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1. Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam - Nâng cao nhận 
thức về tính nhân văn của chính sách 
Hàng năm, vào ngày 1/7 - Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam là 
dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung 
tay thực hiện lộ trình BHYT toàn dân; giúp người dân dần nhận 
thức đầy đủ hơn về bản chất nhân văn của chính sách BHYT. 

Ngày 14/11/2008, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII đã thông qua 
Luật BHYT, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2009. Để ghi dấu mốc 
quan trọng này trong quá trình phát triển, hoàn thiện chính sách, pháp 
luật BHYT, ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết 
định số 823/QĐ-TTg lấy ngày 1/7 hàng năm là Ngày BHYT Việt Nam để 
tuyên truyền Luật BHYT; khuyến khích, động viên nhân dân tham gia 
BHYT, tiến tới BHYT toàn dân; động viên và nâng cao ý thức trách 
nhiệm của những người làm công tác BHYT và cán bộ, nhân viên 
ngành y tế. 

Việt Nam đang nỗ lực truyền thông để người dân nâng cao nhận thức 
về chính sách BHYT 



Ông Đào Việt Ánh - Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt 
Nam - cho biết, trải qua 9 năm tổ chức, Ngày BHYT Việt Nam là dịp đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay, góp sức 
thực hiện tốt Luật BHYT với lộ trình thực hiện BHYT toàn dân; giúp 
người dân dần nhận thức đầy đủ hơn về bản chất nhân văn của chính 
sách BHYT; từ đó, chủ động tham gia như một biện pháp hữu hiệu dự 
phòng chăm lo sức khỏe bản thân và gia đình; góp phần chia sẻ cùng 
cộng đồng, vì an sinh đất nước. 

Theo ông Đào Việt Ánh, ngày 1/7 đã trở thành một trong những dịp để 
truyền thông sâu rộng và nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, 
các ngành, toàn xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT - trụ cột quan 
trọng của hệ thống an sinh xã hội, bộ phận quan trọng trong chính sách 
tài chính và y tế quốc gia; là phương thức huy động đóng góp của mọi 
người dân, các tổ chức, toàn xã hội và sự hỗ trợ của Nhà nước nhằm 
tạo nguồn tài chính cho hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Để chính sách BHYT đi vào cuộc sống, hàng năm ngành BHXH, BHYT 
đều có các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, theo từng chủ đề phù hợp 
với thực tế. Qua chủ đề của từng năm, tất cả các chủ thể tham gia vào 
quá trình phát triển chính sách BHYT đều đã được lựa chọn, trong đó 
người tham gia BHYT luôn được đặt ở vị trí trung tâm và quan trọng 
nhất. “Việc đẩy mạnh truyền thông theo chủ đề đã mang lại hiệu quả 
thiết thực, góp phần vào việc hoàn thành vượt mức tỷ lệ bao phủ BHYT 
được giao, 89% dân số đã có BHYT tính đến hết tháng 5/2019” - ông 
Ánh cho biết. 

Năm 2019, BHXH Việt Nam chọn chủ đề Ngày BHYT Việt Nam là: 
“Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân”. Chủ đề 
năm nay không chỉ hàm nghĩa phát triển đối tượng, mở rộng bao phủ 
BHYT, mà còn bao gồm cả công tác xây dựng, phát triển, hoàn thiện 
cơ chế, chính sách; tổ chức thực hiện chính sách, bảo đảm quyền lợi 
người tham gia BHYT. Đặc biệt, việc lựa chọn chủ đề này nhân kỷ niệm 
10 năm Ngày BHYT Việt Nam cũng đúng vào thời điểm Chính phủ chỉ 
đạo các bộ, ngành liên quan triển khai tổng kết 5 năm thực hiện Luật 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, qua đó tiếp tục hoàn 
thiện chính sách, pháp luật BHYT. 

Nhân Ngày BHYT Việt Nam năm nay, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy 
mạnh các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT, hướng tới hoàn thành 
mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân; truyền thông những chính sách, 
pháp luật BHYT mới ban hành; tính nhân văn, nhân đạo của chính sách 



BHYT. Trong đó, ngành BHXH đặc biệt truyền thông các nội dung 
hướng đến những kết quả, nỗ lực của ngành BHXH, ngành Y tế trong 
cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ 
phục vụ người tham gia BHYT; nỗ lực của ngành BHXH trong việc ứng 
dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử nhằm phục vụ người tham 
gia BHYT ngày càng tốt hơn. 

Điểm nhấn của Ngày BHYT năm nay của ngành BHXH Việt Nam theo 
ông Đào Việt Ánh đó là tổ chức chương trình “Tặng thẻ BHYT cho 
người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo” với dự 
kiến hỗ trợ mua, tặng thẻ BHYT cho khoảng 2.400 đối tượng khó khăn 
tại 8 tỉnh, thành phố từ nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động trong hệ thống BHXH Việt Nam và sự 
hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. “Qua chương trình, 
BHXH Việt Nam mong muốn toàn xã hội tăng cường nhận thức về tính 
nhân văn sâu sắc của chính sách BHYT, cùng nhau quyết tâm thực 
hiện mục tiêu BHYT toàn dân” - ông Ánh nhấn mạnh. 

Theo congthuong.vn 

 

2. Chính phủ bàn giải pháp chặn “tham nhũng vặt” 
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Chính phủ tổ chức, các bộ 
ngành, địa phương đã cho biết thực trạng nhũng nhiễu, gây phiền 
hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và đề 
xuất giải pháp chống “tham nhũng vặt”. 

Tại hội nghị, ý kiến một số ngành và địa phương cho biết trong nhiều 
lĩnh vực của đời sống xã hội, ở nhiều ngành, nhiều nơi vẫn còn tình 
trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí 
công tác, kẽ hở cơ chế, chính sách, pháp luật, lòng tin, sự thiếu hiểu 
biết của người dân để nhũng nhiễu, gây phiền hà, kéo dài công việc, 
không công bằng, khách quan khi xử lý công việc. 

Vì thế, cần phải tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, thực hiện cải 
cách hành chính với việc áp dụng tối đa công nghệ thông tin trong xử lý 
công việc; thực hiện công khai minh bạch trong quản lý nhà nước về 
lĩnh vực đất đai, môi trường, đấu thầu các dự án đầu tư; kê khai minh 
bạch tài sản, thu nhập của công chức, viên chức; điều động luân 
chuyển các cán bộ ở vị trí nhạy cảm. 

Theo Ban Dân nguyện, công tác tiếp công dân nhiều nơi chưa được 
thực hiện nghiêm, hoạt động thanh tra công vụ được quan tâm nhưng 



chưa xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức để xảy ra “tham nhũng vặt” 
hay không thực hiện nghiêm quy định trong thực hiện tiếp công dân. Do 
đó, cần phải xử lý nghiêm các trường hợp này để giáo dục, răn đe 
nghiêm túc; nêu đích danh người đứng đầu không tiếp công dân theo 
quy định. Đồng thời nâng cao thu nhập của cán bộ, hành lang pháp lý 
phải chặt chẽ, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp để các cán bộ không 
thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không muốn tham nhũng. 

Để ngăn chặn cán bộ chiến sĩ công an bị dụ dỗ, lôi kéo tác động đến 
mặt trái kinh tế thị trường thì lãnh đạo Bộ Công an cần phải nâng cao 
hiệu quả công tác giáo dục chính trị choc các chiến sĩ, chấn chỉnh nội 
vụ, xiết chặt kỷ luật, thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính 
không phù hợp, xác định rõ vai trò của người đứng đầu, tăng cường 
tuyên truyền chống tham nhũng, nhất là trong lĩnh vực thường xuyên 
tiếp xúc, làm việc với người dân và doanh nghiệp. 

Theo khoahocdoisong.vn 

 

3. Mong manh định chế ‘Dân được làm tất cả những 
gì luật pháp không cấm’ 
Thật đáng buồn, định chế “dân được làm tất cả những gì luật pháp 
không cấm” trở nên mong manh trước định chế “cán bộ chỉ được 
làm những gì luật pháp cho phép”.  

LTS:Tuần Việt Nam mở Diễn đàn "Vì Việt Nam hùng cường" với mong 
muốn thu nhận từ quý độc giả những ý kiến, bài viết về các giải pháp 
phát triển đất nước trong tất cả các lĩnh vực nhằm khơi thông tiềm năng 
phát triển, cổ vũ niềm tin của cộng đồng vào tương lai Việt Nam. 

Chủ đề đầu tiên của Diễn đàn tập trung vào thể chế kinh tế. Mời quý vị 
cùng theo dõi. 

Cán bộ khó lường  

Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội vừa qua, nhân dân cả nước đã thấy Quốc 
hội vất vả như thế nào để vượt qua ở phút cuối cùng trong cuộc bỏ 
phiếu thông qua một điều luật cấm, đó là “Đã uống bia rượu thì không 
lái xe”.  

Một trong những điểm thuyết phục được số đông đại biểu Quốc hội 
trong cuộc bỏ phiếu này là số người bị tử thương từ tai nạn sau “vô 
lăng” đã quá cao, không thể không bấm nút để chặn lại. Những thứ bị 



cấm trong các luật do Quốc hội ban hành rõ ràng là được xem xét rất 
cẩn trọng, được biểu quyết đầy trách nhiệm trước cử tri.  

Định chế ‘Dân được làm tất cả những gì luật pháp không cấm’ nhìn từ 
vụ Thủ Thiêm. 

Tuy nhiên, công sức trên đây của Quốc hội dường như bị hao tổn bởi 
trong đời sống kinh tế-xã hội không ngừng xẩy ra những nghịch cảnh, ở 
đó người dân đã không được làm nhiều thứ mà luật pháp không cấm; 
ngược lại, cán bộ lại tự làm nhiều thứ mà luật pháp không cho phép.  

Ở nghịch cảnh này, Nhà nước vừa tốn công tốn của nuôi đội ngũ cán 
bộ tự tung tự tác, tìm cách ngăn chặn người dân khi họ làm những việc 
mà luật pháp không cấm; đồng thời lại tốn công tốn của đi thanh tra, 
kiểm tra, giám sát, phê bình, rút kinh nghiệm đối với những cán bộ tự 
tung tự tác. Số cán bộ này thậm chí đã nhiều tới mức khiến vị phó Thủ 
tướng trong nhiệm kỳ đã qua đã phải thốt lên rằng “nếu xử lý hết thì lấy 
ai làm việc”.  

Người dân được làm những gì luật pháp không cấm; còn người nhà 
nước, mà đại diện là cán bộ nhà nước, chỉ được làm những gì luật 
pháp cho phép. Sự khác biệt giữa hai người này đồng thời cũng là một 
trong những đặc điểm của Nhà nước pháp quyền mà Việt Nam theo 
đuổi từ khi khởi động công cuộc Đổi Mới.  



Với dân, luật pháp chỉ cần ban hành danh mục những gì cần cấm, thế 
là đủ. Căn cứ vào danh mục này, người dân không làm, thế là xong. 
Nhà nước và người dân không ai bị phiền vì ai, bởi ai. Bộ máy và nhân 
sự nhà nước sẽ gọn nhẹ, hoạt động không có gì dư thừa, vô bổ. Còn 
với người dân, không có gì phải lăn tăn giữa mong manh có thể và 
không thể làm.  

Thế nhưng, cuộc sống thường ngày lại không thênh thênh như vậy. 
Theo qui định, cán bộ chỉ được làm những gì luật pháp cho phép. Đúng 
quá, nhưng tìm mãi không thấy danh mục “cho phép” này. Những gì 
cấm dân không được làm thì đã có, và đã công khai minh bạch, dễ 
nhớ; còn những gì cán bộ được phép làm thì biến hóa vô cùng, người 
dân không biết đâu mà lường.  

Trăm hoa đua nở  

Cả nước có 22 Bộ và cơ quan bộ, 63 tỉnh và thành phố, gần 700 huyện 
và quận, hơn 10 nghìn xã và phường, tổng cộng hơn 1 triệu người ăn 
lương nhà nước, tức 100 người dân có 1 công bộc phục vụ.  

Cả hệ thống bộ máy và nhân sự đó chỉ được làm những gì, người dân 
muốn biết cụ thể, nhưng chỉ thấy những qui định chung về “nhà nước 
quản lý” hoặc “quản lý nhà nước”.  

Về qui định này, tuy có sự phân công trong từng cấp, có sự phân cấp 
giữa cấp trên với các cấp dưới, nhưng nội bộ hệ thống đó còn chưa 
hiểu hết về nhau huống gì là người dân.  

Với những gì tai nghe mắt thấy, người dân nhận ra rằng cán bộ đã và 
đang làm cả những việc mà luật pháp chưa hình dung ra. Theo đó, việc 
dễ thì ai cũng làm (thí dụ như nhận đút lót), việc khó thì đùn đẩy từ 
người này sang người khác (thí dụ như tiếp dân), việc đòi hỏi trách 
nhiệm cao thì cấp dưới kính chuyển lên cấp trên, để rồi cấp trên lại trả 
về cấp dưới (thí dụ như khiếu nại, tố cáo).  

Lại nữa, cùng một việc, ngành này cho làm, ngành khác lại bảo sai, 
cấm làm, thí dụ như xây nhà cao tầng trong phố cổ, phố cũ trong các 
đô thị.  

Đặc biệt, những việc có liên quan tới nhiều khâu như qui hoạch sử 
dụng đất, qui hoạch chung xây dựng, qui hoạch 1/2000, qui hoạch 
1/500, sổ đỏ về quyền sử dụng đất, kế hoạch đầu tư, chứng nhận vốn 
tự có, xác nhận an toàn môi trường…, tuy tất cả đều đã được cán bộ 
từng khâu xét duyệt, nhưng chỉ cần một khâu bị coi là sai thì các khâu 
khác đều trở thành công cốc.  



Rất đáng chú ý là trong khi cán bộ tại khâu làm sai chỉ bị kiểm điểm rút 
kinh nghiệm thì việc ‘được làm’ của người dân lại bị đình hoãn, thậm 
chí không còn cơ hội thực hiện.  

Thật đáng buồn, định chế “dân được làm tất cả những gì luật pháp 
không cấm” trở nên mong manh trước định chế “cán bộ chỉ được làm 
những gì luật pháp cho phép”.  

Trạng thái mong manh này không chỉ tạo môi trường phát sinh bọn “nội 
xâm tham nhũng”, mà còn dung dưỡng một đội ngũ “cản đường phát 
triển”, cả hai đã tạo  một hợp lực kìm hãm đất nước cất cánh lên hùng 
cường.  

Bộ máy hành chính đã hàng chục năm tốn không biết bao nhiên công 
sức để phát hiện và thực hiện việc xóa bỏ giấy phép, hết giấy phép cha 
đến giấy phép con, giấy phép cháu, chắt, chíu, chít…, nay vẫn còn 
nguyên là một vấn nạn.  

Việc này cho thấy giải pháp từ những nhiệm kỳ của hai Thủ tướng 
trước đây về xóa bỏ thực trạng “có quá nhiều giấy phép”, nay đã đến 
lúc cần được chuyển sang một hướng khác, đó là xóa bỏ thực trạng “có 
quá nhiều nhà nước” trong một nhà nước pháp quyền.  

Nhà nước chỉ một  

Trước hết, không có nhà nước Bộ, nhà nước Tỉnh, nhà nước Huyện, 
nhà nước Xã.  

Được nhân danh Nhà nước chỉ có thể là Quốc hội với quyền lập hiến, 
lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề lớn của đất nước; 
là Chính phủ với quyền hành pháp; Là Tòa án với quyền tư pháp.  

Những cơ quan Bộ, Tỉnh, Huyện, Xã chỉ là những cơ quan hành pháp 
với chức năng là tổ chức việc thi hành hiến pháp, luật pháp. Ngay cả 
cơ quan hành chính nhà nước cao nhất là Chính phủ cũng không được 
phân quyền hoặc ủy quyền gì của Quốc hội trong việc ban hành các qui 
định lập pháp.  

Những gì cấm dân, những gì cán bộ được làm đều do Quốc hội qui 
định. Thậm chí việc Chính phủ cụ thể hóa những qui định về cấm làm 
và được làm trên đây cũng chỉ được tiến hành khi được Quốc hội giao 
trong từng  luật.  

Đây là ranh giới đỏ, bất cứ cán bộ hành pháp nào vượt qua đều bị coi 
là lạm quyền, phải dừng lại, thậm chí bị trừng phạt. Trong những đối 
tượng vượt ranh giới đỏ, ở hàng đầu, phải kể tới là các thế hệ giấy 
phép cha, con, cháu, chắt, chút, chít đã có lâu nay.  



Một Ủy ban của Quốc hội cần được giao nhiệm vụ ngăn chặn những 
giấy phép lạm quyền này từ các cơ quan hành pháp. Nhiệm vụ này 
không một cơ quan nào của Chính phủ thực hiện được như tất cả 
những gì đã diễn ra những năm qua, bởi rất hiếm có người tự lấy đá 
ghè chân mình.  

Trụ cột tư pháp  

Thứ hai, tổ chức lại Tòa hành chính, Tòa kinh tế trong hệ thống Tòa án 
để thực sự là nơi phán xử đúng-sai giữa người dân với cán bộ hoặc tổ 
chức của Bộ, Tỉnh, Huyện, Xã (và các cấp tương đương ở đô thị).  

Lâu nay, tín nhiệm của hai loại tòa này luôn đạt thấp bởi xử cho dân 
thua chiếm đa phần, xử cán bộ thua là rất hiếm. Đối với những gì “dân 
được làm theo luật” nhưng bị cán bộ lạm quyền chuyển thành “không 
được làm”, người dân đã không chọn phân xử của Tòa án, và chỉ có 
một con đường duy nhất, đó là khiếu nại lên cấp trên của cán bộ lạm 
quyền, trong đó cao nhất là gửi khiếu nại lên các cơ quan Trung ương.  

Trên thực tế, các khiếu nại của dân luôn tồn đọng trong ngăn kéo, hoặc 
chuyển lòng vòng hết nơi này sang nơi khác trong hệ thống hành chính 
với thời gian tính bằng cả quí, thậm chí nhiều năm, rồi đa phần rơi vào 
im lặng nếu không có ai đó khơi lại, điển hình là vụ Thủ Thiêm đã kéo 
dài tới 20 năm mà chưa kết thúc.  

Thực trạng này làm cho cán bộ lạm quyền được che chắn, không kịp 
thời bị xử lý trước pháp luật, nên lại tiếp tục “cấm dân” bằng  các đối 
pháp phi lý khó lường.  

Tinh giản bộ máy  

Thứ ba, thực hiện đồng bộ việc thu gọn đầu mối, tinh giản bộ máy và 
biên chế của hệ thống chính trị, trước hết là hệ thống hành chính nhà 
nước.  

Về vấn đề này, đã có Nghị quyết của Đảng. Mong rằng sẽ có Đề án của 
Chính phủ trình Quốc hội càng sớm càng tốt.  

Ý kiến nhân dân và chuyên gia cho tới nay cũng đã nhiều, giúp Chính 
phủ xem xét, cân nhắc các mặt để xây dựng vài ba phương án đưa ra 
lựa chọn trong thời gian chuẩn bị Đại hội Đảng đang tới.  

Nếu hệ thống hành chính quốc gia được thu gọn, trong đó sáp nhập vài 
ba bộ lại với nhau như đã từng nhập trước đây; nếu số lượng đơn vị 
tỉnh, huyện, xã được gọn lại như đã từng có trước đây; nếu Hội đồng 
nhân dân không nhất thiết phải lập tại tất cả các cấp địa phương như 
đã từng thí điểm tại 10 tỉnh và thành phố trước đây…thì vấn nạn “hành 



dân”, “cấm dân” sẽ được giảm thiểu, đạt kỳ vọng của tất cả các cuộc 
vận động cải cách hành chính đã được đặt ra từ trước tới nay.  

Có thật “Cán bộ chỉ được làm những gì luật pháp cho phép”? 

Nhìn từ Bộ Giao thông Vận tải  

Vừa qua, thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã báo cáo tại Ủy 
ban kinh tế của Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Quốc 
hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn Đường bộ cao 
tốc trên  tuyến Bắc Nam phía đông giai đoạn 2017-2020. Trước mắt, 
đầu tư 11 dự án với tổng chiều dài 654 km với số vốn trên 118 nghìn tỷ 
đồng, trong đó vốn Ngân sách nhà nước 55 nghìn tỷ đồng bố trí cho 3 
dự án, 8 dự án còn lại đầu tư trên 63 nghìn tỷ đồng bằng vốn ngoài nhà 
nước.  

Thứ trưởng cho biết: cái khó của 8 dự án huy động vốn ngoài ngân 
sách nhà nước hiện nay là các nhà đầu tư tư nhân trong nước không 
đủ năng lực tham gia, còn các nhà đầu tư nước ngoài lại không mặn 
mà, chỉ có nhiều nhà thầu Trung Quốc quan tâm.  

Trước đó, Bộ GTVT cũng đã trình Chính phủ dự án xây dựng Đường 
sắt cao tốc Bắc Nam với tổng đầu tư trên 58 tỷ USD, trong đó 80% là 
vốn Ngân sách nhà nước, 20% là vốn tư nhân. Còn cách đây vài năm, 
dự án Sân bay Long Thành cũng đã được trình Quốc hội với tổng đầu 



tư 18 tỷ USD, doanh nghiệp tư nhân  trong nước xin làm mà chưa 
được.  

Như vậy, Bộ GTVT đã và đang đứng trước một thách thức lớn, đó là 
phải đưa ra những giải pháp khả thi để trong giai đoạn sắp tới triển khai 
được 3 dự án lớn chưa từng có, đó là Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía 
đông, Đường sắt cao tốc Bắc Nam, và Cảng hàng không quốc tế Long 
Thành. Cả 3 dự án này tới nay đều chưa được khởi công với khó khăn 
chủ đạo là sự lúng túng của Bộ GTVT.  

Sự lúng túng của Bộ GTVT về 3 dự án trên đây là một tất yếu, bởi Bộ 
này là một cơ quan thành viên hính phủ, có chức năng quản lý hành 
chính nhà nước đối với ngành GTVT, trong khi  3 dự án đó cũng chịu 
sự quản lý hành chính nhà nước của Bộ Kế hoạch-Đầu tư, Bộ Xây 
dựng, Bộ Tài Chính, Bộ Tài nguyên-Môi trường, Bộ Ngoại giao, và 
UBND các tỉnh, thành phố có địa bàn thuộc dự án.  

Với hệ thống quản lý hành chính nhà nước dầy đặc như vậy thì Bộ 
GTVT làm sao khẳng định được: Doanh nghiệp trong nước không đủ 
năng lực, Nhà đầu tư nước ngoài không mặn mà, chỉ nhiều nhà thầu 
Trung Quốc quan tâm!  

Đặc biệt, Bộ GTVT trong phần lớn quá trình phát triển của mình đều tập 
trung làm cơ quan chủ quản đối với các doanh nghiệp nhà nước thuộc 
ngành, và quản lý các dự án đầu tư từ Ngân sách nhà nước. Cũng cần 
nhấn mạnh rằng, rất nhiều doanh nghiệp, dự án thuộc Bộ GTVT đã bị 
thất bại, rơi vào đại án trong vài thập kỷ qua.  

Để 3 dự án đường bộ, đường sắt cao tốc, cảng hàng không quốc tế 
trên đây nói riêng và các dự án giao thông khác nói chung khiến Bộ 
GTVT phải lúng túng ngay từ khi xây dựng dự án đến khi triển khai 
thực hiện dự án như vừa qua, không chỉ đòi hỏi phải tổ chức lại Bộ 
GTVT, mà còn phải tổ chức lại hệ thống hành chính nhà nước.  

Những ý kiến trong bài viết này về “được làm” đối với người dân, “chỉ 
được làm” đối với người nhà nước xin được bày tỏ rằng: Bộ GTVT sẽ 
thất bại nếu không huy động được các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam 
tham gia tích cực vào việc thực hiện các dự án, nhất là các đại dự án 
trên đây.  

Theo vietnamnet.vn 

 

 

 



4. Cấp phép triển lãm mỹ thuật - Cần sự thay đổi 
căn bản 

Tháng 5 vừa qua, câu chuyện mỹ thuật gây chú ý nhất trên truyền 
thông trong nước chính là việc triển lãm hội họa Tạ Tỵ (1922 -
2004) không được cấp phép để trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật 
Việt Nam (BTMTVN) như dự kiến. Mấu chốt của vụ việc là sự e 
ngại tranh thật - giả từ phía đơn vị cấp phép, Cục Mỹ thuật, Nhiếp 
ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL). Thực tế này cho thấy một cách 
thức quản lý dường như đã không còn phù hợp với thực tiễn phát 
triển của đời sống mỹ thuật hôm nay. 

Sự cảm tính trong quản lý hoạt động triển lãm mỹ thuật 

Câu chuyện về tranh giả của họa sĩ Tạ Tỵ được dấy lên từ vụ triển lãm 
Những bức tranh trở về từ châu Âu của một cá nhân nhà tổ chức, diễn 
ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh cách đây ba năm, trong đó có 
một bức tranh được ký tên cố họa sĩ này nhưng thực tế lại là tác phẩm 
của họa sĩ Thành Chương, sáng tác trong khoảng thời gian 1970 -
1971. Sau khi sự vụ vỡ lở, Hội đồng thẩm định do Bảo tàng này lập nên 
đã đưa ra quan điểm: có 15/17 bức tranh trong triển lãm là tranh giả
(làm giả bản thật), còn 2/17 bức là tranh thật nhưng bị mạo chữ ký. Tuy 
nhiên, đây chỉ là kết luận của một hội đồng được lập ra có tính chất thời 
vụ, với một văn bản không có con dấu mang giá trị pháp lý. Cuối cùng, 
chủ nhân của bộ sưu tập này mang toàn bộ trưng bày đi và cho đến 
nay, sau bao ồn ào truyền thông, vẫn không có một sự minh định nào 
về bộ sưu tập “kỳ lạ” này. 

Nỗi e ngại dư luận xã hội dồn trách nhiệm về chuyện tranh thật - giả
của nhà quản lý mỹ thuật là hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng đây chỉ
là một kiểu tư duy quản lý cảm tính. Phải khẳng định, tranh thật - giả là 
câu chuyện của thị trường rộng lớn, có tính chất toàn cầu với tất cả
những sự tinh vi, táo tợn của kẻ chủ đích làm giả. Để xác định (dù chỉ
là tương đối) sự thật giả, cần phải có các phương tiện kỹ thuật khoa 
học và phải do một tổ chức đầy đủ tư cách pháp nhân với các văn bản 
xác nhận có giá trị pháp lý của các cơ quan giám sát độc lập, chứ
không thể chỉ là ý kiến đánh giá từ cảm quan cá nhân của các thành 
viên một hội đồng thời vụ. Mặt khác một bức tranh có trị giá lớn còn là 
một tài sản của thân chủ, không thể bị đánh giá thật - giả một cách 
chung chung bằng mắt thường của một vài người, dù có thể được coi 
là chuyên gia. 



Trở lại với triển lãm Tạ Tỵ không được cấp giấy phép thời gian vừa 
qua, với lý do một số ảnh chụp tác phẩm trong hồ sơ xin cấp phép có 
chất lượng xấu, không rõ ràng chữ ký tác giả trên tranh, cộng với e ngại 
thật - giả như sự vụ năm 2016 kể trên, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và 
Triển lãm (MTNATL) đề nghị nhà tổ chức cho phép một Hội đồng thẩm 
định do Cục thành lập được xem trực tiếp các tác phẩm như trong hồ
sơ. Tại buổi xem trực tiếp này, một số bức tranh Tạ Tỵ có trong danh 
sách hồ sơ xin cấp phép chưa được đưa về Hà Nội, một số bức được 
nhận xét là “có chữ ký mới” hoặc “không có chữ ký”. Sau đó, Cục 
MTNATL tiếp tục gửi một văn bản tới BTMTVN đề nghị cơ quan này tạo 
điều kiện cho nhà tổ chức đưa triển lãm vào trưng bày trước ngày dự
kiến khai mạc để Hội đồng thẩm định của Cục trực tiếp xem toàn bộ
các tác phẩm (Công văn số 183/MTNATL-MT, ngày 19-4-2019). Nhìn ở
một góc độ nào đó, đây là thiện chí của Cục MTNATL nhưng lại mang 
tính chất hoàn toàn cảm tính và chỉ khiến cho sự vụ thêm rắc rối bởi sẽ
đẩy BTMTVN vào một tình thế lưỡng nan. Nếu trả lời “không” sẽ bị
mang tiếng là gây khó dễ cho nhà tổ chức, nếu trả lời “có” thì bảo tàng 
vi phạm chính quy định của mình là chỉ cho mang tác phẩm vào trưng 
bày khi đã có giấy phép triển lãm. Hiển nhiên, BTMTVN không thể đồng 
ý theo đề nghị này. 

Hệ lụy từ dịch vụ cho thuê phòng trưng bày 

Nhiều năm nay, BTMTVN và BTMT TP Hồ Chí Minh có dịch vụ cho 
thuê địa điểm trưng bày triển lãm. Nhà tổ chức phải bỏ toàn bộ chi phí 
thuê địa điểm nhưng do được diễn ra trong khuôn viên của bảo tàng, 
có sự giám sát nhất định về mặt chuyên môn của lãnh đạo bảo tàng 
nên vô hình trung, dễ tạo được dư luận tốt đẹp về danh vị của một sự
kiện, đặc biệt trên bình diện quốc tế. Nhiều cá nhân họa sĩ đã phải xếp 
hàng vài năm, đợi thuê phòng trưng bày ở BTMTVN để sau này, trong 
hồ sơ nghệ thuật có những dòng thông tin “Triển lãm cá nhân tại 
BTMTVN”. Dòng chữ này, trên bình diện giao lưu quốc tế là một thông 
tin rất giá trị, đơn giản bởi đối với một nghệ sĩ nước ngoài, việc được 
có triển lãm cá nhân ở BTMT, nhất là BTMT quốc gia là một bảo chứng 
danh giá (do các bảo tàng mỹ thuật nước ngoài chủ động thực hiện các 
triển lãm chuyên đề bên cạnh trưng bày tĩnh, chứ không cho thuê địa 
điểm triển lãm như ở Việt Nam). Dịch vụ này, vô hình trung, dễ tạo cơ
hội cho kẻ lưu manh lợi dụng nhằm tạo uy thế cho tác phẩm, bộ sưu 
tập của mình với mục đích trục lợi trong giao dịch thương mại sau đó. 

Từ sau năm 2010 đến nay, trong trào lưu mua bán, sưu tập hội họa và 
ký họa Việt Nam từ thời Mỹ thuật Đông Dương và kháng chiến, cả hai 



bảo tàng đều có số lượng tăng vọt các hợp đồng với cá nhân trong và 
ngoài nước nhằm trưng bày, giới thiệu sách về các sưu tập liên quan 
đến thời kỳ nói trên. Tất cả các triển lãm đó đều thuộc sở hữu của 
những cá nhân buôn bán tranh và đồ cổ. Và đa phần các triển lãm đó 
đều gây ra các luồng dư luận trái chiều trong giới mỹ thuật về tính xác 
thực của các bức tranh. Nhưng tất cả chỉ là đồn đoán, không có bằng 
chứng mang giá trị pháp lý nào được trưng ra. Phải đến sự vụ Những 
bức tranh trở về từ châu Âu, khi vấn đề tranh thật - giả đã đến mức trơ
tráo và nhờ có nhân chứng sống là họa sĩ Thành Chương lên tiếng 
chứng minh với các bằng chứng như phác thảo, ảnh chụp tranh 
nguyên bản... mới có thể phần nào cảnh tỉnh các nhà quản lý mỹ thuật 
và BTMT. 

Tạ Tỵ, Dạ khúc, mầu nước trên giấy, 49x59cm, sáng tác trong khoảng 
1951-1953, trong sưu tập của ông Nguyễn Mạnh Phúc (Hà Nội). 

Cần một tầm nhìn đúng đắn 

Thực tiễn của đời sống mỹ thuật hôm nay cho thấy luôn xuất hiện 
những mô hình, cách thức hoạt động vượt ra mọi khuôn khổ của các 
quy định, từ đời sống sáng tác đến hoạt động trưng bày, triển lãm, giao 
dịch mua bán. Vấn đề là nhà quản lý không thể mãi chạy theo sự vụ “có 
vấn đề” để đưa ra cách xử lý một cách cảm tính hoặc nếu thấy khó 
tránh được tai tiếng thì để mặc, thậm chí không giải quyết và gây ra 
những hệ quả về sau. 

Gần đây nhất, trên truyền thông, Cục trưởng Cục MTNATL giải thích 



thêm lý do phải cẩn trọng đối với các triển lãm tranh của những họa sĩ
thời kỳ Mỹ thuật Đông Dương, hay những họa sĩ đã mất như Tạ Tỵ: 
“Nhất là triển lãm ở bảo tàng mỹ thuật nữa thì càng phải hết sức cẩn 
trọng [...] nếu không lại vỡ tung ra thành một vụ tai tiếng của ngành mỹ
thuật về tranh thật, tranh giả...”. Được biết, trong một triển lãm diễn ra 
hồi cuối tháng 4-2019, tại BTMTVN, ngay trước ngày khai mạc, nhà 
sưu tập là chủ sở hữu đã phải làm thủ tục xác thực một bức tranh lụa 
của một họa sĩ (hiện còn sống) theo đề nghị của Hội đồng thẩm định. 

Những rắc rối và kết cục không được cấp phép như triển lãm hội họa 
Tạ Tỵ vừa qua ít nhiều tác động đến sự “nhụt chí” của những cá nhân 
nhà sưu tập, nhà tổ chức thực sự có thiện ý muốn giới thiệu đến công 
chúng trong nước những giá trị của mỹ thuật Việt Nam trong quá khứ. 

Thiết nghĩ, đã đến lúc, các cơ quan có trách nhiệm cấp phép mỹ thuật 
và các BTMT cần phải rà soát lại một cách nghiêm túc mọi quy định và 
hoạt động hiện hành trong việc cấp phép và cho thuê địa điểm trưng 
bày, để bảo đảm vừa ngăn chặn được những sự vụ tai tiếng vừa tạo 
cơ hội cho những tác phẩm mỹ thuật đúng nghĩa được đến với đông 
đảo công chúng. Đấy mới là điều xã hội và giới mỹ thuật đang cần. 
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5. Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7 
Tăng lương cơ sở, lương hưu; làm từ thiện để che giấu nguồn 
tiền bất hợp pháp sẽ phạm tội Rửa tiền… là những chính sách mới 
có hiệu lực từ tháng 7/2019.  

Từ tháng 7, hàng loạt chính sách mới liên quan mật thiết đến đời sống 
xã hội sẽ chính thức có hiệu lực. Điều chỉnh tăng mức lương cơ sở, 
lương hưu, tăng mức xử phạt hành vi sử dụng điện khai thác thủy sản, 
cùng những quy định mới trong lĩnh vực ngân hàng, hình sự... sẽ được 
áp dụng. 

Tăng lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

Từ 1/7, hai nghị định của Chính phủ liên quan đến việc điều chỉnh mức 
lương cơ sở và lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ chính thức có 
hiệu lực. 

Nghị định 38 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, 
viên chức và lực lượng vũ trang sẽ có hiệu lực nêu rõ các đối tượng 
này sẽ được hưởng mức lương cơ sở cao hơn mức lương hiện tại 



100.000 đồng/tháng. Mức lương cơ sở mới được áp dụng là 1.490.000 
đồng/tháng. 

Mức lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ được điều 
chỉnh tăng từ 1/7. 

Nghị định 44 về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ 
cấp hàng tháng chính thức quy định tăng thêm 7,19% trên mức lương 
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2019 
đối với các đối tượng như cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và 
người lao động; quân nhân, công an nhân dân; cán bộ xã, phường, thị 
trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng… 

3 trường hợp công chức được tuyển dụng không qua thi tuyển 

Thông tư 03 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung quy định tuyển dụng công 
chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức có hiệu 
lực từ 1/7. Thông tư quy định 3 trường hợp công chức được tuyển 
dụng không qua thi tuyển. 

Các trường hợp này gồm người có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có ít 
nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học; 
là cán bộ, công chức cấp huyện trở lên được điều động, luân chuyển 
đến đơn vị sự nghiệp công lập; lực lượng vũ trang, cơ yếu; tổ chức 



chính trị, xã hội, nghề nghiệp… Hoặc là công chức cấp phòng trở lên, 
được tiếp nhận để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý. 

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định viên chức chỉ cần đạt từ 50 điểm 
trở lên với mỗi bài thi trong kỳ thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức thì được coi là trúng tuyển (trước đây là 55 điểm). 

Làm từ thiện để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp là phạm tội Rửa tiền 

Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao đã ra Nghị quyết 03 hướng dẫn áp 
dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội Rửa tiền. 

Theo đó, người thực hiện một trong các hành vi cụ thể nhằm che giấu 
nguồn gốc bất hợp pháp của tiền sẽ bị coi là phạm Tội rửa tiền. 

Các hành vì đó gồm trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia các giao dịch tài 
chính, ngân hàng; trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia các giao dịch khác 
như chơi, kinh doanh casino, trò chơi có thưởng, mua bán cổ vật; dùng 
tiền, tài sản để thực hiện đầu tư, sản xuất, kinh doanh sản phẩm, cung 
ứng dịch vụ nhằm mục đích sinh lợi; 

Người dùng tiền, tài sản để làm dịch vụ, xây dựng trường học, bệnh 
viện hoặc sử dụng dưới danh nghĩa tài trợ, từ thiện, viện trợ nhân đạo 
hoặc các hoạt động khác cũng phạm tội rửa tiền. 

Dùng điện lưới đánh bắt cá có thể bị phạt đến 50 triệu đồng 

Từ ngày 5/7, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực thủy sản sẽ được áp dụng theo Nghị định 42 của Chính phủ. 

Theo đó, mức phạt đối với hành vi sử dụng điện để khai thác thủy sản 
được quy định chi tiết. 

Nếu dùng công cụ kích điện để khai thác thủy sản, đối với trường hợp 
không sử dụng tàu cá sẽ bị phạt 3-5 triệu đồng. 

Dùng kích điện hoặc dùng trực tiếp dòng điện từ máy phát điện trên tàu 
cá để khai thác thủy sản sẽ phạt 15-20 triệu đồng nếu tàu cá dưới 12 
m; 20-30 triệu nếu tàu cá từ 12 đến 15 m và 30-40 triệu đồng nếu tàu 
cá 15 m trở lên. 



Chính phủ quy định tăng mức xử phạt đối với hành vi sử dụng điện để 
đánh bắt thủy sản. Ảnh: Ngọc An. 

Mức phạt 40-50 triệu đồng sẽ được áp dụng với hành vi dùng điện lưới 
để khai thác thủy sản mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự. 

Ngoài phạt tiền, người có hành vi dùng điện để khai thác thủy sản còn 
có thể bị tịch thu công cụ kích điện, máy phát điện và ngư cụ; Tước 
quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản 3-6 tháng… 

Công dân được quyền đề xuất bản án, quyết định thành án lệ 

Từ 15/7, Nghị quyết 04 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao có hiệu 
lực sẽ quy định về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ. 

Theo nghị quyết, án lệ phải có giá trị làm rõ quy định của pháp luật còn 
có cách hiểu khác nhau, phân tích, giải thích các vấn đề, sự kiện pháp 
lý và chỉ ra nguyên tắc, đường lối xử lý, quy phạm pháp luật cần áp 
dụng trong một vụ việc cụ thể hoặc thể hiện lẽ công bằng đối với những 
vấn đề chưa có điều luật quy định cụ thể. 

Ngoài tòa án, các cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể gửi đề xuất bản án, 
quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án cho TAND Tối cao để 
xem xét, phát triển thành án lệ hoặc bãi bỏ một án lệ đã có. 

Án lệ được nghiên cứu, áp dụng trong xét xử sau 30 ngày kể từ ngày 
công bố. Các thẩm phán, hội thẩm phải nghiên cứu, áp dụng án lệ, bảo 



đảm những vụ việc có tình huống pháp lý tương tự thì phải được giải 
quyết như nhau. 

Trường hợp vụ việc có tình huống pháp lý tương tự nhưng tòa án 
không áp dụng án lệ phải nêu rõ lý do trong bản án, quyết định. 

Dưới 15 tuổi được gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng 

Từ 5/7, Thông tư 48 của Ngân hàng Nhà nước cho phép công dân Việt 
Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, công dân từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi không bị 
hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không mất năng lực hành vi dân 
sự được gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng. 

Trường hợp công dân Việt Nam bị hạn chế năng lực hành vi dân sự 
hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc chưa đủ 15 tuổi, việc thực hiện 
giao dịch tiền gửi tiết kiệm phải thông qua người đại diện theo pháp 
luật. 

Cũng theo thông tư này, tổ chức tín dụng phải cung cấp một biện pháp 
để người gửi tiền tra cứu khoản tiền gửi tiết kiệm; việc rút trước hạn 
tiền gửi tiết kiệm được thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng 
và người gửi tiền khi gửi tiền nhưng lãi suất rút trước hạn phải phù hợp 
với quy định của Ngân hàng Nhà nước. 
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6. Minh bạch trong thực thi công vụ 
Dư âm vụ việc một số cán bộ Đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng có 
hành vi nhũng nhiễu, nhận hối lộ trong quá trình thực thi công vụ 
tại Vĩnh Phúc đã tạm thời lắng xuống. Sai phạm của từng cá nhân 
đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Nhưng vụ việc 
này, cùng với không ít trường hợp tương tự đã tự phát lộ những 
“góc khuất”, sai phạm của không ít cá nhân, ở không ít ngành, lĩnh 
vực khi được giao thừa hành công vụ. 

Phải khẳng định ngay rằng, đây chỉ là những “con sâu làm rầu nồi 
canh” nhưng hệ lụy là rất rõ: Quyền lực công của Nhà nước bị lạm 
dụng, bị một số cá nhân trục lợi. Tính nghiêm minh của pháp luật bị ảnh 
hưởng. Dư luận bức xúc, lo lắng… 

Về bản chất, công vụ là việc công. Quá trình thực thi công vụ là việc 
triển khai các thủ tục, biện pháp, hoạt động nhà nước nhằm đạt được 
lợi ích chung, lợi ích xã hội, lợi ích toàn dân. Thực thi công vụ gắn liền 
với những "con người của Nhà nước".  



Nói cách khác, “người của Nhà nước” được cử đại diện trong từng 
trường hợp cụ thể để thực thi quyền lực công với mục tiêu tối thượng, 
duy nhất như đã đề cập ở trên. Để quá trình thực thi công vụ đạt được 
mục tiêu này, có những vấn đề rất đáng để suy ngẫm, trăn trở, nhất là 
sau khi xảy ra không ít vụ việc tương tự như ở Vĩnh Phúc.  

Quá trình thực thi công vụ chỉ có thể bảo đảm nếu hoàn thiện được các 
yếu tố: Sự chặt chẽ về mặt quy định pháp lý; sự công khai, minh bạch 
trong quá trình thực thi và đội ngũ thực thi có tâm, có năng lực. Các 
yếu tố này, thời gian qua, luôn song hành, gắn liền với quá trình xây 
dựng chính phủ điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính…  

Còn với vấn đề con người, đó là việc Đảng, Nhà nước đã xây dựng, 
ban hành, kiện toàn hệ thống pháp luật, các bộ quy tắc văn hóa ứng 
xử, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức và các ngành, địa 
phương đã nghiêm túc triển khai thực hiện… Luật Phòng, chống tham 
nhũng là khung khổ pháp lý có tính bao trùm quy định về phòng ngừa, 
phát hiện, xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng.  

Ở góc độ cụ thể, liên quan vấn đề thực thi công vụ, vừa qua, ngày 22-
4-2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về 
việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, 
gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 
Rồi sau phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện 
văn hóa công sở” do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát 
động ngày 19-5, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch tổ chức 
thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua 
thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025... 

Cũng cần nói thêm, ngay sau khi có thông tin về vụ việc một số cá nhân 
Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc có sai phạm, ngày 17-6, 
Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng đã có Công văn 
số 219-CV/BCĐTƯ gửi Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực 
thuộc Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, về việc 
rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng 
trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.  

Và cùng với việc yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, xử lý 
nghiêm minh theo quy định pháp luật cá nhân có sai phạm, cũng trong 
ngày 17-6, Thủ tướng đã có Công điện số 724/CĐ-TTg về việc tăng 
cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt 
động công vụ.  



Nhiều biện pháp có tính then chốt đã được chỉ rõ: Đó là các bộ, ngành, 
địa phương cần ban hành quy chế làm việc rõ ràng, minh bạch, cụ thể 
và có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực thi 
nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, thi hành án, hải quan, 
thuế, quản lý thị trường… bảo đảm ngăn chặn cho được tình trạng lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, "vòi vĩnh", "chung chi", phục 
vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ.  

Từng cơ quan, đơn vị ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để hạn 
chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với 
người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc; tăng cường sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Triển khai rộng rãi hệ thống ghi 
âm, ghi hình, camera trực tuyến tại các địa điểm có tiếp xúc trực tiếp 
với người dân, doanh nghiệp và có bộ phận thường trực để theo dõi, 
giám sát thường xuyên… 

Ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực là quan điểm xuyên 
suốt của công cuộc phát triển đất nước. Đây cũng là quyết tâm của 
Đảng và Nhà nước nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Và khi 
thực hiện công khai, minh bạch, quá trình thực thi công vụ sẽ được 
giám sát chặt chẽ, không còn “đất” cho sách nhiễu, nhũng lạm, phiền 
hà từ các cá nhân được giao nhiệm vụ song có cái tâm không trong 
sáng.  

Trên hết, khi công khai, minh bạch thì quá trình thực thi công vụ, ở bất 
kỳ lĩnh vực nào, đều đạt được mục tiêu cao nhất: Vì lợi ích của toàn 
dân, của đất nước. 

Theo hanoimoi.com.vn 

 

7. Bóc trần chiêu trò đưa xe biển số Lào về Việt 
Nam tiêu thụ 
Các đối tượng đã tìm đánh cắp thông tin cá nhân về chủ phương 
tiện xe ô tô qua mạng internet để làm giấy tờ giả, hợp thức hóa ô 
tô biển số Lào lưu thông tại Việt Nam. 

Công an Hà Tĩnh đang tạm giữ 26 ô tô trị giá trên 40 tỷ đồng; trên 201 
biển kiểm soát ô tô, xe máy giả của Việt Nam và Lào. 

Qua điều tra, thủ đoạn được sử dụng là lợi dụng chính sách của Nhà 
nước về tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới hai nước Việt 
– Lào qua lại biên giới để thực hiện hành vi buôn lậu xe; Đột nhập, 
đánh cắp thông tin cá nhân về chủ phương tiện xe ô tô qua mạng 



internet để làm giấy tờ giả, hợp thức hóa ô tô nhập lậu để lưu hành, 
tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. 

 Nhiều xe ô tô hạng sang đang bị công an tạm giữ 

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng mạng internet để đăng tin quảng 
cáo tìm kiếm khách hàng, tiến hành giao dịch, trao đổi thông tin; tải các 
“phôi” giấy tờ, bằng cấp, mẫu chữ ký, con dấu của các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền; Sử dụng các phần mềm máy tính và các 
kỹ thuật tinh vi để sản xuất con dấu, tài liệu giả; Sử dụng các giấy tờ, 
tài liệu giả để thực hiện các hành vi trái pháp luật như: hợp thức hóa xe 
ô tô bất hợp pháp, cầm cố tài sản, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản... 

Theo cơ quan công an, đối với các phương tiện có nguồn gốc từ Lào 
chỉ được phép hoạt động trên lãnh thổ của nước ta khi có đầy đủ 7 loại 
giấy tờ (Giấy đăng ký, Sổ kiểm định, Bảo hiểm dân sự bắt buộc, Giấy 
phép liên vận, Tờ khai phương tiện tạm nhập tái xuất, Hợp đồng lao 
động của lái xe, Bản dịch Tiếng Việt). Không được tự ý mua bán, trao 
đổi như các phương tiện thông thường khác. 

Ở diễn biến liên quan, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum đã gửi Tổng 
cục Đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông về việc phối hợp 
xác minh phương tiện vận tải đường bộ quá hạn chưa tái xuất hoặc tái 
nhập, trong đó thông báo 26 phương tiện vận tải của Lào quá thời hạn 
30 ngày được phép lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam mà không tái xuất 
về Lào. 



Điều 7 Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho 
phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân 
chủ nhân dân Lào quy định “mỗi chuyến đi, phương tiện được phép ở 
lại lãnh thổ của Bên ký kết kia không quá 30 ngày kể từ ngày nhập 
cảnh”. 

Các đối tượng làm giả giấy tờ xe cùng biển kiểm soát giả nhằm hợp 
thức hóa ô tô nhập lậu, không rõ nguồn gốc từ Lào. 

Trường hợp quá thời hạn quy định mà có lý do chính đáng (thiên tai, tai 
nạn, hỏng không sửa chữa kịp) sẽ được gia hạn, mỗi lần gia hạn không 
quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn xuất cảnh. 

Vì vậy, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Cảnh sát Giao thông và các 
lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và yêu cầu tái 
xuất các phương tiện vận tải của Lào quá thời hạn được phép lưu hành 
trên lãnh thổ Việt Nam. 

Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam cũng nêu thực tế hiện nay, có thực trạng xe hết niên hạn ở Việt 
Nam được đưa sang Lào “đại tu” lại, thậm chí đục số khung, số máy rồi 



đưa trở về Việt Nam lưu hành. Trong khi đó, phía Lào và Việt Nam 
chưa có kho dữ liệu về những xe này. 

Theo bà Hiền, hai nước Việt - Lào đã có Hiệp định về đường bộ, nhưng 
chuyên sâu về từng lĩnh vực như người lái, tai nạn... thì chưa cụ thể. 
Hai bên sẽ tiếp tục phối hợp để hoàn thiện trong công tác quản lý. 

Theo vietnamnet.vn 

 

8. Phát huy vai trò của các trung tâm dịch vụ việc 
làm 
Hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm phù hợp với các quy 
định quốc tế về dịch vụ việc làm. Các Trung tâm này đã góp phần 
tích cực vào công tác giải quyết việc làm cho người lao động.  

 

Từ lâu, các trung tâm dịch vụ việc làm trở thành địa chỉ tin cậy cho 
người lao động, người sử dụng lao động, các cơ sở đào tạo và các cơ 
quan quản lý Nhà nước Trung ương và địa phương. 

Trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện tư 
vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, cung cấp thông tin thị 
trường lao động hoàn toàn miễn phí. Theo đó, với mạng lưới rộng 
khắp, phong phú, đa dạng nên Trung tâm là chỗ dựa cho tất cả các đối 



tượng người lao động và người sử dụng lao động, đặc biệt là lao động 
yếu thế.  

Hoạt động giới thiệu việc làm, cung ứng lao động được kết nối qua 
nhiều hình thức, như trực tiếp tại trụ sở chính, tại các điểm giao dịch vệ 
tinh của trung tâm DVVL, các phiên giao dịch việc làm; gián tiếp qua 
cổng thông tin điện tử việc làm, các Website, điện thoại, tin nhắn, … tạo 
thành một mạng lưới bao phủ trên toàn quốc.  

Các trung tâm đã tổ chức thu thập thông tin về việc làm trống, người 
tìm việc và đưa số liệu này lên website của trung tâm, đồng thời kết nối 
với Cổng thông tin điện tử việc làm (vieclamvietnam.gov.vn) để có thể 
chia sẻ thông tin trên phạm vi toàn quốc.  

Định kỳ, các trung tâm đã tích cực thực hiện việc phân tích và đưa ra 
các bản tin về thị trường lao động, bản tin về dự báo thị trường lao 
động ngắn hạn trên địa bàn, nhiều địa phương đã tập trung vào công 
tác dự báo thị trường lao động ngắn hạn. 

Người lao động tìm kiếm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà 
Nội. Ảnh PV. 

Bên đó, số lượng người lao động đến với trung tâm DVVL nộp hồ sơ 
hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng đều qua các năm. Các chế độ của bảo 
hiểm thất nghiệp dành cho lao động thất nghiệp được các trung tâm tổ 



chức thực hiện và cung cấp một cách nghiêm túc và từng bước nâng 
cao hiệu quả. Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức đào tạo, tập huấn nâng 
cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo 
quy định của pháp luật.  

Kênh thông tin thị trường lao động 

Trung tâm dịch vụ việc làm thực sự trở thành địa điểm tin cậy, kênh 
thông tin thị trường lao động chính thức, nơi kết nối việc làm hiệu quả 
giữa người lao động và người sử dụng lao động Thời gian tới, nhiều 
trung tâm thực hiện các giải pháp như thông tin thị trường lao động về 
người tìm việc, việc tìm người. Hình thành mạng lưới kết nối các Trung 
tâm dịch vụ việc làm trên toàn quốc, phục vụ kết nối cung – cầu lao 
động.  

Bên cạnh đó, tập trung đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin trong 
hoạt động dịch vụ việc làm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người 
lao động tiếp cận dịch vụ thuận tiện, nhanh chóng mà không phải mất 
chi phí về tài chính và tiết kiệm được thời gian  

Tăng cường hợp tác công tư, thông qua các chương trình thị trường 
lao động chủ động, dự án phát triển thông tin và thị trường lao động có 
sự tham gia, đóng góp của các tổ chức tư nhân về dịch vụ việc làm và 
các tổ chức khác.  

Trao đổi về vấn đề này, ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các 
vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết: "Khi làm Luật Việc làm, chúng tôi 
đã cho hình thành trung tâm dịch vụ việc làm công. Công việc dự báo 
về thị trường lao động là của cơ quan quản lý Nhà nước. Chúng ta giao 
việc đó cho trung tâm dịch vụ việc làm; điều tra, đánh giá đánh giá tình 
lao động, tình hình thất nghiệp và dự báo thị trường lao động để kết nối 
giữa cung lao động và cầu lao động. Đó không ai khác chính là cơ 
quan quản lý nhà nước và đó chúng ta gọi là dịch vụ việc làm công". 

Theo laodong.vn 

 

9. Từ ngày mai, học sinh THPT ở Hà Nội có thể làm 
thủ tục chuyển trường hoàn toàn qua mạng 
Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THPT là 1 trong 41 dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực giáo dục sẽ được ngành giáo 
dục và đào tạo Hà Nội vận hành chính thức từ ngày mai, 2/7/2019. 



Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố 
về việc đẩy mạnh ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức 
độ 3, 4 năm 2019, thời gian qua, Sở đã phối hợp với đơn vị tư vấn, xây 
dựng quy trình các DVCTT mức độ 3, 4 cấp huyện, cấp xã. Trên cơ sở 
lấy ý kiến góp ý và thống nhất của 30 Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị 
xã, đến nay các quy trình này được hoàn chỉnh và đã qua thời gian vận 
hành thử nghiệm. 

Từ ngày 2/7/2019, ngành giáo dục Thủ đô vận hành chính thức 
100/100 thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức 3, trong 

đó có 41 dịch vụ công trực tuyến mức 4 (Ảnh minh họa: Internet) 

Trong thông báo phát ra ngày 30/6 công bố vận hành chính thức các 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT, UBND cấp huyện, UBND cấp 
xã trên địa bàn Thành phố, Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, từ ngày 
2/7/2019, ngành giáo dục Thủ đô vận hành chính thức 100/100 thủ tục 
hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức 3, trong đó có 41 dịch vụ 
công trực tuyến mức 4. 

Cụ thể, ở cấp Sở, trên Cổng dịch vụ công trực tuyến TP.Hà Nội tại địa 
chỉ: https://dichvucong.hanoi.gov.vn, từ ngày mai, Sở GD&ĐT Hà Nội 



chính thức cung cấp 27/65 DVCTT mức 4 gồm: cho phép trường THPT 
hoạt động giáo dục; cho phép trường THPT chuyên hoạt động trở lại; 
cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học 
thêm có nội dung thuộc chương trình THPT; phê duyệt liên kết giáo 
dục; gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục; cho phép trung 
tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục; cho phép trung tâm ngoại 
ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại; chuyển trường đối với học sinh 
THPT; xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học; cấp bản 
sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc… 

Ở cấp huyện, có 12/30 dịch vụ công lĩnh vực giáo dục được cung cấp 
trực tuyến mức 4, đó là các thủ tục: cho phép trường THCS hoạt động 
giáo dục; cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục; thành lập trung 
tâm học tập cộng đồng; cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, 
nhà trẻ hoạt động giáo dục; sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, 
trường mầm non, nhà trẻ… 

Còn với cấp xã, số dịch vụ công lĩnh vực giáo dục được cung cấp trực 
tuyến mức 4 là 2/5 dịch vụ công trực tuyến, gồm: thành lập nhóm trẻ, 
lớp mẫu giáo độc lập; cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt 
động giáo dục trở lại. 

Giao diện Cổng dịch vụ công trực tuyến TP.Hà Nội tại địa 
chỉ: www.dichvucong.hanoi.gov.vn 



Sở GD&ĐT Hà Nội cũng hướng dẫn rõ quy trình thực hiện thủ tục hành 
chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với 9 bước: vào website 
www.dichvucong.hanoi.gov.vn; chọn đăng ký trực tuyến; chọn cơ quan 
nộp hồ sơ; chọn thủ tục hành chính mà tổ chức, công dân cần giao 
dịch; điền các thông tin; tích vào ô “Tôi xin chịu trách nhiệm”; nhấn vào 
“Tiếp tục” và nhập mã xác nhận theo hướng dẫn đã gửi thông tin khi 
giao diện xuất hiện “Đã gửi thông tin thành công”; công dân, tổ chức 
chọn nút “Nhận hồ sơ tại nhà” và điền thông tin, địa chỉ cụ thể yêu cầu 
được nhận kết quả; bấm hoàn tất đăng ký. 

“Nếu công dân không tích nhận hồ sơ tại nhà, nhập địa chỉ nơi nhận và 
bấm hoàn thành thì hồ sơ của công dân chỉ đạt dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3”, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý thêm. 

Theo infonet.vn 

 

10. Tỉnh Trà Vinh triển khai hệ thống cổng thông tin 
điện tử và cổng dịch vụ công 
Người dân Trà Vinh có thể tra cứu thông tin dịch vụ công, tình 
trạng hồ sơ, đánh giá sự hài lòng với cơ quan hành chính… bằng 
điện thoại thông qua ứng dụng Zalo. 

 

Ông Nguyễn Văn Chuẩn - Phó giám đốc Sở TT&TT và bà Lê Thị Kim 
Xuyến - Giám đốc phát triển dự án 4.0 

Ngày 28/6, Chính quyền tỉnh Trà Vinh đã chính thức ký kết hợp tác khai 
thác tính năng của ứng dụng Zalo phục vụ cải cách hành chính. Từ 



nay, người dân và doanh nghiệp đã có thể tra cứu thông tin hồ sơ, 
đánh giá sự hài lòng với sự phục vụ hành chính, liên lạc với cơ quan 
chức năng… qua Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinhtrên Zalo. 

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Chuẩn - Phó Giám đốc Sở 
TT&TT khẳng định tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông 
tin phục vụ công tác cải cách hành chính. Chủ trương này được UBND 
tỉnh quan tâm nhằm từng bước hiện đại hóa nền hành chính, minh 
bạch hóa hoạt động của các cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu quả 
hoạt động, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. 

Hiện tại, tỉnh Trà Vinh đã triển khai nhiều ứng dụng công nghệ thông tin 
phục vụ công tác cải cách hành chính như Cổng dịch vụ công của tỉnh 
và 41 trang tin điện tử thành phần. Hệ thống văn bản điều hành của 
tỉnh đã triển khai áp dụng tại trên 400 cơ quan và trên 6.000 người sử 
dụng. Hệ thống dịch vụ công của tỉnh đã triển khai tại 18 cơ quan 
chuyên môn thuộc cơ quan tỉnh, 9 UBND cấp huyện và 106 xã phường 
thị trấn. 

Với việc ký kết văn bản hợp tác ngày 28/6, hai hệ thống của chính 
quyền tỉnh Trà Vinh sẽ được kết nối với Zalo bao gồm Hệ thống cổng 
thông tin điện tử và Hệ thống cổng dịch vụ công. 

Ngay từ tháng 7/2019, người dân và doanh nghiệp có thể theo 
dõi Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh trên Zalo để cảm nhận sự 
thuận tiện trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Theo Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh, những lợi ích mà người dân, doanh 
nghiệp và cán bộ công chức, viên chức được hưởng lợi từ sự hợp tác 
"Trà Vinh Zalo" có thể tóm gọn trong 5 điểm: 

- Nhận thông tin chính thống từ cổng thông tin điện tử của tỉnh qua ứng 
dụng. 

- Cán bộ công chức, viên chức nhận tin nhắn thông báo khi có văn bản 
đến, văn bản chờ phê duyệt, thông báo liên quan đến hệ thống quản lý 
văn bản điều hành. 

- Người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ qua 
ứng dụng bằng cách nhập mã vạch hoặc mã QR trên phiếu biên nhận 
hồ sơ. Chính quyền địa phương cũng sẽ thông báo để người dân, 
doanh nghiệp nộp hồ sơ bổ sung trong quá trình thụ lý. Ngược lại, 
người dân và doanh nghiệp có thể đánh giá mức độ hài lòng khi thực 
hiện thủ tục hành chính thông qua ứng dụng. 



- Người dân được nhận chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước, tin tức về thủ tục hành chính, dịch vụ công, dịch vụ an sinh xã 
hội, văn bản mới, chính sách mới… qua ứng dụng. 

- Zalo là kênh tương giao tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với chính 
quyền địa phương. Chính quyền sẽ tiếp nhận mọi phản ánh, kiến nghị, 
tin tức do người dân đóng góp. Người dân được nhận thông báo thiên 
tai khẩn cấp, lịch tiêm chủng, thư chúc mừng sinh… từ chính quyền. 

Thời gian tới, Sở TT&TT sẽ tiếp tục nghiên cứu nhằm triển khai ứng 
dụng trong hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội. Việc này 
nhằm rút ngắn thời gian truyền thông qua nhiều cấp hội và nhanh 
chóng nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của từng cá nhân. Trước 
mắt, tỉnh sẽ đẩy mạnh truyền thông để người biết đến các tính năng 
của Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh, tạo thói quen sử dụng 
thường xuyên trong công tác giải quyết thủ tục hành chính nhằm giảm 
tải việc xếp hàng tại cơ quan thụ lý. 

Theo vtv.vn 

 

11. Trung tâm Hành chính công tỉnh: Thực hiện tốt 
các nhiệm vụ chuyên môn 
Đầu năm 2019, Trung tâm Hành chính công (TTHCC) tỉnh với chức 
năng nhiệm vụ về tổ chức triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trên địa bàn tỉnh đã chuyển giao từ Sở Nội vụ về Văn phòng 
UBND tỉnh theo tinh thần của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của 
Chính phủ. TTHCC tỉnh được giao nhiệm vụ tham mưu lãnh đạo 
Văn phòng UBND tỉnh trong việc quản lý, vận hành cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông cấp tỉnh và thống nhất triển khai trên địa 
bàn cấp huyện, cấp xã. Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ 
chuyên môn trong 6 tháng qua. Nhân dịp này, P.V Báo Bình 
Dương đã có cuộc trao đổi với ông Trương Công Huy, Giám đốc 
TTHCC về một số nội dung trọng tâm mà trung tâm đã thực hiện 
trong thời gian qua 

 - Thưa ông, thời gian qua, TTHCC tỉnh đã thực hiện những nhiệm vụ 
tham mưu như thế nào? 

- Ngay sau khi chuyển giao từ Sở Nội vụ về Văn phòng UBND tỉnh, 
TTHCC tỉnh tiếp tục tham mưu Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh 
ban hành nhiều văn bản về công tác chỉ đạo, triển khai về thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông, hành chính công, tập trung vào các 



nội dung về kiện toàn, xây dựng Đề án bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
cấp huyện, cấp xã; ban hành tiêu chuẩn nhân sự một cửa; kế hoạch 
truyền thông, tuyên truyền về hoạt động một cửa, một cửa liên thông, 
hành chính công. 

 

Ông Trương Công Huy, Giám đốc TTHCC tỉnh trao giấy khen cho các 
cá nhân có thành tích tiêu biểu trong chương trình “Tuổi trẻ tình nguyện 

chung tay xây dựng TTHCC năng động, chuyên nghiệp, hiện đại và 
thân thiện” 

Trung tâm đã tham mưu ban hành danh mục thủ tục hành chính 
(TTHC), triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua bưu 
chính công ích theo Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ giai 
đoạn 2019-2020 (giai đoạn 2019, triển khai tiếp nhận 576 thủ tục và trả 
949 thủ tục; giai đoạn 2020, triển khai tiếp nhận bổ sung 373 thủ tục); 
đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện lập, lưu trữ thông tin hồ sơ TTHC; 
tổchức sơ kết giai đoạn triển khai thíđiểm thanh toán phí, lệphídịch 
vụcông trực tuyến qua ngân hàng. 

Bên cạnh đó, trung tâm đã phối hợp Hội Sinh viên tỉnh tham mưu Văn 
phòng UBND tỉnh và Tỉnh đoàn ban hành Kế hoạch liên tịch số 
746/KHLT-VPUB-TĐ ngày 4-6-2019 về Chương trình “Tuổi trẻ tình 
nguyện chung tay xây dựng TTHCC năng động, chuyên nghiệp, hiện 
đại và thân thiện” giai đoạn 2019-2020 để tiếp tục duy trì, nhân rộng và 



phát huy mô hình tình nguyện này và các giá trị đạt được của chương 
trình trong thời gian qua. 

Ngoài ra, căn cứvào chức năng, nhiệm vụ được giao, trong 6 tháng đầu 
năm 2019, trung tâm cũng đã ban hành một số văn bản để báo cáo, 
triển khai, thực hiện một số các nhiệm vụ trọng tâm vào việc nâng cao 
chất lượng giải quyết TTHC, cải thiện lề lối làm việc, văn hóa công sở 
của cán bộ công chức một cửa tại TTHCC tỉnh. 

- Tại TTHCC tỉnh, việc ứng dụng công nghệ thông tin và công tác kiểm 
tra giám sát hoạt động một cửa đạt kết quả như thế nào trong 6 tháng 
qua, thưa ông? 

- Hiện tại, trung tâm tiếp tục thực hiện quản lý, vận hành hệ thống phần 
mềm một cửa, hệ thống phần mềm đánh giá cán bộ, công chức một 
cửa và Trang thông tin hành chính công của tỉnh cũng như hệ thống 
trang thiết bị phục vụ cho hoạt động tiếp nhận hồ sơ và kết quả tại 
TTHCC. 

Trung tâm thực hiện quản lý, vận hành và bảo trì định kỳ hệthống máy 
móc, trang thiết bịcông nghệthông tin phục vụngười dân, doanh nghiệp 
vàcán bộ, công chức, viên chức (CB-CCVC) thực hiện tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả của các sở, ban, ngành. Đối với các trang thiết bịcông 
nghệthông tin phục vụhoạt động chung tại trung tâm được cài đặt phần 
mềm diệt vi rút có bản quyền đểbảo đảm an toàn thông tin và bảo đảm 
thiết bịluôn hoạt động ổn định. Trung tâm tổ chức thực hiện cập nhật, 
công khai TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các sở, 
ban, ngành UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên Trang thông tin 
hành chính công theo các quyết định công bố của UBND tỉnh. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, trung tâm đã thực hiện xây dựng, cập 
nhật, điều chỉnh 253 quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho các 
sở, ban, ngành trên phần mềm một cửa điện tử ngay khi UBND tỉnh 
quyết định công bố. Tiếp nhận hơn 30 lượt đề nghị hỗ trợ khắc phục 
các lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình sử dụng cho các cơ quan, đơn 
vị, đề nghị thực hiện tạo mới, điều chỉnh phân quyền các tài khoản trên 
phần mềm một cửa; điều chỉnh, sửa lỗi và tạo mới quy trình giải quyết 
TTHC theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị. 

Trung tâm cũng phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền 
thông, các đơn vị liên quan theo dõi việc triển khai phần mềm một cửa 
điện tử tại các đơn vị cấp huyện và cấp xã. Cùng với đó, nâng cấp 
Trang thông tin hành chính công để bảo đảm đầy đủ các tính năng theo 
quy định của Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh, nâng cấp giao 



diện trang để tạo môi trường thân thiện để người dân, tổ chức cảm thấy 
dễ dàng, thuận tiện khi sử dụng; phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền 
thông theo dõi việc thực hiện tuyên truyền dịch vụ hành chính công, 
thông tin TTHC thử nghiệm qua ứng dụng Zalo; phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị nghiên cứu xây dựng ứng dụng tra cứu thông tin giải 
quyết hồ sơ TTHC trên thiết bị di động trong thời gian tới, hướng đến 
việc đa dạng cách thức thực hiện và theo dõi quá trình thực hiện TTHC 
của người dân và doanh nghiệp. 

Về công tác kiểm tra, giám sát, trung tâm đã thường xuyên kiểm tra, 
giám sát về thực hiện quy chế công sở và việc thực hiện nhiệm vụ một 
cửa, kịp thời phối hợp, nhắc nhở CB-CCVC làm việc tại khu một cửa để 
bảo đảm tính chuyên nghiệp và nghiêm túc trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ. 

- Thưa ông, từ nay đến cuối năm 2019, trung tâm sẽ tập trung vào các 
nhiệm vụ trọng tâm nào? 

- Trong 6 tháng cuối năm 2019, căn cứtheo các chức năng, nhiệm vụ 
được giao cũng như trên cơ sở chương trình công tác đã ban hành, 
trung tâm tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tham 
mưu cho Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh 3 nội dung gồm: phê 
duyệt danh sách nhân sự thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại 
TTHCC tỉnh; ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông; phê duyệt Đề án bố trí thí điểm nhân viên bưu điện 
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ 
chức triển khai một số nội dung công việc cụ thể theo các văn bản chỉ 
đạo của UBND tỉnh và ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh như: Tổ chức 
sắp xếp tinh gọn các quầy một cửa; bố trí khu vực hỗ trợ phục vụ hoạt 
động một cửa như: tư vấn pháp lý, tình nguyện viên, thu phí lệ phí trực 
tuyến, bưu chính hành chính công… Cùng với đó là tiếp tục triển khai 
thực hiện các nội dung của Kế hoạch số 689/KH-UBND ngày 20-2-
2019 về truyền thông, tuyên truyền cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
và hành chính công trên địa bàn tỉnh năm 2019 và tiếp tục phối hợp tổ 
chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác một cửa, một 
cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. 

- Xin cảm ơn ông! 
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12. Công chức trẻ quan tâm cải cách hành chính 
Hội thi “Thanh niên với cải cách hành chính và văn hóa công sở” 
năm 2019 thể hiện rõ sự quan tâm của các công chức trẻ đối với 
một vấn đề quan trọng trong sự phát triển của địa phương hiện 
nay.  

Hội thi do Đoàn khối Các cơ quan tỉnh tổ chức ngày 29.6, với sự tham 
gia của 5 đội thi đến từ 5 cụm thi đua trực thuộc. Hội thi có 3 phần thi: 
trả lời câu hỏi trắc nghiệm; thuyết trình ý tưởng, giải pháp về công tác 
cải cách hành chính (CCHC), thực hiện văn hóa công sở; thi tiểu phẩm, 
kịch ngắn về các nội dung của CCHC, thực hiện văn hóa công sở. 

Thiết thực 

Điểm nhấn của Hội thi là phần thuyết trình ý tưởng, giải pháp về công 
tác CCHC, thực hiện văn hóa công sở. Ban Giám khảo đã thống nhất 
cao khi trao giải phụ - đề xuất ý tưởng, giải pháp CCHC, thực hiện văn 
hóa công sở hay nhất - cho cụm I với ý tưởng “Xây dựng đường dây 
nóng tư vấn về thủ tục hành chính (TTHC)”.  

Phần thi thuyết trình giải pháp “Xây dựng đường dây nóng tư vấn về thủ 
tục hành chính” của cụm I. 

Theo đó, để tạo thuận lợi cho người dân, cần thiết thành lập số điện 
thoại đường dây nóng tư vấn về TTHC; chọn số điện thoại dễ nhớ, có 
thể chia các nhánh về các sở, ban, ngành để có hướng dẫn cụ thể về 



từng TTHC. Đường dây này sẽ cung cấp cho người dân thông tin về cơ 
quan tiếp nhận; các quy định và loại giấy tờ cần thiết liên quan đến việc 
thực hiện TTHC. Cơ quan được đề xuất quản lý đường dây này là 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, sử dụng nguồn nhân lực có 
sẵn tại Trung tâm. 

Tiểu phẩm “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” của cụm V. 

Theo ông Lê Dũng Linh - Phó Trưởng phòng Kiểm soát TTHC (Văn 
phòng UBND tỉnh), thành viên Ban Giám khảo - đây là ý tưởng cụ thể, 
thiết thực, đã được một số tỉnh thực hiện. “Về bản chất, đây là tổng đài 
tư vấn TTHC với nhiều tiện ích. Trong khi chưa thể có được một đội 
ngũ nhân lực riêng biệt thì có thể triển khai tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh. Tuy nhiên, nếu đi vào thực tế, hiệu quả sẽ phụ thuộc 
không nhỏ vào đơn vị cung cấp mạng cũng như sự phối hợp giữa các 
cơ quan liên quan”, ông Linh nói.   

Phần thi này còn một số ý tưởng đáng chú ý khác như “Ứng dụng công 
nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao 
động” (cụm III), “Công khai thông tin liên hệ của cán bộ, công chức, 
viên chức trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa 
bàn tỉnh” (cụm IV). 

Lan tỏa 

Như nhiều hội thi khác, tiểu phẩm là phần thi mang lại không khí rộn 
ràng với nhiều tiếng cười vui vẻ. Ở Hội thi “Thanh niên với CCHC và 
văn hóa công sở” năm 2019, gắn liền với tiếng cười là nhiều thông điệp 
ý nghĩa. Tiểu phẩm “Chung tay cải cách TTHC” của cụm V được trao 



giải phụ là tiểu phẩm hay nhất vì đã kết hợp được cả 2 yếu tố ấy. Kịch 
bản súc tích, diễn xuất tự nhiên của các diễn viên không chuyên để lại 
ấn tượng đẹp. Đáng chú ý, tiểu phẩm đã chuyển tải được thông điệp: 
CCHC không chỉ là việc riêng của những người thực thi công vụ, mà 
người dân cũng đóng vai trò quan trọng với sự hiểu biết và thái độ hợp 
tác. 

Người đưa ra ý tưởng cho tiểu phẩm này là chị Huỳnh Thị Kim Sâm - 
đoàn viên Chi đoàn các ban đảng. Từ ý tưởng ban đầu, các thành viên 
trong đội đã đóng góp để cùng hoàn thiện kịch bản. “Trong quá trình 
tập luyện, các bạn còn tiếp tục điều chỉnh. Mỗi ý kiến tham gia đều xuất 
phát từ va chạm thực tế trong công việc hằng ngày”, chị Sâm chia sẻ.  

Kết thúc Hội thi, cụm thi đua số I giành giải nhất; giải nhì thuộc về cụm 
thi đua số IV; giải ba được trao cho cụm thi đua số V. Song, không phải 
là các phần thưởng, cái được lớn nhất qua Hội thi là các ĐVTN trong 
khối được nắm rõ hơn các quy định của Nhà nước trong công tác 
CCHC và văn hóa công sở. “Qua đó, góp phần nâng cao vai trò, trách 
nhiệm của tuổi trẻ khối Các cơ quan tỉnh trong việc đề xuất sáng kiến, ý 
tưởng cụ thể về CCHC, thực hành văn hóa công sở. Sau Hội thi, chúng 
tôi mong các bạn triển khai hiệu quả hơn các nhiệm vụ CCHC, văn hóa 
công sở, thực hành đạo đức công vụ trong thực tế làm việc ở cơ quan, 
đơn vị”, Bí thư Đoàn khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Cảnh Miên chia sẻ. 

Theo bà Trần Thị Thu Lượng, Phó Trưởng phòng CCHC (Sở Nội vụ), 
Hội thi đã góp phần quan trọng để lan tỏa rộng rãi tới các cấp bộ Đoàn 
trong Đoàn khối các cơ quan tỉnh và đông đảo ĐVTN, hướng tới xây 
dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, trách nhiệm, 
trung thực, không vụ lợi. Điều này càng có ý nghĩa trong giai đoạn toàn 
tỉnh tích cực vào cuộc nâng cao hiệu quả công tác CCHC, hướng đến 
sự hài lòng của người dân, tổ chức.  
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