 quốc gia đã sản xuất và 
phát hành hộ chiếu điện tử. Tại khu vực Đông Nam Á còn Việt Nam và 
Myanmar chưa sản xuất và sử dụng hộ chiếu điện tử. 

Khẳng định sử dụng hộ chiếu điện tử là xu thế toàn cầu được Tổ chức 
hàng không dân dụng quốc tế khuyến khích, đại biểu Hà Thị Lan nhấn 
mạnh, nội dung quy định về hộ chiếu điện tử và kiểm soát xuất nhập 
cảnh bằng cổng kiểm soát tự động trong dự thảo Luật là cần thiết, góp 
phần tạo hành lang pháp lý cho việc sản xuất, phát hành loại hộ chiếu 
này, qua đó đồng thời nâng tầm giá trị của cuốn hộ chiếu Việt Nam và 
áp dụng công nghệ tiên tiến trong việc kiểm soát xuất nhập cảnh. 

Theo đại biểu Hà Thị Lan, mục đích của việc phát hành hộ chiếu điện 
tử nhằm làm tăng tính xác thực của hộ chiếu, chống nguy cơ làm giả. 
Đại biểu nêu thực tế, hiện nay, đa phần các nước trên thế giới có tình 
trạng gia tăng sử dụng hộ chiếu và các loại giấy tờ xuất nhập cảnh giả 
để hoạt động vi phạm pháp luật như buôn lậu, di cư bất hợp pháp… 

Do đó, việc phát hành hộ chiếu điện tử là một trong những giải pháp 
hiệu quả nhằm tăng cường, bảo đảm an ninh, an toàn. Mặt khác, đại 
biểu Lan cho rằng, chíp điện tử trong hộ chiếu đã tích hợp đầy đủ các 
dữ liệu về nhân thân, đặc biệt là sinh trắc học của người sử dụng nên 
hộ chiếu điện tử có thể thay thế giấy tờ tùy thân. 

Việc sử dụng hộ chiếu điện tử cũng giúp cho công tác kiểm soát xuất 
nhập cảnh tại cửa khẩu nhanh hơn, chính xác hơn khi áp dụng việc 
kiểm soát bằng cổng kiểm soát tự động. Việc kiểm soát xuất nhập cảnh 
bằng cổng kiểm soát tự động cũng sẽ rút ngắn thời gian làm thủ tục, 
giảm được thời gian xếp hàng, tránh tình trạng ùn ứ tại các cửa kiểm 
soát, các cổng đi lại như hiện nay. 

Bên cạnh đó, đại biểu Hà Thị Lan cũng phản ánh thực tế: “Hiện nay 
nhiều người thường xuyên đi nước ngoài, mặc dù hộ chiếu còn thời 
hạn sử dụng, thậm chí còn nhiều năm nhưng hết trang để đóng dấu 
kiểm chứng, phải thay lại hộ chiếu mới với số hộ chiếu mới rất bất tiện 
trong giao dịch, sử dụng, nhất là hộ chiếu có thị thực còn thời hạn đi 
nước ngoài”. 

Từ những bất cập đó, đại biểu nhấn mạnh, khi sử dụng hộ chiếu điện 
tử và kiểm soát bằng cổng kiểm soát tự động sẽ tạo ra sự thuận tiện, 
thay việc đóng dấu vào các trang hộ chiếu bằng việc đóng dấu trong hệ 
thống dữ liệu của cơ quan kiểm soát xuất nhập cảnh. Nhờ vậy, 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. 



Trong dự thảo Luật quy định công dân đủ 14 tuổi trở lên có quyền lựa 
chọn cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử hoặc hộ chiếu phổ 
thông không gắn chip điện tử. Theo đại biểu Hà Thị Lan, quy định này 
đã đảm bảo quyền tự do lựa chọn của công dân và phù hợp với thói 
quen, sở thích và điều kiện kinh tế của từng người. 

Tuy nhiên, để người dân hiểu rõ và sử dụng tiện ích của hộ chiếu điện 
tử, đại biểu cho rằng các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp 
thị thực cho người sử dụng hộ chiếu điện tử. 

Bên cạnh đó, vì hộ chiếu được xác định là tài sản quốc gia, đại biểu Hà 
Thị Lan cũng đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo tập trung đầu tư, nghiên 
cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc sản xuất và phát hành hộ 
chiếu để nâng cao chất lượng, độ bền đẹp và tính bảo an của hộ chiếu. 

Đồng tình với đại biểu Hà Thị Lan, đại biểu Bùi Mậu Quân (Hải Dương) 
cho rằng, so với một số nước chất lượng cuốn hộ chiếu của Việt Nam 
“còn thấp, chưa phải là cuốn hộ chiếu đẹp, chất lượng cao, hộ chiếu có 
giá trị 10 năm, nhưng 3 năm đã hỏng, màng bảo vệ an ninh bị bong, 
giấy có thể bị rách”. 

Để có hộ chiếu đẹp, xứng tầm tài sản quốc gia, ngang tầm các nước 
trong khu vực, đại biểu đề xuất Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo để 
cung cấp, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc sản xuất, phát hành 
hộ chiếu điện tử. 

Rà soát lại đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu 
công vụ 

Về nội dung cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, Tờ trình của 
Chính phủ nêu hai loại ý kiến gắn với hai phương án trong dự thảo 
Luật, gồm: Loại ý kiến thứ nhất đề nghị quy định mang tính nguyên tắc 
chung cho cả đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công 
vụ và giao Chính phủ quy định chi tiết; loại ý kiến thứ hai đề nghị quy 
định cụ thể, tách bạch đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ 
chiếu công vụ và cơ quan, người có thẩm quyền cử, cho phép, quyết 
định. 

Theo Báo cáo Thẩm tra dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công 
dân Việt Nam của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, đối tượng được cấp 
hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đã được quy định cụ thể bởi 
Nghị định của Chính phủ và được thực hiện ổn định trong thời gian 
qua, đủ điều kiện để đưa vào quy định cụ thể trong Luật. 

Việc quy định cụ thể trong Luật nhằm nâng cao giá trị pháp lý, bảo đảm 
công khai, minh bạch, thuận lợi cho việc thực hiện ngay sau khi Luật 
này có hiệu lực thi hành. Do đó, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tán 



thành với loại ý kiến thứ hai gắn với Phương án 1 của Dự thảo Luật; 
đồng thời, đề nghị rà soát kỹ lưỡng Phương án 1 để quy định bảo đảm 
đầy đủ, sát hợp với thực tiễn, chặt chẽ về kỹ thuật văn bản, đáp ứng 
yêu cầu hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. 

Thảo luận tại hội trường, đa số đại biểu cũng bày tỏ sự đồng tình với 
loại ý kiến thứ hai gắn với Phương án 1 của Dự thảo Luật. Theo đại 
biểu Vũ Xuân Hùng (Thanh Hóa), khái niệm hộ chiếu ở Khoản 5, Điều 2 
và Khoản 3, Điều 6 chưa thống nhất, do đó đại biểu đề nghị Ban soạn 
thảo cần nghiên cứu thêm vì hiện nay nếu quy định hộ chiếu là tài sản 
sẽ không thống nhất với quy định tại Điều 105 của Bộ Luật Dân sự 
cũng như quy định của Bộ Luật Hình sự về đối tượng tác động của các 
tội xâm phạm sở hữu. 

“Nếu quy định hộ chiếu là tài sản thì hành vi chiếm đoạt hộ chiếu có coi 
là phạm tội xâm phạm sở hữu hay không, vì thực tế xét xử chưa bao 
giờ chúng ta thấy xét xử thực hiện hành vi chiếm đoạt hộ chiếu của 
người khác là tội xâm phạm sở hữu”, đại biểu nói. 

Do đó, đại biểu Vũ Xuân Hùng đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu 
nội dung này để bảo đảm tính thống nhất của pháp luật. 

Về các trường hợp cấp hộ chiếu ngoại giao và cấp hộ chiếu công vụ, 
đại biểu Vũ Xuân Hùng ủng hộ phương án quy định cụ thể các trường 
hợp được cấp hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ trong luật, bởi 
theo đại biểu, thực tiễn áp dụng Nghị định của Chính phủ về quy định 
này trong thời gian qua không có gì vướng mắc. 

Mặt khác, các chức danh, chức vụ được đề nghị cấp các loại hộ chiếu 
này luôn ổn định, không bị xáo trộn. “Hơn nữa, chỉ có quy định cụ thể 
như vậy mới phù hợp với Điều 14 Hiến pháp năm 2013”, đại biểu nhấn 
mạnh. 

Tuy nhiên, đại biểu cũng đề xuất cần rà soát lại các chức danh, chức 
vụ nhằm đảm bảo tính chính xác và sự cần thiết; nghiên cứu bổ sung 
các trường hợp được cấp hộ chiếu ngoại giao như người làm công tác 
cơ yếu hoặc một số chức danh lãnh đạo của tổ chức Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam… Cùng quan điểm với đại biểu Vũ 
Xuân Hùng, đại biểu Nguyễn Sơn (Hà Tĩnh) cũng cho rằng, cần tiếp tục 
rà soát lại các đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công 
vụ. 

Khắc phục khó khăn, bất cập trong quản lý xuất nhập cảnh của 
công dân Việt Nam 

Tại phiên thảo luận về dự án dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của 
công dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã tham gia giải 
trình, làm rõ thêm ý kiến đại biểu Quốc hội nêu. 



Theo Bộ trưởng Tô Lâm, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt 
Nam được ban hành là sự cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, bảo đảm 
sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời khắc phục 
những khó khăn, bất cập trong thực hiện công tác quản lý xuất nhập 
cảnh của công dân Việt Nam trong những năm qua. 

Dự án Luật này được xây dựng theo đúng quy định của Luật ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở tổng kết thực tiễn, tiếp thu ý 
kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương, ý kiến của các cơ quan 
chuyên môn của Quốc hội, ý kiến của các đại biểu Quốc hội. 

Thay mặt Ban soạn thảo dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Công an cảm ơn 
các đại biểu Quốc hội đã quan tâm và có nhiều ý kiến đóng góp sâu 
sắc với dự án Luật khi thảo luận ở Tổ và tại hội trường. Bộ trưởng Tô 
Lâm khẳng định, các ý kiến của đại biểu Quốc hội đều thể hiện sự tâm 
huyết, trách nhiệm cao nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo Luật và đều 
đã được Ban soạn thảo ghi chép, tiếp thu. 

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, các ý kiến về việc: quy định đối tượng 
được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông, 
giấy thông hành; tính khả thi của hộ chiếu điện tử; ý kiến về các quy 
định hộ chiếu là tài sản của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam và có giá trị thay thế căn cước công dân, chứng minh nhân dân; 
việc mở rộng đối tượng được cấp giấy thông hành và quy định trong 
Luật theo trình tự, thủ tục cấp giấy thông hành; ý kiến về đề nghị đồng 
nhất số định danh cá nhân với hộ chiếu; phạm vi, thủ tục quy định 
những đối tượng chưa được xuất cảnh, không được xuất cảnh, tạm 
hoãn xuất cảnh, cấm xuất nhập cảnh; quy định về nguy cơ bệnh dịch, 
nhất là bệnh dịch truyền nhiễm; việc giải quyết trong các trường hợp bị 
mất hộ chiếu, cấp lại hộ chiếu, các giấy tờ có liên quan trong trường 
hợp công dân đang ở nước ngoài; ý kiến đề nghị quy định rõ về hộ 
chiếu điện tử, hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ 
thông, giấy thông hành, khái niệm về xuất nhập cảnh bất hợp pháp; quy 
định về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của công dân Việt Nam và các 
cơ quan quản lý, trách nhiệm bảo hộ công dân Việt Nam khi ở nước 
ngoài; vấn đề xử lý về dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh; ý kiến 
về lệ phí xuất cảnh của công dân Việt Nam, quy định về dẫn độ công 
dân Việt Nam ra nước ngoài… đều đã được Ban soạn thảo tiếp thu. 

Thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an mong muốn các đại biểu Quốc 
hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan và nhân dân tiếp tục quan tâm, 
cho ý kiến với dự án Luật. Bộ trưởng cho biết, Ban soạn thảo sẽ có 
trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của 
Quốc hội, các cơ quan liên quan tiếp thu và chỉnh lý, hoàn thiện dự án 



Luật để trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tới theo đúng chương 
trình. 

Theo congan.com.vn 

 

7. Đề xuất công dân mỗi lần xuất cảnh phải đóng 
“phí chia tay”  

Theo đại biểu, nên quy định khi công dân ra nước ngoài thì có 
trách nhiệm đóng góp một khoản tiền gọi là “phí chia tay", khoảng 
3-5 USD/người. 

Góp ý vào dự thảo Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh của công dân Việt Nam, 
tại hội trường Quốc hội sáng 12/6, đại biểu Nguyễn Quốc Hưng (đoàn 
TP Hà Nội) đề xuất Nhà nước thu phí khi xuất cảnh. 

Đóng “phí chia tay", khoảng 3-5 USD/người khi xuất cảnh 

Theo đại biểu, một số nước đã áp dụng chính sách visa và phí xuất, 
nhập cảnh để điều chỉnh lĩnh vực này, có nước không khuyến khích 
công dân xuất cảnh nên áp dụng thuế hoặc phí. 

Đại biểu Nguyễn Quốc Hưng (đoàn Hà Nội). 

Đơn cử, năm 2018, Quốc hội Nhật Bản đã ban hành đạo luật áp dụng 
từ ngày 7/1/2019, mỗi công dân Nhật Bản khi ra nước ngoài thì phải 



đóng một phí gọi là “phí chia tay” hay gọi là phí du lịch là 1000 
yên/người khoảng 9,3 USD.  

Phí này họ sử dụng để thực hiện một số dự án nhằm phát triển ngành 
công nghiệp không khói của Nhật Bản, Chính phủ Nhật Bản dự kiến 
hàng năm sẽ thu được 400 triệu USD để hoàn thiện việc xuất, nhập 
cảnh cho công dân được tốt hơn, xây dựng hạ tầng giao thông du lịch 
ở một số vùng còn khó khăn và thực hiện một số chính sách khác. 

“Nên chăng Việt Nam cũng giống một số nước, là khi công dân ra nước 
ngoài thì có trách nhiệm đóng góp một khoản tiền gọi là “phí chia tay", 
khoảng 3-5 USD/người khi xuất cảnh” - đại biểu đoàn TP Hà Nội nêu ý 
kiến. 

Theo ông, số tiền này sẽ được trích một phần cho các cơ quan ngoại 
giao dùng để có kinh phí bảo hộ, hỗ trợ công dân Việt Nam ra nước 
ngoài gặp khó khăn. Ngoài ra, một phần để cơ quan xuất, nhập cảnh 
Việt Nam đầu tư nâng cấp máy móc, kỹ thuật cũng như những việc 
khác để đảm bảo cho việc công dân xuất cảnh được tốt hơn, chu đáo. 
Một phần nữa đóng vào quỹ xúc tiến phát triển du lịch để quảng bá và 
đẩy mạnh du lịch nước nhà.  

Ông Nguyễn Quốc Hưng đề nghị, khi công dân ra nước ngoài thì nghĩa 
vụ cũng phải nói rõ trong luật, phải tuân thủ luật pháp nước sở tại, 
những quy định của nhà nước Việt Nam. Công dân Việt Nam ở nước 
ngoài cũng phải giữ gìn hình ảnh, bản sắc văn hóa của người Việt 
Nam. Mỗi một công dân cũng phải là một đại sứ du lịch, có trách nhiệm 
tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu đất nước, văn hóa, nâng cao hình 
ảnh, vị thế của người Việt Nam. 

Hộ chiếu có gắn chíp điện tử là xu thế toàn cầu 

Bàn về quy định hộ chiếu có gắn chíp điện tử và cổng kiểm soát tự 
động, đại biểu Hà Thị Lan (Đoàn Bắc Giang) cho rằng, hiện đã có trên 
120 quốc gia sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử, khu vực Đông 
Nam Á có Việt Nam và Myanma là chưa sản xuất và sử dụng. Đây là 
xu thế toàn cầu được Tổ chức hàng không dân dụng khuyến khích sử 
dụng. 

Mục đích của việc phát hành hộ chiếu điện tử nhằm tăng tính xác thực 
hộ chiếu, chống nguy cơ làm giả, vi phạm pháp luật. Do đó, việc phát 
hành hộ chiếu điện tử là một trong những biện pháp hiệu quả nhằm 
tăng cường và bảo đảm an ninh, an toàn. Mặt khác chip điện tử trong 
hộ chiếu tích hợp đầy đủ các dữ liệu về nhân thân và đặc điểm sinh 
trắc học của người sử dụng lên hộ chiếu điện tử, có thể thay thế giấy tờ 
tùy thân. 



Việc sử dụng hộ chiếu điện tử cũng giúp cho công tác kiểm soát xuất, 
nhập cảnh tại cửa khẩu nhanh hơn, chính xác hơn khi áp dụng việc 
kiểm soát bằng hệ thống kiểm soát tự động.  

“Việc kiểm soát xuất, nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động sẽ rút 
ngắn thời gian làm thủ tục, giảm thời gian xếp hàng làm thủ tục, tránh 
tình trạng ùn ứ tại các bục kiểm soát, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng 
tăng hiện nay” – đại biểu Hà Thị Lan cho biết. 

Do đó, đây là 1 giải pháp để đảm bảo an ninh, an toàn. Tuy nhiên để 
người dân hiểu rõ chức năng và lợi ích của hộ chiếu điện tử thì cơ 
quan chức năng phải tuyên truyền pháp luật; đẩy nhanh tiến độ xây 
dựng đề án của Chính phủ để khi luật được thông qua thì có thể phát 
hành được hộ chiếu điện tử./. 

Theo vov.vn 

 

8. Cải thiện môi trường kinh doanh, nhiều bộ ngành 
chưa quyết liệt 

Sáng 12/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc làm việc về 
việc thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019 và định 
hướng đến 2021. 

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 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 Kế hoạch và Đầu tư 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 doanh nghiệp 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 doanh 
nghiệp, người dân vẫn còn 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, doanh nghiệp 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.  

* Siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ khi thực hiện Nghị quyết 02  

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 
Giáo dục và Đào tạo 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 Thông tin và Truyền thông 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.  

"Đề nghị các cơ quan chức năng 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 doanh nghiệp, 
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 doanh nghiệp 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 Kế hoạch và Đầu tư 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./. 

Theo bnews.vn 

 

 



9. Những dịch vụ công nào nằm trong danh sách 
sớm loại bỏ thanh toán bằng tiền mặt? 

Nhằm tiến tới xã hội thanh toán không tiền mặt, minh bạch thì lĩnh 
vực dịch vụ công được xem là một trong những mục tiêu hàng 
đầu trong đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt. Tuy nhiên, theo 
lãnh đạo của các bộ, ngành, vấn đề này hiện còn không ít vướng 
mắc. 

 

Thuế thu nhập cá nhân là một thách thức trong chiến lược giảm thanh 
toán bằng tiền mặt 

Theo Vụ trưởng Vụ thanh toán (NHNN) ông Phạm Tiến Dũng, hạ tầng 
thanh toán dịch vụ công đang dần được hoàn thiện. 

Hiện các dịch vụ thanh toán điện, nước, mua vé máy bay cũng đã được 
thanh toán qua ngân hàng; hải quan hiện có 99% dịch vụ hải quan 
thanh toán qua ngân hàng. Đối với thuế có 99% doanh nghiệp thanh 
toán điện tử, song có một thách thức đó là đối với thuế thu nhập cá 
nhân.  

Cũng theo Vụ trưởng Vụ thanh toán NHNN, nếu quan sát chúng ta có 
thể thấy được hạ tầng phía ngân hàng trong thanh toán dịch vụ công 
đã được cải thiện so với trước. 

Tuy nhiên, để thúc đẩy được thanh toán không dùng tiền mặt trong dịch 
vụ công cần có hệ thống tập trung, chia sẻ dữ liệu, thông tin giữa các 



bộ ngành với ngành ngân hàng. Chẳng hạn như đối với các sở, bộ, 
ngành cần có một cửa để ngành ngân hàng dễ kết nối. 

Ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM cho biết, 
năm 2018, Cơ quan hải quan đã mạnh kết nối giữa các ngân hàng phối 
hợp để thực hiện thu thuế điện tử.  

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp là đơn vị thụ hưởng vẫn chưa sẵn sàng 
từ nguồn nhân lực đến trang thiết bị. Hiện còn 99% doanh nghiệp nộp 
thuế hải quan điện tử, trong đó có 90% nộp tại ngân hàng, còn 9% qua 
kho bạc, do đó cần phải tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền tốt 
hơn nữa. 

Thực hiện Chỉ đạo của Chính phủ ngành Hải Quan tiếp tục cải thiện rút 
ngắn thời gian thu thuế hải quan để hàng hóa có thể thông qua kịp thời, 
nhanh chóng. Phối hợp với 29 ngân hàng thương mại, trong đó có 23 
ngân hàng thương mại kết nối với Hải Quan thu thuế hải quan điện tử 
24/7. 

Vì thế, cần có thêm số lượng ngân hàng tham gia thu thuế hải quan 
điện tử 24/7. Các ngân hàng có thể đã sẵn sàn trong việc kết nối thanh 
toán thu thuế điện tử.  

Tuy nhiên, phía doanh nghiệp có nhiều đơn vị chưa thực sự mặn mà. 
Vì thế, để thanh toán không tiền mặt trong dịch vụ công phát triển mạnh 
hơn cần phải có sự chủ động cả từ phía ngân hàng và doanh nghiệp.  

Thứ trưởng Bộ Y Tế - ông Nguyễn Trường Sơn cho biết, hàng năm, Bộ 
Y tế đều có chỉ đạo các đơn vị hạn chế sử dụng tiền mặt mà phải thực 
hiện việc quản lý thu, chi qua hệ thống Kho bạc Nhà nước hoặc ngân 
hàng thương mại theo quy định; trả lương, phụ cấp cho cán bộ, nhân 
viên qua tài khoản. 

Đánh giá tình hình thực hiện, thứ trưởng Bộ Y tế cho hay, do tỷ lệ 
người dân tham gia bảo hiểm y tế khá cao, khoảng 87,72% dân số. Do 
đó, 70% tổng số thu dịch vụ sự nghiệp công của các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh phần thanh toán bảo hiểm y tế là chuyển khoản về tài khoản 
của đơn vị tại Kho bạc nhà nước.  

Theo ông Sơn, hiện nay, 100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực 
thuộc Bộ Y tế thực hiện Đề án nhờ Ngân hàng thu hộ tiền mặt hoặc chủ 
động chuyển tiền gửi Kho bạc nhà nước. 

Tuy nhiên, Đề án thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bằng thẻ 
mới chỉ có một số đơn vị lớn như Bệnh viện Đại học Y dược Hồ Chí 
Minh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai. 

"Nhiều người người dân vẫn còn thói quen sử dụng tiền mặt, nhất là 
đối với những người dân ở khu vực nông thôn. Thậm chí, có nhiều 



người còn mang cả bao tiền vào bệnh viện để thanh toán. Trong khi đó, 
tình trạng trộm cắp lại luôn xảy ra nên rất nguy hiểm", ông Sơn nói. 

Vì vậy, muốn đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đòi hỏi có sự 
phối hợp từ nhiều phía. Phía ngân hàng cũng nên tạo điều kiện thuận 
lợi cho khách hàng trong việc mở tài khoản, thẻ ATM. 

Thực tế, không ít người dân chưa có tài khoản, thẻ ATM. Do đó, có một 
số bệnh viện thuộc Bộ Y tế đã không thể duy trì thanh toán viện phí 
bằng thẻ sau một thời gian áp dụng vì quá ít người thanh toán bằng 
thẻ. 

Bên cạnh đó, để thực hiện được việc thanh toán dùng thẻ thì người 
bệnh vẫn phải xếp hàng làm thủ tục mở thẻ, vẫn phải mang tiền mặt 
đến nộp để có tiền trong tài khoản ở một hạn mức nhất định thì mới 
được khám chữa bệnh. 

 

Vụ trưởng Vụ thanh toán (NHNN) Phạm Tiến Dũng 

Để đạt được mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu đạt 50% bệnh viện tại 
các thành phố lớn chấp nhận thanh toán viện phí qua ngân hàng, Bộ Y 
tế cho rằng, cần có giải pháp cụ thể từ phía Ngân hàng Nhà nước, 
Ngân hàng thương mại. 

Theo đó, ngân hàng cần tích cực tham gia vào việc triển khai Đề án, 
cần trang bị các thiết bị phục vụ việc thanh toán được nhiều loại thẻ. 
"Ngân hàng cần đầu tư công nghệ tốt hơn, hạn chế các lỗi kết nối; thủ 
tục thực hiện cần đơn giản, dễ áp dụng" ông Sơn cho biết. 



Tham gia tham luận với chủ đề "Thanh toán không dùng tiền mặt đối 
với dịch vụ công", ông Nguyễn Đức Trung - Cục trưởng Cục Viễn 
thông, Bộ Thông tin và Truyền thông – cho rằng, tiền điện tử trên thuê 
bao di động là giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt cho 
các dịch vụ công. 

Trên thế giới, tính đến cuối năm 2018, tiền di động đã có mặt ở 90 quốc 
gia với 866 triệu tài khoản đã đăng ký, thống kê với khách hàng thường 
xuyên sử dụng tiền di động chi tiêu là 206 USD/tháng, bình quân mỗi 
ngày có 1,3 tỷ USD được ngành công nghiệp tiền di dộng xử lý.     

Mobile Money (tiền di động) nhằm cung cấp cho những người chưa có 
tài khoản ngân hàng và cung cấp qua thiết bị di động với tính năng 
cung cấp các dịch vụ chuyển khoản, thanh toán, lưu trữ tiền…, nhằm 
thanh toán viện phí, học phí, chi trả an sinh xã hội, chi trả điện nước, 
dịch vụ môi trường. 

Để đẩy mạnh thanh toán điện tử, theo ông Trung, sự ra đời của tiền di 
động sẽ góp phần rất tích cực. Hiện Bộ Thông tin truyền thông đang 
làm việc với Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành liên quan để đề 
xuất Chính phủ chính sách thí điểm tiền di động. 

Việc thực hiện thí điểm theo đó sẽ đảm bảo định danh khách hàng qua 
xác thực thông tin cá nhân thuê bao qua quản lý đăng ký SIM, đồng 
thời, các nhà mạng sẽ phải quản lý mạng lưới đại lý như giám sát hoạt 
động đại lý, đảm bảo tính thanh khoản của đại lý. 

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến, Phó tổng giám đốc Vietcombank cho biết, 
đối với hạ tầng được đầu tư, Vietcombank sẵn sàng đáp ứng dịch vụ 
thanh toán không tiền mặt đối với dịch vụ công. 

Theo đó, Vietcombank tập trung quan tâm đối với thu thuế nội địa và 
thu thuế xuất, nhập khẩu cũng như các dịch vụ công, nhằm đẩy mạnh 
thanh toán không dùng tiền mặt. 

"Vietcombank đã tham gia cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng 
tiền mặt công đối với tài chính công cho Quảng Ninh. Đồng thời, tham 
gia các dịch vụ công ở các địa bản, tỉnh khác với dịch vụ y tế, giáo 
dục", bà Yến chia sẻ. 

Theo ông Nguyễn Minh Tâm - Phó tổng giám đốc Sacombank: 
Sacombank đẩy mạnh tham gia vào các dịch vụ công, trong đó có dịch 
vụ học phí trong học đường khi xin phép NHNN thực hiện việc mở tài 
khoản cho học sinh; thu tiền điện, nước... 

Lãnh đạo NHNN cho biết, trước mắt, trong năm 2019, NHNN sẽ tích 
cực, chủ động thực thi một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm thúc đẩy 
thanh toán không dùng tiền mặt, cụ thể là: Xây dựng Nghị định thay thế 



Nghị định số 101/2012/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán không 
dùng tiền mặt, trong đó đề ra một số giải pháp để mở rộng về phạm vi 
và đối tượng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. 

Theo tinnhanhchungkhoan.vn 

 

10. Vì sao chỉ số quản lý hành chính công cấp tỉnh 
Thừa Thiên-Huế giảm 6 bậc? 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt câu hỏi trong buổi làm việc với 
lãnh đạo Thừa Thiên - Huế ngày 10/6/2019. 

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng biểu 
dương Thừa Thiên - Huế chủ động phát động phong trào không sử 
dụng bao bì nhựa dùng một lần để Huế xanh hơn, sạch hơn, xứng 
đáng là trung tâm du lịch quốc gia.  

Phong trào này cần tiếp tục nhân rộng, không chỉ làm một lần là xong 
và các tỉnh, thành khác cần nghiên cứu, học hỏi, làm theo. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Thừa Thiên - Huế cần 
xem lại các thành tố còn yếu như tính năng động, hỗ trợ doanh 

nghiệp cạnh tranh bình đẳng. ảnh: VGP. 

Về tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng nhìn nhận, tỉnh phát triển khá 
toàn diện, đáng lưu ý là dịch vụ chiếm gần 50% cơ cấu kinh tế. Tỉnh 



cũng là một trong những địa phương có mức chênh lệnh giàu nghèo 
thấp nhất cả nước.  

Thủ tướng đánh giá cao sáng kiến, nỗ lực di dời dân ra khỏi khu Đại 
Nội, Kinh thành Huế. Đây cũng là kiến nghị mà mỗi lần làm việc với Thủ 
tướng, Thừa Thiên -Huế đều nêu ra, coi đây là kiến nghị cần quan tâm 
số 1.  

Chỉ ra mặt tồn tại, hạn chế, Thủ tướng cho rằng, quy mô kinh tế của 
tỉnh còn nhỏ, GDP bình quân đầu người thấp nhất trong 5 tỉnh khu vực 
kinh tế trọng điểm miền Trung. Chưa thấy xuất hiện động lực tăng 
trưởng mới.  

“Vì sao Thừa Thiên - Huế là một trong những địa phương đi đầu trong 
cải cách hành chính, tăng đến 7 bậc, nhưng chỉ số hiệu quả quản trị 
hành chính công cấp tỉnh lại giảm 6 bậc, xếp thứ 43”, Thủ tướng nói.  

Chỉ số PCI năm 2018 xếp thứ 30, giảm 1 bậc. “Phải chăng những thủ 
tục hành chính liên quan đến kinh doanh có sự thụt lùi đáng kể”, Thủ 
tướng đặt vấn đề và cho rằng, tỉnh cần xem lại các thành tố còn yếu 
như tính năng động, hỗ trợ doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng… 

Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn ít, quy mô nhỏ, đang thiếu 
nhiều doanh nghiệp lớn, có khả năng dẫn dắt nền kinh tế đi lên.  

“Tôi biết có một số doanh nghiệp đã vào đây nhưng còn chưa quyết 
tâm để làm một số công trình, dự án lớn”, Thủ tướng nói.  

Gợi mở định hướng lớn cho Thừa Thiên - Huế thời gian tới, trước hết, 
Thủ tướng nêu rõ, Huế có một hệ sinh thái đa dạng, tài nguyên di sản 
đặc sắc.  

Do đó tỉnh phải nỗ lực dựa vào các thế mạnh, hoàn thành vượt mức 
các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và chuẩn bị xây dựng các mục tiêu của 
giai đoạn 2020-2025.  

Phải hướng tới mục tiêu xây dựng Thừa Thiên - Huế là một trung tâm 
văn hóa, du lịch, trung tâm y tế chuyên sâu, trung tâm khoa học công 
nghệ, trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao của 
miền Trung và cả nước, là nơi hội tụ các tiềm năng, thế mạnh đa dạng 
của vùng.   

Quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế của Thừa Thiên - Huế là tích cực 
nhưng cần tiên phong sử dụng các thước đo khác như cơ cấu giá trị 
kinh tế có dịch chuyển lên nấc cao hơn của chuỗi giá trị, mức tăng 
năng suất lao động, trình độ công nghệ.  



Huế là một trung tâm trí tuệ của Việt Nam, cần đi đầu trong vận dụng 
vốn tri thức phục vụ phát triển, học kết hợp với hành, đây là những 
thước đo mới, tư duy mới về cơ cấu kinh tế.  

Văn hóa vật thể và phi vật thể của Huế rất phong phú, hội tụ nhiều trí 
thức, tài hoa, đây là nguồn lực rất quý, không phải nơi nào cũng có 
được.  

Vì vậy, theo Thủ tướng, mô hình phát triển của Thừa Thiên Huế là tối 
ưu hóa các lợi thế cạnh tranh của địa phương và các liên kết trong phát 
triển, nhất là liên kết du lịch, dịch vụ, kết nối hạ tầng, liên kết các chuỗi 
đô thị ven biển, giữa các trường đại học và trung tâm nghiên cứu với 
nhu cầu phát triển của Huế trong tương lai.  

Đi liền với đó, Thủ tướng yêu cầu tỉnh rà soát và hoàn thiện các quy 
hoạch phù hợp với yêu cầu phát triển mới; sử dụng đất đai hợp lý để có 
thành phố lớn trực thuộc Trung ương, một thành phố xanh, hiền hòa 
với sông Hương – núi Ngự là điểm nhấn.  

Cần tiếp tục nâng cao chất lượng điều hành, đề cao trách nhiệm người 
đứng đầu, đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế, cơ cấu lao động ở địa phương. Phát động các phong trào thúc đẩy 
phát triển du lịch như Huế không có túi nylon, bao bì nhựa, người dân 
phải biết tiếng Anh...  

Tại buổi làm việc, Thủ tướng yêu cầu tỉnh khẩn trương hoàn thiện Đề 
án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 48 của Bộ Chính trị Khóa X 
(ban hành năm 2009) về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế và 
đô thị Huế đến năm 2020 và thông báo số 175/2014 của Bộ Chính trị về 
thực hiện kết luận số 48, trình Bộ Chính trị trong quý 3/2019.  

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho ý kiến về các 
kiến nghị của tỉnh, trong đó có việc tạo cơ chế hỗ trợ nguồn lực để tỉnh 
thực hiện di dời dân cư ra khỏi khu Đại Nội và tái định cư. Thủ tướng 
giao các bộ, ngành nghiên cứu các giải pháp về nguồn để giúp tỉnh 
thực hiện nhiệm vụ này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết 
định.   

Thủ tướng cũng cho ý kiến về một số kiến nghị khác của tỉnh trong việc 
điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây – 
Lăng Cô đến năm 2025; điều chỉnh cục bộ đồ án Điều chỉnh Quy hoạch 
chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 

Theo giaoduc.net.vn 

 

 



11. Hiệu quả từ việc xây dựng chính quyền điện tử 
tại Yên Bái 

Với 180 trung tâm hành chính công cấp xã liên thông trực tuyến, 
hiện Yên Bái đang dẫn đầu khu vực Tây Bắc trong công tác xây 
dựng chính quyền điện tử. 

Hơn 70 tuổi, mới đây lần đầu tiên ông Sử ra Ủy ban xã để làm thủ tục 
hành chính. 3 đưa cháu của ông đứa lớn 5 tuổi, nhỏ 2 tuổi giờ mới làm 
giấy khai sinh. Trước kia với bà con người Mông muốn làm các loại 
giấy tờ tùy thân như thế này phải đi ra tận trung tâm huyện, đi cả buổi 
mới ra đến nơi. 

Ông Lù Khau Sử - xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái cho 
hay: "Ngày trước làm giấy tờ đi lại khó khăn mà mất thời gian lắm. Vừa 
qua thấy thông báo xã có trung tâm hành chính công mới làm thủ tục 
dễ, chỉ đi mất một buổi là xong, cán bộ vận động nhiều rồi nên ra làm 
ngay". 

Xã Púng Luông có hơn 4.000 nhân khẩu, 90% là bà con người Mông 
với phong tục tập quán sống trên núi, ít giao lưu với bên ngoài. Đây là 
lý do khiến cán bộ xã cũng còn xa lạ với các thủ tục hành chính, tiếp 
cận với máy tính, các phần mềm chuyên dụng cũng khó khăn hơn. 

Anh Lù A Khày - cán bộ tư pháp xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, 
Yên Bái cho hay: "Để làm được như hiện nay anh em chúng tôi gặp rất 
nhiều khó khăn. Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian đi tập huấn và học 
hỏi kinh nghiệm của các anh chị". 

Hiện có 11 lĩnh vực, 15 ban ngành của huyện Mù Cang Chải làm việc 
tại Trung tâm Hành chính công, huyện Mù Cang Chải. Sau 6 tháng vận 
hành lượng hồ sơ giải quyết tăng 40% so với trước, thời gian giải quyết 
hồ sơ đúng hạn đạt 100%. 

Ông Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải, Yên Bái cho hay: 
"Khi chúng tôi chọn cán bộ làm việc tại bộ phận hành chính công sẽ 
chọn người địa phương, biết tiếng dân tộc để hướng dẫn bà con giải 
quyết các thủ tục thuận lợi nhất". 

Tại Yên Bái đến nay nhiều huyện trên địa bàn tỉnh đã triển khai 
được dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3. Hiệu quả là Trung tâm Hành 
chính công cấp tỉnh và Cổng dịch vụ hành chính công đã kết nối liên 
thông với toàn bộ các đầu mối, giảm nửa thời gian thực hiện và tiết 
kiệm hơn 500 tỷ đồng cho Nhà nước. 

Tỉnh Yên Bái đã tăng 14 bậc về chỉ số cải cách thủ tục hành chính, nằm 
trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu về chỉ số quản trị và hành chính 
công  cấp tỉnh.  

Theo vtv.vn 



12. Để người dân hài lòng 

Theo Công an tỉnh, để tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, nâng 
mức hài lòng của người dân, ngành công an còn nhiều việc phải 
làm, trong đó ưu tiên hàng đầu là tiếp tục nâng cao chất lượng đội 
ngũ về trình độ chuyên môn cũng như thái độ, cung cách làm việc 
khi tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính. 

Công an huyện Trảng Bom về tận xã Thanh Bình làm giấy chứng minh 
nhân dân cho người dân vào ngày 20-5. Ảnh: P.HUỆ 

Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong công 
tác CCHC, thái độ, cung cách làm việc khi tiếp công dân, giải quyết thủ 
tục hành chính rất quan trọng, quyết định trực tiếp đến mức độ hài lòng 
của người dân.  

* Đổi mới tinh thần phục vụ 

Về vấn đề này, 
Đại tá Nguyễn 
Hải Nam, 
Trưởng phòng 
Quản lý xuất 
nhập cảnh 

Công an tỉnh cũng cho biết, để trở thành một trong những đơn vị đi đầu 

Trong quý III-2019, Công an tỉnh sẽ tổ chức cuộc thi 
trực tuyến tìm hiểu về CCHC trong lực lượng Công 
an tỉnh cho đối tượng là cán bộ, chiến sĩ trong lực 
lượng Công an tỉnh và công nhân viên hợp đồng tại 
công an các đơn vị, địa phương. 



trong công tác CCHC của Công an tỉnh, ngoài việc ứng dụng được các 
phần mềm công nghệ thông tin hiệu quả thì điều quan trọng nhất vẫn là 
phải đổi mới tinh thần và thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ. 

 “Nhiều người dân không biết sử dụng công nghệ thông tin nên cán bộ 
của phòng luôn theo sát để trực tiếp hướng dẫn cho người dân thực 
hiện chính xác các thao tác và thông tin cần khai báo. Chúng tôi cũng 
để các thùng thư góp ý, cấp phiếu đánh giá để người dân có thể phản 
ảnh, góp ý khi cán bộ có thái độ, tinh thần phục vụ không tốt để đơn vị 
kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh” - Đại tá Nam nhấn mạnh. 

Trao đổi về tinh thần CCHC ở huyện Cẩm Mỹ, Trung tá Trần Minh 
Phương, Phó trưởng Công an huyện cho rằng, ngoài việc ứng dụng có 
hiệu quả 17 phần mềm về tin học trong công tác CCHC, thực hiện giao 
nhận thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thì cán bộ, chiến sĩ Công 
an huyện luôn được quán triệt thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tổ 
chức xác minh, trả lời thỏa đáng, đúng thời gian mọi thủ tục hành 
chính.  

Theo đó, Công an huyện Cẩm Mỹ luôn chú trọng tinh thần, trách nhiệm 
của từng cán bộ, chiến sĩ trong công tác CCHC. “Khi phát hiện những 
vi phạm trong quy trình công tác hoặc hành vi tiêu cực ảnh hưởng xấu 
đến uy tín của ngành thì chúng tôi sẽ kịp thời chấn chỉnh lề lối làm việc 
và kiểm điểm những trường hợp vi phạm nghiêm trọng” - Trung tá 
Phương nhấn mạnh. 

* Nêu cao tinh thần trách nhiệm  

Trung tá Nguyễn Văn Phục, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội Công an tỉnh cho biết, để nâng cao chất lượng 
của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, đơn vị đã thường xuyên phổ biến, quán 
triệt đến tất cả cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc các văn bản, Chỉ 
thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức lối sống… Đặc biệt, đơn vị cũng chú trọng đến 
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao trình độ chuyên môn, 
đáp ứng tốt vị trí công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết thời gian 
qua, các đơn vị, địa phương đã xác định rõ trách nhiệm, tổ chức triển 
khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ CCHC và kiểm soát thủ tục hành 
chính trong ngành công an. Sắp tới, các đơn vị, địa phương cần thực 
hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận, giải quyết kịp thời các thủ tục hành 
chính, tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; xử lý 
nghiêm các trường hợp để hồ sơ tồn đọng và giải quyết chậm trễ.  



Công an tỉnh cũng sẽ tăng cường phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai 
cung cấp một số dịch vụ mới như: tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính 
tại nhà, thu nộp tiền xử phạt, chuyển trả giấy tờ bị tạm giữ trong lĩnh 
vực giao thông qua bưu điện... để tạo thuận lợi nhất cho người dân khi 
làm các thủ tục hành chính liên quan đến ngành công an. 
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13. TP Hồ Chí Minh: Phải thực hiện nghiêm quy 
định tiếp công dân 

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Vĩnh 
Tuyến tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính quý II và triển 
khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, diễn ra chiều 11/6. 

 

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: HL 

Tại cuộc họp, ông Huỳnh Công Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho 
biết: Thời gian qua, TP đã thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy 
hành chính Nhà nước như: Triển khai đề án ủy quyền cho thủ trưởng 
các đơn vị, cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, ủy quyền cho Chủ 
tịch UBND quận, huyện; xây dựng chính quyền đô thị, chú trọng công 
tác xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao, tư pháp...  



Các đơn vị đang trong quá trình hoàn thiện hệ thống các phòng tiếp 
nhận, trả hồ sơ kết nối giữa các quận, huyện với các phường; triển khai 
mô hình phòng họp không giấy. 

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phong trào thi đua cao điểm cải cách 
hành chính đã tạo sự chuyển biến ở các đơn vị. Công tác cải cách thủ 
tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính đang thực hiện chủ 
động và thường xuyên giữa các lĩnh vực. 

Công tác rà soát, kiện toàn bộ máy hành chính, xây dựng nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, hệ thống chính quyền từng cấp 
đang được tiếp tục triển khai. 

 

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến phát biểu kết luận cuộc họp. 
Ảnh: HL 

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến đề nghị 
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính rà soát lại những nội dung kế hoạch 
cải cách hành chính năm 2019 cũng như các chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ, nghị quyết của Chính phủ về xây dựng chính quyền điện tử, 
cải tiến, cải cách thủ tục hành chính. 

Đặc biệt, bám sát vào nội dung kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, 
trong đó đặt ra yêu cầu cải cách hành chính là để tăng tốc hoàn thành 
các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X. 

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến giao Sở Thông tin và Truyền 
thông căn cứ chỉ đạo của UBND TP về tạm dừng đầu tư các dịch vụ 



công trực tuyến mức độ 4 theo phương châm những dự án nào đã ký 
hợp đồng thì vẫn triển khai, nhưng rà soát xem nếu về mặt kỹ thuật 
chưa đồng bộ phải góp ý chỉnh sửa. Còn những dự án nào chưa triển 
khai, chuẩn bị triển khai thấy cần thiết và phù hợp thì đề xuất UBND TP 
cho phép triển khai tiếp tục. 

Riêng đối với quận, huyện, nếu không có ảnh hưởng đến dịch vụ công 
trực tuyến đang triển khai thì tạm dừng để chờ hướng dẫn chung. Nếu 
bị ảnh hưởng đến tiến độ đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến thì báo Sở 
và UBND TP xem xét.  

Ông Trần Vĩnh Tuyến cũng yêu cầu Văn phòng UBND TP phối hợp với 
Sở Tư pháp đẩy nhanh tiến độ công bố 40 bộ thủ tục hành chính liên 
thông trong tháng 7; Giám đốc sở, ngành phối hợp chặt chẽ với Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP trong việc triển khai khảo sát sự hài lòng của người 
dân, doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Giám đốc các sở, 
ngành phải thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân, đối thoại với dân 
theo quy định; khảo sát sự hài lòng của người dân đối với lãnh đạo tiếp 
dân. 
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14. 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. 

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. 

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. 

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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15. 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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