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1. Triển khai đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính 
Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 
806/QĐ-BHXH về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn 
giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ 
sở dữ liệu (CSDL) liên quan đến quản lý dân cư năm 2019.     

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành 
chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu (CSDL) liên quan 
đến quản lý dân cư năm 2019 nằm trong lộ trình thực hiện cải cách 
TTHC, hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt nhất của ngành 
BHXH Việt Nam. 

 

BHXH Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 

Để kế hoạch đạt hiệu quả, hiện BHXH Việt Nam giao các nhiệm vụ cho 
các đơn vị trực thuộc liên quan triển khai thực hiện. Trong đó, giao 
Trung tâm công nghệ thông tin (CNTT) chủ trì, phối hợp với các đơn vị 
liên quan triển khai xây dựng Hệ thống quản lý thông tin CSDL quốc gia 
về bảo hiểm và xây dựng, hoàn thiện kho dữ liệu CSDL quốc gia về 
bảo hiểm; hoàn thành việc xây dựng và vận hành CSDL điện tử về 
quản lý BHXH trong phạm vi cả nước; đề xuất nhu cầu kết nối thông tin 
giữa CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư và 



CSDL quốc gia khác. Thời gian thực hiện trong năm 2019 và các năm 
tiếp theo. 

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng giao Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn 
vị liên quan năm 2019 hoàn thiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách TTHC, 
thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đẩy mạnh xây dựng CSDL 
quốc gia về BHXH, bảo đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu với các CSDL 
quốc gia có liên quan”; tổ chức các cuộc họp, hội thảo liên quan đến 
việc triển khai Đề án, sơ kết, họp chuyên đề liên quan đến Đề án 896 
năm 2019. 

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu, Vụ Pháp chế có nhiệm vụ giúp Tổng 
Giám đốc đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Kế 
hoạch. Các thành viên Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 896, Thủ 
trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết 
định thực hiện đề án này. 

Theo congthuong.vn 

 

2. Bộ Giao thông khai trương bộ phận một cửa giải 
quyết thủ tục hành chính 
Lễ khai trương bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính của 
Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) diễn ra vào sáng 2/7 tại trụ sở chính, 
số 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.  

Bộ GTVT khẳng định, cải cách thủ tục hành chính đang là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ đẩy mạnh, nhằm xây dựng 
một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp phục vụ nhân dân. 

Trước đó, ngày 23/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 
61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có giao các Bộ, ngành và địa 
phương xây dựng Bộ phận Một cửa tiếp nhận và trả kết quả thủ tục 
hành chính. 

Nhằm triển khai nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ GTVT đã lập kế 
hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị để tổ chức triển 
khai thành lập Bộ phận Một cửa tại cơ quan Bộ và một số đơn vị trực 
thuộc, thể hiện quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 



Công tác triển khai xây dựng, thành lập Bộ phận Một cửa tại cơ quan 
Bộ GTVT được thực hiện cụ thể trên tất cả các mặt. Thứ nhất, về mặt 
thể chế, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành một số quyết định thành lập 
Bộ phận Một cửa: Quyết định số 2330/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2018, về 
việc tổ chức Bộ phận Một cửa theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết TTHC của Bộ GTVT; Quyết định số 2844/QĐ-BGTVT 
ngày 27/12/2018 ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận 
Một cửa theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan Bộ; 
Quyết định số 1194/QĐ-BGTVT ngày 20/6/2019 công bố Danh mục thủ 
tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa. 

 Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể dự lễ khai trương bộ phận một 
cửa của Bộ 

Thứ hai, về mặt cơ sở vật chất, trụ sở của Bộ phận Một cửa đã được 
bố trí địa điểm riêng, trang bị đầy đủ máy móc, phương tiện làm việc, 
thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị giám sát... bảo đảm 
thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp đến làm việc cũng như bảo 
đảm điều kiện để Bộ phận Một cửa hoạt động thuận lợi. 

Thứ ba, về mặt hệ thống công nghệ thông tin, ngày 01/7/2019, Trung 
tâm Công nghệ thông tin đã hoàn thiện việc hiện nâng cấp Cổng dịch 
vụ công trực tuyến và xây dựng Hệ thống thông tin một cửa điện tử của 
Bộ GTVT đáp ứng các yêu cầu tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 



23/4/2018 của Chính phủ và các hướng dẫn về kỹ thuật của Bộ Thông 
tin và Truyền thông; hoàn thành phần mềm nghiệp vụ đối với 172 thủ 
tục hành chính được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một 
cửa (trong đó có 16 thủ tục thực hiện tại Bộ phận Một cửa tại Cơ quan 
Bộ). 

Đến ngày 2/7, khi tất cả các điều kiện hoạt động được chuẩn bị đảm 
bảo và đầy đủ, Bộ GTVT đã tổ chức lễ khai trương đưa Bộ phận Một 
cửa tại cơ quan Bộ vào hoạt động chính thức. Đây là lần đầu tiên áp 
dụng việc triển khai mô hình Bộ phận Một cửa. Mô hình này có nhiều 
đổi mới so với cách thức giải quyết thủ tục hành chính hiện nay, trong 
đó người dân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ của cơ quan nhà 
nước, họ chỉ phải thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận Một 
cửa. 

Bên cạnh đó, việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo công khai, 
minh bạch, hạn chế sự tiếp xúc giữa cán bộ, cơ quan trực tiếp giải 
quyết thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp, có sự tham gia 
giám sát chặt chẽ không chỉ của các cơ quan, quản lý nhà nước mà cả 
người dân, doanh nghiệp. 

Theo kinhtedothi.vn 

 

3. Phân cấp quản lý: Một việc không quá 2 cấp hành 
chính quản lý 

Chiều 2/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo về đẩy mạnh phân cấp quản 
lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, nhằm đánh giá việc thực hiện 
Nghị quyết số 21/NQ-CP về phân cấp quản lý nhà nước. 

Chiều 2/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo về đẩy mạnh phân cấp quản lý 
nhà nước theo ngành, lĩnh vực, nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị 
quyết số 21/NQ-CP về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và 
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trao đổi, làm rõ việc 
phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới, hoàn thiện 
dự thảo nghị quyết của Chính phủ về vấn đề này.  

*Còn tình trạng cục bộ và cạnh tranh giữa các địa phương  

Báo cáo của Bộ Nội vụ cho thấy, qua 3 năm tổ chức triển khai Nghị 
quyết số 21/NQ-CP, việc phân cấp, phân định thẩm quyền giữa Chính 
phủ, bộ, cơ quan ngang bộ với chính quyền địa phương từng bước 
được hoàn thiện, hợp lý hơn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực, tạo điều kiện cho chính 



quyền địa phương chủ động nhiều hơn trong việc thực hiện các nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.  

 

Qua 3 năm triển khai Nghị quyết số 21/NQ-CP, việc phân cấp đã tạo 
điều kiện cho chính quyền địa phương chủ động nhiều hơn trong việc 
thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Ảnh 

minh họa: TTXVN 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Bộ Nội vụ đã phân cấp 
về: Tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch công chức; thăng 
hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng lao động một số loại 
công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 
lập; tinh giản biên chế; quản lý biên chế công chức, số lượng người làm 
việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công chức cấp xã và 
những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.  

Ngoài các lĩnh vực cần tập trung đẩy mạnh phân cấp, các bộ, cơ quan 
ngang bộ đã chủ động rà soát và đề xuất các nội dung thực hiện phân 
cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.  

Bộ Công Thương đã rà soát và trình cấp có thẩm quyền quyết định 
phân cấp cho các địa phương thực hiện 143 thủ tục hành chính (127 
thủ tục hành chính thực hiện ở cấp tỉnh; 16 thủ tục hành chính thực 
hiện ở cấp huyện) và thực hiện phân cấp cho địa phương trong một số 
nội dung quản lý nhà nước khác như: Hoạt động thanh tra, kiểm tra 



chuyên ngành; xây dựng đề án, quy hoạch chiến lược phát triển ngành 
theo vùng, khu vực...  

Tuy nhiên, quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế Bộ Nội vụ Nguyễn 
Văn Lượng cho biết, các quy định về phân cấp thời gian qua vẫn còn 
nhiều hạn chế, bất cập như phân cấp đồng loạt và đại trà (không phân 
biệt về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội giữa các địa phương mà thực 
hiện chung một cơ chế, chính sách trong phân cấp); phân cấp không 
đồng bộ (thẩm quyền quyết định về đầu tư được mở rộng nhưng không 
có nguồn lực tài chính để thực hiện).  

Một số địa phương tự cân đối ngân sách nhưng không được chủ động 
trong việc điều tiết giữa các cấp ngân sách thuộc phạm vi quản lý đã 
làm hạn chế việc phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.  

Bên cạnh đó, cơ chế phối hợp giữa các địa phương còn hạn chế, chưa 
giải quyết hài hòa mối quan hệ phát triển vùng. Một số địa phương 
được xác định vai trò là hạt nhân của vùng được ưu tiên hưởng các 
chính sách đặc thù nhằm tạo động lực phát triển cho vùng nhưng chưa 
làm tốt vai trò hạt nhân, vẫn còn tình trạng cục bộ và cạnh tranh giữa 
các địa phương trong việc thu hút đầu tư trong vùng thay vì phối hợp, 
hợp tác cùng phát triển.  

Cơ chế kiểm tra, giám sát chưa cụ thể, chưa có chế tài, phân cấp 
nhưng chưa đồng bộ với phân quyền, vẫn còn cơ chế kiểm soát của 
cấp trên qua các hình thức xin ý kiến, chấp thuận, cho phép...), các quy 
định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức (nội dung chi, nhiệm vụ chi) 
chưa được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa 
phương nên khi thực hiện thẩm quyển theo phân cấp vẫn gặp nhiều 
vướng mắc.  

*Phân cấp, phân quyền là tất yếu  

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho rằng, phân cấp, phân 
quyền, ủy quyền giữa các cấp chính quyền là vấn đề tất yếu trong quản 
lý nhà nước. Đặc biệt, Việt Nam tổ chức chính quyền theo 4 cấp: Trung 
ương – tỉnh – huyện – xã,  việc phân cấp, phân quyền càng là đòi hỏi 
cấp bách.  

Việc trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh phân cấp quản 
lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực là cơ hội định hướng cho các bộ, 
ngành xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các luật trình Quốc 
hội gắn nội dung phân cấp phù hợp với thực tiễn.  



Mục tiêu của Nghị quyết là thực hiện phân cấp hợp lý về quản lý nhà 
nước theo ngành, lĩnh vực giữa Chính phủ với các bộ, cơ quan ngang 
bộ và giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang 
bộ với các địa phương trên cơ sở phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan trong hệ thống tổ 
chức hành chính nhà nước, bảo đảm sự quản lý tập trung, thống nhất 
của Chính phủ, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính 
quyền địa phương và khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và nguồn lực 
của các địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.  

Nghị quyết cũng đề ra các nguyên tắc phân cấp là phù hợp với quy 
định của Hiến pháp năm 2013 và các quy định của Đảng về phương 
hướng, nhiệm vụ phát triển các tỉnh, thành phố; đẩy mạnh phân cấp 
cho chính quyền cấp địa phương phù hợp với đặc điểm đô thị, nông 
thôn, yêu cầu quản lý đối với ngành, lĩnh vực và khả năng tự cân đối 
ngân sách; xác định rõ chủ thể, nội dung, phạm vi, đối tượng, quyền 
hạn và trách nhiệm của đối tượng được phân cấp, bảo đảm một việc 
không quá 2 cấp hành chính quản lý; tăng  cường tính công khai, minh 
bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước được phân cấp...  

“Cơ quan phân cấp vẫn phải chịu trách nhiệm về việc mình phân cấp. 
Hiện nay phân cấp rồi có quản lý được không, có đáp ứng tình hình, 
điều kiện để thực hiện phân cấp? Hệ thống kỷ luật báo cáo của chúng 
ta còn nhiều vấn đề”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng nêu.  

Ví dụ được ông đưa ra là thực hiện Nghị định 108/NĐ-CP về tinh giản 
biên chế, Bộ Nội vụ duyệt từng người nhưng đến Nghị định 113/NĐ-CP 
(sửa đổi Nghị định 108) phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương thực 
hiện và Bộ Nội vụ chuyển sang hậu kiểm thì đến nay hầu như không 
làm được. Từ khi phân cấp đến nay, chưa cơ quan nào có báo cáo 
tổng thể.  

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Văn Tất Thu cho rằng, một trong các 
nhiệm vụ của cải cách hành chính là giải quyết việc phân cấp giữa 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương và của 
Chính phủ, các bộ, ngành. Chủ trương phân cấp là đúng đắn. Muốn 
phân cấp quản lý theo ngành, lĩnh vực, phải xác định nội dung quản lý 
ngành, lĩnh vực là gì, từ đó đưa ra nguyên tắc vấn đề nào có thể phân 
cấp.  

Theo ông, phải xác định định mức tiêu chuẩn của từng ngành, nghề 
mới phân cấp được, đề cao nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước về 



ngành, lĩnh vực và quản lý theo lãnh thổ. Một số ngành không thể phân 
cấp được như quốc phòng - an ninh, tiền tệ, tôn giáo.  

“Sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước là một bước tiến dài trong tiến trình 
cải cách hành chính, quốc tế đánh giá rất cao, vì thực ra phân cấp, 
phân quyền nhưng cuối cùng nó là phân tiền. Cái đầu tiên là phân quản 
lý ngân sách thì đến giờ Luật đã phân cấp tương đối đồng bộ”, ông Văn 
Tất Thu nói.  

Nêu quan điểm phân cấp phải phát huy tính năng động, sáng tạo của 
chính quyền địa phương, nâng cao hiệu quản lý nhà nước, là điều kiện 
tiên quyết để kiến tạo tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, theo 
nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phân cấp nhưng phải đảm bảo quản lý 
thống nhất của Trung ương về thể chế, chính sách, chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Nếu 
không giữ nguyên tắc này sẽ dẫn đến cát cứ.  

“Có ý kiến nói chúng ta phân cấp không cẩn thận sẽ dẫn đến cát cứ và 
cục bộ địa phương... Phân cấp để tạo điều kiện, đi liền với điều kiện để 
phát triển, anh phải có nghĩa vụ đóng góp với địa phương, làm sao để 
địa phương như thời kỳ bao cấp mãi được, phải bỏ tư duy đó đi”, ông 
Văn Tất Thu cảnh báo./. 
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4. Áp dụng hoá đơn điện tử có dễ dàng? 
Đối với xã hội, việc sử dụng hoá đơn điện tử sẽ góp phần khắc 
phục được tình trạng gian lận sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, làm 
giả hoá đơn... 

Hoá đơn điện tử có thể giúp doanh nghiệp giảm chi phí, khắc phục 
được rủi ro làm mất hỏng, cháy khi sử dụng hoá đơn giấy, tuy 
nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng sẵn sàng từ bỏ hoá đơn 
giấy. 

Hạn chế tình trạng gian lận, trốn thuế 

Ngày 12/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 119 hướng dẫn 
quản lý, sử dụng hoá đơn điện tử theo phương thức mới - có kết nối dữ 
liệu điện tử với cơ quan thuế.  

Sau đó, Nghị định 119 có hiệu lực từ ngày 1/11/2018 đã quy định đến 
ngày 1/11/2020, toàn bộ các tổ chức, cá nhân phải hoàn thành việc 
chuyển đổi sang sử dụng hoá đơn điện tử. 



Như vậy, việc chuyển đổi sang sử dụng hoá đơn điện tử là điều bắt 
buộc đối với các doanh nghiệp, thay vì sử dụng hoá đơn giấy như 
trước kia và hiện nay. Vậy, hoá đơn điện tử mang lại lợi ích gì cho 
doanh nghiệp và xã hội? 

 

Với các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì tâm lý ngại thay đổi trước cái mới 
sẽ là trở ngại... 

Trao đổi với báo chí, ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế Tp. Hà Nội, 
khẳng định, hoá đơn điện tử không cho mang lại lợi ích cho doanh 
nghiệp, cho xã hội mà cho cả với cơ quan quản lý. 

Trước tiên, đối với doanh nghiệp, hóa đơn điện tử là giải pháp "vàng" 
cho các doanh nghiệp thời đại cách mạng công nghệ 4.0.  

Sử dụng hoá đơn điện tử giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí hơn so 
với sử dụng hóa đơn giấy. Chẳng hạn như giảm chi phí giấy in, mực in, 
vận chuyển, lưu trữ hóa đơn… 

Song song với đó, còn giúp giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 
thuế; khắc phục rủi ro làm mất, hỏng, cháy khi sử dụng hóa đơn giấy 
do hệ thống lưu trữ hóa đơn điện tử được sao lưu và thường xuyên 
cập nhật nên khả năng mất hoàn toàn dữ liệu hóa đơn là khó xảy ra. 

"Hóa đơn điện tử còn tạo sự yên tâm cho người mua hàng hóa, dịch 
vụ. Bởi sau khi nhận hóa đơn điện tử, người mua hàng hóa, dịch vụ có 
thể kiểm tra ngay trên hệ thống của cơ quan thuế để biết chính xác 



thông tin của hóa đơn người bán khai báo với cơ quan thuế và thông 
tin người bán cung cấp cho người mua", ông Sơn phân tích. 

Bên cạnh đó, với việc hệ thống của cơ quan thuế ngừng không cho 
doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích được xuất hóa đơn sẽ hạn chế việc 
người mua sử dụng phải hóa đơn của các doanh nghiệp này. 

Đối với cơ quan thuế và cơ quan khác của nhà nước, hóa đơn điện tử 
giúp xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn, từ đó giảm chi phí, thời gian 
đối chiếu hoá đơn giữa cơ quan Thuế và các cơ quan khác của Nhà 
nước như hiện nay. Đồng thời, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời 
để người nộp thuế, doanh nghiệp tra cứu, nắm bắt. 

"Với độ an toàn, chính xác cao của hóa đơn điện tử, tình trạng gian lận 
thuế, trốn thuế của các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích kịp thời được 
các cơ quan quản lý nhà nước ngăn chặn", lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội 
nói. 

Đối với xã hội, sử dụng hóa đơn điện tử góp phần khắc phục được tình 
trạng gian lận sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (lập hóa đơn sai lệch nội 
dung giữa các liên).  

Khắc phục tình trạng làm giả hóa đơn góp phần tạo một môi trường 
kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp. Giúp việc triển khai 
thương mại điện tử được hoàn thiện hơn từ việc đặt hàng trên mạng, 
giao hóa đơn điện tử qua mạng, thanh toán qua mạng; góp phần làm 
giảm bớt việc sử dụng giấy nên sẽ góp phần bảo vệ môi trường. 

Tâm lý ngại thay đổi là rào cản 

Mặc dù hoá đơn điện tử mang lại rất nhiều lợi ích tuy nhiên vẫn còn tồn 
tại hạn chế khiến một số doanh nghiệp "ngại" sử dụng hoá đơn điện tử. 

Trao đổi với VnEconomy, một chuyên gia trong lĩnh vực thuế nhận 
định, việc áp dụng hoá đơn điện tử đối với các doanh nghiệp quy mô 
lớn là dễ dàng và thuận tiện, tuy nhiên với các doanh nghiệp quy mô 
nhỏ thì vẫn còn nhiều thách thức. 

Ví như, để sử dụng được hoá đơn điện tử thì doanh nghiệp phải hoàn 
toàn chủ động các công việc khởi tạo và phát hành hóa đơn. "Với các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa thì tâm lý ngại thay đổi trước cái mới sẽ là trở 
ngại", ông nói. 

Chính tâm lý này sẽ dẫn đến hệ quả là chậm tiếp cận công nghệ. Mặc 
dù đã biết ưu điểm của hóa đơn điện tử nhưng nhiều doanh nghiệp do 
số lượng sử dụng không nhiều và số lượng hóa đơn giấy in còn rất 



nhiều trong kho nên vẫn còn đang "nghe ngóng" lộ trình chuyển đổi 
theo yêu cầu của cơ quan thuế. 

Mặt khác, việc áp dụng hóa đơn điện tử rất cần một hạ tầng kỹ thuật 
tốt, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng sẵn sàng đáp ứng 
được yêu cầu về mặt hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin - viễn thông. 
Không có nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử có đủ 
quy mô và năng lực cung cấp dịch vụ trên phạm vi rộng, đặc biệt là ở 
khu vực nông thôn. 

"Khi sử dụng hóa đơn điện tử sẽ dẫn đến nhiều vấn đề mà doanh 
nghiệp chưa biết cách xử lý, đặc biệt, đối với ngành nghề chuyên về 
vận chuyển.  

Chẳng hạn, khi vận chuyển hàng hóa phải có hóa đơn để trình cơ quan 
chức năng kiểm tra trên đường, như vậy khi dùng hóa đơn điện tử, 
doanh nghiệp không biết lấy hóa đơn nào để xuất trình. Đó là chưa kể 
các chi phí xác nhận, photo các hóa đơn chứng từ khi đối tác yêu cầu 
hóa đơn giấy rất mất thời gian", vị chuyên gia nhận định. 

Ngoài ra, việc sử dụng hoá đơn điện tử còn phải có một hệ thống nhân 
lực với trình độ cao để có thể sử dụng.  

Việc áp dụng hóa đơn điện tử phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc, khi 
có sự cố mắt điện hay hệ thống lỗi, hoặc mất tín hiệu internet thì các 
doanh nghiệp sẽ gặp vấn đề với loại hình hóa đơn này, dẫn tới chậm 
trễ trong việc xuất hàng hóa và ảnh hưởng tới công việc kinh doanh. 

Theo vneconomy.vn 

 

5. 'Khai tử' ô tô hết hạn sử dụng 
Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, từ đầu tháng 1/2019, trên toàn 
quốc có 19.316 ô tô không được phép tham gia giao thông do hết 
niên hạn sử dụng, riêng Nghệ An có 341 xe. Tuy nhiên, có bao 
nhiêu trong số này thực hiện nghiêm việc “khai tử”, hay vẫn lén 
lút lưu hành là câu hỏi không dễ trả lời. 

Thống kê ô tô hết niên hạn sử dụng 

Số liệu thống kê của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An, tổng số 
xe ô tô trên địa bàn tỉnh đã hết niên hạn sử dụng tính đến ngày 
31/12/2018 là 341 xe, trong đó có 304 xe tải và 37 xe khách. 

Theo quy định, các xe hết niên hạn sử dụng và sắp hết niên hạn sẽ 
được cập nhật vào danh sách cảnh báo tại chương trình quản lý kiểm 



định để các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới không cho kiểm định. Danh 
sách này cũng được báo cáo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ 
GTVT và gửi tới lực lượng Thanh tra giao thông, CSGT. 

Ngoài ra, các chủ phương tiện cũng sẽ được các trung tâm đăng kiểm 
thông báo bằng nhiều hình thức trước khi xe hết niên hạn sử dụng tại 
các chu kỳ kiểm định cuối. Khuyến cáo lái xe khi hết niên hạn sử dụng 
không được phép lưu hành, chủ phương tiện phải nộp lại giấy chứng 
nhận đăng ký và kiểm định... 

Thông tư 15/2014/TT-BCA của Bộ Công an quy định trách nhiệm của 
các cơ quan chức năng trong việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, 
biển số xe. Theo đó, cơ quan đăng ký, quản lý xe căn cứ danh sách xe 
ôtô hết niên hạn sử dụng, xe không được phép lưu hành do cơ quan 
đăng kiểm cung cấp để rà soát, làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận 
đăng ký xe, biển số xe. 

Đồng thời, Thông tư cũng quy định cơ quan đăng ký, quản lý xe phối 
hợp với công an xã, phường, thị trấn nơi chủ xe cư trú để thông báo, 
yêu cầu tổ chức, cá nhân có xe hết niên hạn sử dụng làm thủ tục thu 
hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe. 

Cán bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An kiểm tra các điều kiện 
đảm bảo an toàn đối với xe khách. Ảnh: Đ.C 

Quy định là vậy, song sẽ có bao nhiêu trong số này thực hiện nghiêm 
việc tiêu hủy, nói cách khác là “khai tử”, hay vẫn lén lút lưu hành là câu 



hỏi không dễ trả lời. Trên thực tế, mặc dù chưa xảy ra các vụ tai nạn 
liên quan đến xe hết niên hạn sử dụng trên địa bàn, song hàng loạt vụ  
tai nạn liên quan đến xe hết niên hạn sử dụng thời gian qua trên địa 
bàn cả nước cũng đã đủ gióng lên hồi chuông cảnh báo. 

Đơn cử, vụ tai nạn xảy ra tháng 3/2018 tại mỏ đá Hùng Vượng (xã 
Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) làm 1 người tử vong do xe 
tải biển kiểm soát 38H-7648 (hết niên hạn từ ngày 1/1/2018, bỏ đăng 
kiểm từ tháng 5/2014) tự trôi dốc); hay vụ xe tải biển kiểm soát 19C-
006.35 (hết niên hạn từ 1/1/2017, bỏ đăng kiểm từ tháng 12/2012) lao 
xuống vực tại xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang làm 4 
người trên xe thiệt mạng vào tháng 4/2018... 

Thực tế xe hết niên hạn sử dụng có nguy cơ tai nạn cao là hoàn toàn 
có cơ sở. Theo ông Nguyễn Quý Khánh- Giám đốc Trung tâm Đăng 
kiểm xe cơ giới Nghệ An: Những xe quá niên hạn, thường gặp vấn đề 
về phanh, các thiết bị kỹ thuật, các bộ phận an toàn. Những bộ phận 
này không còn ăn khớp, nên có khả năng xảy ra hỏng hóc bất kỳ lúc 
nào.  

Và không ít những trường hợp TNGT đã xảy ra do hỏng phanh, hỏng 
thiết bị... Thêm nữa, những chiếc xe “hết đát” này cũng tiềm ẩn nhiều 
nguy cơ về cháy nổ vì bình xăng cũ, hoen rỉ, còn các ống dẫn nhiên liệu 
thì không chắc chắn, dễ rò rì dẫn đến cháy, nổ. 

Nghị định 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định: 
Niên hạn sử dụng là thời gian cho phép sử dụng của xe ô tô được tính 
từ năm sản xuất. Cụ thể, niên hạn sử dụng với xe ô tô chở hàng không 
quá 25 năm, ô tô chở người không quá 20 năm; Đối với xe ô tô chuyển 
đổi công năng từ các loại xe khác thành xe ô tô chở người trước ngày 
1/1/2002 không quá 17 năm. 

Siết chặt quản lý 

Nhằm kiểm soát, ngăn chặn, loại bỏ xe hết niên hạn sử dụng, hàng 
năm Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh đều niêm yết danh sách số 
xe bị loại bỏ tại phòng làm thủ tục kiểm định và gửi thông báo đến các 
cơ quan chức năng biết để có kế hoạch kiểm soát, xử lý.  

Ông Nguyễn Quý Khánh cho biết: Trong lần kiểm định cuối cùng trước 
khi xe hết niên hạn sử dụng, Trung tâm sẽ cấp tem kiểm định có vạch 
dấu đỏ cho phương tiện và đưa vào danh sách cảnh báo trên dữ liệu 
kiểm định của hệ thống để các trung tâm đăng kiểm không tiếp nhận 
kiểm định đối với xe đã hết niên hạn vào kỳ kiểm định tiếp theo.  



Đồng thời, thông báo về việc xe sắp hết niên hạn và vận động chủ xe 
tuân thủ quy định về niên hạn xe. Nhưng đó cũng là lý do khiến không ít 
trường hợp xe gần hết niên hạn sử dụng thường trốn kiểm định những 
kỳ cuối. Đáng lo ngại, nếu chủ xe tìm cách làm giả giấy tờ kiểm định an 
toàn kỹ thuật để hợp thức hóa phương tiện và lưu hành trên đường. 

Các phương tiện vận tải làm thủ tục đăng kiểm tại Trung tâm Đăng 
kiểm xe cơ giới Nghệ An. Ảnh: Đ.C 

Còn  theo Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát 
Giao thông tỉnh: Từ danh sách do Cục Đăng kiểm cung cấp, hàng năm 
phòng đều gửi danh sách xe đã hết niên hạn sử dụng để lực lượng 
Cảnh sát giao thông tại các địa bàn kịp thời phát hiện xử lý.  

Đồng thời gửi thông báo đến cả chủ xe có xe hết niên hạn sử dụng trên 
địa bàn tỉnh, nhưng tính đến hết ngày 31/12/2018 chỉ có 22 trường hợp 
đến làm thủ tục trả đăng ký, trả biển. Về trường hợp quá hạn kiểm định, 
từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng đã phát hiện, xử lý 190 trường 
hợp. 

Cũng theo thượng tá Hồng, có trường hợp xe đã qua nhiều đời chủ mà 
không làm thủ tục sang tên đổi chủ, và đến hiện tại chưa xác định được 
chủ xe ở đâu. Ngoài ra, có trường hợp nhân viên bưu điện không tìm 
thấy địa chỉ để gửi thông báo nên đành trả lại, bởi thực tế thời điểm 
đăng ký chủ xe ở địa chỉ A, nhưng nay đã chuyển... 



Theo Nghị định 46/2016 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao 
thông đường sắt, đường bộ, mức xử phạt đối với xe hết niên hạn sử 
dụng ở mức từ 4 - 6 triệu đồng/trường hợp, đồng thời tước giấy phép 
lái xe trong thời gian từ 1-3 tháng và tịch thu phương tiện. 

Theo ông Nguyễn Sỹ Thắng - Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải: 
Hàng năm Thanh tra sở đều chỉ đạo các đội thanh tra khu vực tăng 
cường phối hợp với lực lượng chức năng để tiến hành kiểm tra và xử lý 
nghiêm đối với tổ chức, cá nhân đưa xe quá hạn kiểm định và xe hết 
niên hạn sử dụng lưu thông trên các tuyến đường bộ, đặc biệt trên các 
tuyến đường tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, gần các mỏ khoáng 
sản, bãi tập kết hàng hóa, các công trường đang thi công... Từ đầu 
năm 2019 đến nay, qua kiểm tra lực lượng phát hiện 8 phương tiện quá 
hạn kiểm định. 

Thanh tra giao thông kiểm tra việc dừng đỗ phương tiện, đồng thời kiểm 
tra các giấy tờ liên quan. Ảnh: Đ.C 

Như vậy có thể thấy, việc xử lý xe hết niên hạn sử dụng không phải dễ, 
và trên thực tế nếu chỉ trông chờ vào sự tự giác của các chủ phương 
tiện sẽ là rất khó.  Bởi vậy, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để 
thông tin không chỉ đến được với chủ phương tiện mà còn giúp người 
dân cùng hiểu rõ  nguy cơ gây TNGT khi để xe hết hạn kiểm định lưu 
thông trên đường. 



Bên cạnh đó, ngành chức năng địa phương cần khuyến cáo các tổ 
chức, trường học, doanh nghiệp, cá nhân khi thuê xe nên kiểm tra giấy 
tờ đăng ký, đăng kiểm để tránh thuê phải xe hết niên hạn sử dụng, 
không bảo đảm an toàn khi lưu thông; không mua bán, trao đổi các 
phương tiện hết niên hạn sử dụng. 

Về lực lượng trực tiếp tham gia kiểm tra, xử lý nên giao cho công an xã 
(nhất là khu vực nông thôn, khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa) giám 
sát việc chủ xe nộp lại giấy tờ đăng ký, biển số và việc giải bản phương 
tiện. Ngoài ra, cần có chế tài mạnh hơn để xe hết niên hạn sử dụng 
phải tháo dỡ thành phế liệu, phải được tiêu hủy để đảm bảo an toàn 
giao thông, hạn chế tai nạn giao thông. 

Chỉ thị 29/CT-TTg ngày 5/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử 
lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn 
kiểm định nêu rõ: yêu cầu Bộ GTVT, Bộ Công an, Bộ Thông tin và 
Truyền thông tăng cường tuyên truyền, tuần tra, xử phạt.  

Đồng thời, yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan 
chức năng của địa phương tổng kiểm tra, rà soát, thống kê danh sách 
các phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; có phương 
án cụ thể xử lý theo đúng quy định pháp luật. 

Đặc biệt, Chỉ thị yêu cầu xử lý trách nhiệm của người đứng đầu nếu để 
xảy ra tình trạng phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định 
tham gia giao thông gây tai nạn. 

Theo baonghean.vn 

 

6. Viettel Post chỉ được triển khai dịch vụ xe hợp 
đồng dưới 9 chỗ khi được địa phương cấp phép 
Đại diện Viettel Post cho biết, hiện doanh nghiệp này vẫn đang đợi 
được sự đồng ý triển khai đối với các xe hợp đồng dưới 9 chỗ ở 
các địa phương và cam kết sẽ chỉ triển khai khi được sự đồng ý 
của các địa phương này. 
Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) vừa có những 
phản hồi đầu tiên liên quan đến văn bản của Bộ Giao thông vận tải 
(GTVT) gửi doanh nghiệp này về việc triển khai ứng dụng khoa học 
công nghệ trong lĩnh vực vận tải và dịch vụ MyGo vừa ra mắt. 

Cụ thể, trao đổi với ICTnews, đại diện Viettel Post cho biết: Hiện tại 
Mygo đã được Bộ công thương cấp phép hoạt động đối với dịch vụ xe 



hai bánh trên toàn quốc. Bộ GTVT cũng đồng ý cho phép triển khai taxi 
và xe tải thông qua việc ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp vận tải 
và phải thông báo cho sở GTVT các tỉnh. Trong khi đó, doanh nghiệp 
này cũng đang trình và đợi được sự đồng ý triển khai đối với các xe 
hợp đồng dưới 9 chỗ ở các địa phương và cam kết sẽ chỉ triển khai khi 
được sự đồng ý của các địa phương này. 

 

Hiện tại, dịch vụ chủ yếu mà ứng dụng này cung cấp là giao hàng và 
hành khách bằng xe hai bánh với số lượng tài xế tham gia ứng dụng 
hiện lên đến con số gần 98.000 người. 

Trước đó, Bộ GTVT đã có văn bản gửi Viettel Post liên quan đến việc 
triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực vận tải và dịch 
vụ MyGo vừa ra mắt. 

Theo đó, Bộ GTVT cho hay đã nhận được văn bản cùng Đề án ứng 
dụng KHCN trong lĩnh vực vận tải và dịch vụ MyGo của Viettel Post và 
luôn ủng hộ việc ứng dụng khoa học công nghệ nhằm hỗ trợ hoạt động 
kinh doanh vận tải (hàng hóa, hành khách); trong đó khuyến khích các 
đơn vị cung cấp phần mềm, doanh nghiệp vận tải chủ động ứng dụng 
để nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và tạo sự thuận lợi cho người 
dân. Tuy nhiên, việc này phải đáp ứng đúng quy định của pháp luật về 
giao thông đường bộ và pháp luật về thương mại điện tử. 

Để thực hiện tốt cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trên cơ sở quy định 
của pháp luật về giao thông đường bộ, thương mại điện tử, Bộ GTVT 
yêu cầu Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel chủ động phối hợp các 



đơn vị vận tải hành khách, vận tải hàng hóa triển khai ứng dụng phần 
mềm MyGo để điều hành hoạt động vận tải nhằm tiết giảm chi phí, 
nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, thuận tiện cho hành khách. 

Riêng đối với việc kết nối xe hợp đồng dưới 9 chỗ (sử dụng hợp đồng 
điện tử thay cho hợp đồng bằng văn bản) là nội dung thuộc chương 
trình thí điểm theo Quyết định số 24/2016 kèm theo kế hoạch thí điểm 
triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt 
động vận tải hành khách theo hợp đồng là hoàn toàn phù hợp quy định 
và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1850/2015", 
Bộ GTVT cho biết và đề nghị Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel 
gửi đề án nêu trên đến địa phương mà Công ty xin được thí điểm (Hà 
Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh) đã được Thủ 
tướng Chính phủ cho phép thí điểm để có ý kiến chính thức bằng văn 
bản, trên cơ sở ý kiến của các địa phương liên quan Bộ GTVT sẽ xem 
xét, quyết định. 

Liên quan việc đăng ký hoạt động thương mại điện tử, Bộ GTVT đề 
nghị Viettel Post gửi đề nghị đến Bộ Công Thương để được hướng 
dẫn; các quy định về chính sách thuế và hoạt động của doanh nghiệp 
đề nghị thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Hiện, đề án thí điểm kêt nối vận tải hành khách theo hợp đồng theo 
Quyết định 24 vẫn đang được kéo dài với sự tham gia của các công ty 
như Grab, be, Vato, Go-Viet, Mai Linh,….Trong khi đó, về công tác 
quản lý, cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có Nghị định quy định về 
kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thay thế cho 
Nghị định 86. 

Tuy nhiên, trong dự thảo trình Chính phủ, Bộ GTVT cũng nêu quy định 
các xe hợp đồng dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử (taxi công nghệ) 
cũng phải có bảng điện tử với chữ "xe hợp đồng" gắn cố định trên nóc 
xe và phải được bật sáng khi xe tham gia giao thông. Khi vận chuyển 
hành khách, lái xe phải có thiết bị để truy cập được nội dung của hợp 
đồng điện tử và danh sách hành khách kèm theo do đơn vị kinh doanh 
vận tải cung cấp. 

Đồng thời, các xe ô tô kinh doanh vận tải khách bằng hợp đồng có sức 
chứa dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng vận chuyển hành khách điện tử 
phải có thời gian hoạt động tại địa phương nơi cấp phù hiệu tối thiểu 
70% tổng thời gian hoạt động trong tháng; xác định thời gian hoạt động 
được thực hiện thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình 

Theo cafebiz.vn 



7. Chính quyền số bị thách thức bởi 1.800 thủ tục 
hành chính 
Hiện TPHCM có đến 1.800 thủ tục hành chính, trong đó mới có 4 
thủ tục được thử nghiệm thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông theo Nghị định 61 của Chính phủ. Việc chuẩn hóa quy trình 
nghiệp vụ đối với toàn bộ thủ tục hành chính của TP là một thách 
thức lớn trong xây dựng chính quyền số. 

Chiều 2/7, UBND TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết kết quả triển khai thí 
điểm ghi nhận, đánh giá sự hài lòng của người dân tại một số quận, 
huyện và kế hoạch triển khai phương pháp ghi nhận, đánh giá hài lòng 
của người dân toàn thành phố. 

 

TPHCM sơ kết kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân gắn với giải 
quyết thủ tục hành chính theo Nghị định 61 của Chính phủ 

Ông Võ Sĩ, Phó Chánh Văn phòng UBND TP, cho biết nội dung đánh 
giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp gắn liền với giải quyết các 
thủ tục hành chính. Quá trình thử nghiệm lựa chọn cùng một số thủ tục 
hành chính tại một số đơn vị, có thủ tục riêng lẻ, có thủ tục liên thông. 

Theo ông Sĩ, hệ thống được xây dựng và thí điểm đối với 4 thủ tục 
hành chính tại 3 UBND quận, huyện (quận 9, Tân Phú và huyện Củ 
Chi) và 9 xã, phường, thị trấn. 



 

Phó Chánh Văn phòng UBND TP Võ Sĩ cho biết hệ thống mới với nhiều 
tính năng nên người dân và cán bộ còn lúng túng 

Đối với quận, huyện có 2 thủ tục gồm: cấp giấy phép xây dựng đối với 
nhà ở riêng lẻ; đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và 
đăng ký thuế. 

Đối với cấp xã có: thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; thủ tục đăng ký khai tử, xóa 
đăng ký thường trú. 

Theo Phó Chánh Văn phòng UBND TP, từ ngày 20/6, TP chính thức 
vận hành 4 thủ tục hành chính đối với các đơn vị thử nghiệm trên cổng 
dịch vụ công trực tuyến. Câu hỏi khảo sát sự hài lòng đối với từng 
khâu, từng bộ phận giải quyết thủ tục hành chính. 

Việc liên thông giúp quá trình giải quyết hồ sơ nhanh hơn và người dân 
có thể theo dõi quá trình giải quyết thông qua tin nhắn điện thoại hoặc 
email. 

Theo ông Sĩ, hệ thống phần mềm mới, nhiều tính năng nhưng còn một 
số điểm chưa hoàn thiện, thiết bị chưa tương thích nên cả người dân, 
cán bộ đều lúng túng, ảnh hưởng đến tiến độ tiếp nhận hồ sơ theo quy 
định mới. 



Phó Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Thị Thu Hường báo cáo kết quả 
đánh giá sự hài lòng của người dân mà quận triển khai từ lâu 

Ngoài những địa phương đang triển khai thử nghiệm, một số quận đã 
tiên phong làm sớm việc đánh giá sự hài lòng của người dân gắn với 
giải quyết thủ tục hành chính như quận Bình Thạnh, quận 1… 

Ông Ngô Hải Phan – Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính 
Văn phòng Chính phủ, cho biết, nếu 24 quận, huyện mạnh ai nấy làm 
thì không hiệu quả, phải chuẩn hóa thủ tục, triển khai trong toàn thành 
phố. 

“Chỉ cần 1 phần mềm triển khai cho toàn thành phố thì tiết kiệm chi phí. 
TP đi đầu, có nhiều địa phương đi trước có kết quả nhưng đây là dịp 
chuẩn hóa thủ tục, như thế dịch vụ công mới thân thiện. Nếu hệ thống 
thân thiện, thuận tiện thì rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành 
chính”, ông Phan nhấn mạnh. 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, kết quả đánh 
giá sự hài lòng là cơ sở để TP xem xét chi thu nhập tăng thêm. “Một số 
quận đã đánh giá sự hài lòng của người dân từ lâu nhưng không thống 
nhất mỗi nơi có sáng kiến và làm khác nhau”, ông Nhân nói. 

Bí thư Nhân cho rằng phải xây dựng hệ thống đánh giá sự hài lòng của 
người dân đồng bộ. Song song đó, trong quá trình tiếp nhận phải số 
hóa hồ sơ. 



Người đứng đầu Đảng bộ TP đề nghị khẩn trương chuẩn hóa quy trình 
xử lý từng loại thủ tục hành chính. Trước mắt là công bố quy trình 
nghiệp vụ của hơn 300 thủ tục hành chính ở cấp quận/huyện, 
phường/xã, sau đó là 1.500 thủ tục hành chính ở cấp TP và các sở, 
ngành. 

 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị đến giữa năm 
2020 hoàn thành công bố quy trình nghiệp vụ 1.800 thủ tục hành chính 

Theo ông Nhân, các đơn vị liên quan cần ngồi lại với nhau để xây dựng 
phần mềm dùng chung, trong đó thống nhất câu hỏi khảo sát hài lòng 
và việc số hóa dữ liệu. 

“Công nghệ phải hiện đại, dễ dùng. Một giải pháp tích hợp được kinh 
nghiệm các công ty tư vấn, quận, huyện đã làm”, ông Nhân nhấn mạnh. 

Phụ trách cải cách hành chính, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh 
Tuyến cho biết TP có tới 1.800 thủ tục hành chính, việc chuẩn hóa quy 
trình xử lý thủ tục hành chính để liên thông điện tử, giúp giải quyết 
nhanh thủ tục hành chính, nâng cao sự hài của người dân, doanh 
nghiệp. 

Về đánh giá sự hài lòng, ông Tuyến cho rằng cần toàn diện, đầy đủ 
hơn nữa. Hiện nay, các địa phương báo cáo tỷ lệ hài lòng cao nhưng tỷ 
lệ người dân tham gia đánh giá lại thấp. Đơn cử như quận 1 đã triển 



khai từ lâu nhưng đến nay chỉ có 26% người dân tham gia đánh giá sự 
hài lòng. 

Theo ông Tuyến, chính quyền số giúp TP xây dựng dịch vụ công trực 
tuyến cấp độ 3, 4; tiến tới phòng họp “ít giấy” và “không giấy” trong 
tương lai… 

Theo dantri.com.vn 

 

8. Quận 1 thí điểm tiếp nhận đăng ký giải quyết thủ 
tục hành chính không giấy 
Người dân thao tác 5 bước đơn giản trên trang tin điện tử quận 1, 
các thủ tục còn lại sẽ do cán bộ, công chức, viên chức của UBND 
phường, quận 1 xử lý và thông tin lại cho người dân. 

Sáng 2-7, UBND quận 1 đã ra mắt tổ chức thí điểm tiếp nhận đăng ký 
giải quyết thủ tục hành chính không giấy lĩnh vực Kinh tế. Đây là mô 
hình nhằm tuyên truyền và hỗ trợ người dân tham gia sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp 
đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại quận 1. Qua 
đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc 
giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian. 

UBND quận 1 hướng dẫn người dân sử dụng mô hình tiếp nhận đăng 
ký giải quyết thủ tục hành chính không giấy 

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Chánh Văn phòng UBND quận 1 cho biết, từ 
năm 2014, UBND quận 1 đã thực hiện tiếp nhận giải quyết thủ tục hành 



chính công trực tuyến nhưng kết quả chưa được như mong đợi, chỉ 
25% người dân tham gia trực tuyến công. 

Bằng nhiều biện pháp được UBND quận 1 áp dụng, trong 6 tháng đầu 
năm 2019, lượng hồ sơ tham gia dịch vụ trực tuyến công đã tăng lên 
gần 46%. Song, riêng lĩnh vực kinh tế thì chỉ đạt 25%, trong khi chỉ tiêu 
đặt ra đối với lĩnh vực này là từ 30%-40%.  

Để nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, UBND quận 1 tổ chức 
tìm hiểu nguyên nhân và đề ra giải pháp. Qua đó, tiếp nhận đăng ký 
giải quyết thủ tục hành chính không giấy là một trong những giải pháp 
mà UBND quận 1 đưa ra. 

Để đăng ký, người dân chỉ cần  thực hiện 5 bước như sau: Vào 
trang tin điện tử quận 1, chọn dịch vụ trực tuyến – lĩnh vực kinh 
doanh; chọn loại thủ tục đăng ký; kê khai thông tin, chụp và gửi 
kèm các giấy tờ liên quan (thẻ căn cước công dân/CMND/hộ 
chiếu); chọn hình thức thanh toán và hình thức nhận hồ sơ (trả 
trước bằng thẻ tín dụng/ATM hoặc trả sau khi tiếp nhận kết quả); 
nhận kết quả, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có thông tin 
mã số thuế của người nộp thuế. 

Các thủ tục còn lại sẽ được cán bộ, công chức, viên chức tại UBND 
phường hoặc UBND quận 1 thực hiện. Sau đó bộ phận tiếp nhận hồ sơ 
sẽ liên lạc với người dân để xác nhận lại thủ tục đăng ký cũng như bổ 
sung thông tin (nếu cần) và thông báo tiến độ giải quyết hồ sơ. Thời 
gian giải quyết trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
với mức lệ phí 50.000 đồng/giấy/lần cấp. 

Đánh giá về mô hình tiếp nhận đăng ký giải quyết thủ tục hành chính 
không giấy lĩnh vực kinh tế, đồng chí Trần Kim Yến, Thành ủy viên, Bí 
thư Quận ủy quận 1 cho rằng, đây là mô hình hay; tạo thuận lợi cho 
người dân và doanh nghiệp đăng ký kinh doanh; trong bối cảnh thành 
phố đang tinh giản bộ máy nhân sự thì dù lượng cán bộ, công chức, 
viên chức giảm nhưng với mô hình này, UBND quận 1 vẫn đảm bảo 
chất lượng dịch vụ để phục vụ người dân. Ngoài ra, mô hình tiếp nhận 
đăng ký giải quyết thủ tục hành chính không giấy sẽ tiết kiệm được chi 
phí giấy, in ấn và góp phần bảo vệ môi trường. 

Đồng chí Trần Kim Yến hy vọng, sau khi thí điểm trong lĩnh vực kinh tế, 
UBND quận 1 sẽ đánh giá kết quả và tiếp tục mở rộng tiếp nhận thủ tục 
hành chính không giấy ở các lĩnh vực khác. 

Theo sggp.org.vn 



9. Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính ở quận 
Nam Từ Liêm 
Quận Nam Từ Liêm là đơn vị đầu tiên của Hà Nội triển khai thực 
hiện mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm”, 
đặc biệt là có sáng kiến trong việc cải thiện sự hài lòng của nhân 
dân về giải quyết thủ tục hành chính. 

Tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều ngày 2/7, UBND 
quận Nam Từ Liêm đã báo cáo một số kết quả phát triển kinh tế - xã 
hội từ khi thành lập quận đến nay và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2019. 

 

Ông Nguyễn Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm thông 
tin tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội 

Trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất chung các ngành trên địa bàn 
quận Nam Từ Liêm ước đạt 21.788 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ. 
Trong đó, so với cùng kỳ năm 2018, giá trị sản xuất ngành thương mại, 
dịch vụ tăng 15,9%; giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng tăng 12,8% 
và giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giảm 9,5%. 

Thu, chi ngân sách của quận Nam Từ Liêm đạt 3.871 tỷ đồng, đạt 39% 
dự toán giao đầu năm. Trong đó, các khoản thu ngân sách nhà nước 
không kể số thu tiền sử dụng đất đạt 50% so với dự toán giao, tăng 7% 
so với cùng kỳ năm 2018. Chi ngân sách đạt 868.207 triệu đồng, đạt 
31% dự toán. Trong đó chi thường xuyên 6 tháng đầu năm đạt 42% dự 
toán; chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 8% dự toán. Đặc biệt, quận Nam 



Từ Liêm đã hoàn thành 2/19 chi tiêu được giao năm 2019 là duy trì 
phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy 
dinh dưỡng. 

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm, kể từ khi thành lập quận 
đến nay, quận đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút doanh 
nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến năm 2018, quận có 
gần 9.000 doanh nghiệp, tăng gấp hơn 2 lần so với thời điểm mới 
thành lập. Thu ngân sách trên địa bàn 5 năm liền hoàn thành vượt dự 
toán TP giao ở mức cao và từng bước bền vững. 

Cụ thể, thu ngân sách giai đoạn 2014-2018 đạt khoảng 3.200 tỷ đồng, 
tăng bình quân 36,4%/năm. Quy mô thu ngân sách nhà nước trên địa 
bàn tăng 3,3 lần so với năm đầu thành lập. 

Bên cạnh đó, công tác an sinh xă hội được thực hiện tốt, đặc biệt là 
đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ cho ngưởi có công, đối tượng 
chính, sách xã hội. Quan tâm thực hiện tốt việc giảm hộ nghèo, trong 5 
năm qua có 610 hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ 
còn dưới 01%; 100% hộ dân trên địa bàn bàn được sử dụng nước 
sạch, tăng 16,9% so với năm 2014. 

Ngoài ra, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan 
tâm, kiểm soát và không dể xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn. Công tác 
vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo, điểm nổi bật của công tác 
này là quận đầu tiên của TP triển khai có hiệu quả mô hình trạm xét 
nghiệm nhanh an toàn thực phẩm tại 10 phường, qua đó đã góp phần 
nâng cao nhận thức của người sản xuât, kinh doanh, nâng cao sức 
khỏe cho nhân dân. 

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã có những 
bước chuyển mình đột phá. Quận là đơn vị đầu tiên toàn thành phố 
triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách 
nhiệm”; đặc biệt là có sáng kiến trong việc cải thiện sự hài lòng của 
nhân dân như gửi "Thư xin lỗi" đối với các tổ chức, cá nhân khi chậm 
giải quyết thủ tục hành chính; gửi “Thư cảm ơn”, “Thư chúc mừng”  đối 
với tổ chức, cá nhân khi giải quyết các công việc có liên quan đến 
chính quyền. 

“Sáng kiến này đã được UBND TP Hà Nội đánh giá cao và đang giao 
cho Sở Nội vụ, Sở Văn hóa nghiên cứu để triển khai nhân rộng trên 
toàn thành phố”, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm nhấn mạnh. 

Theo congly.vn 



10. Cải cách hành chính lĩnh vực đất đai vùng 
ĐBSCL: Giảm phiền hà, tăng hài lòng 
Sở TN&MT các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL) đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách 
hành chính (CCHC) trên trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là đất đai, 
tạo sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục 
hành chính (TTHC). 

Bộ phận một cửa - Sở TN&MT Sóc Trăng nhiệt tình hướng dẫn các 
TTHC cho người dân, doanh nghiệp 

Nhiều kết quả quan trọng 

Từ đầu năm 2019 đến nay, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tập trung đẩy 
mạnh cải cách TTHC theo Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 1/9/2015 của 
Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 27/4/2017 của 
Thành ủy Cần Thơ về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công 
tác cải CCHC giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, thực hiện mô hình dịch 
vụ hành chính công trả kết quả qua hệ thống bưu điện ở bưu cục các 
quận huyện; triển khai mô hình Đội thanh niên tình nguyện thân thiện 
hướng dẫn TTHC tại Bộ phận một cửa của Sở TN&MT. 

Cùng với đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã phối hợp với Sở TT&TT xử lý 
các hồ sơ đất đai liên thông từ xã, phường, thị trấn lên Chi nhánh Văn 
phòng Đăng ký đất đai trên phần mềm một cửa và phần mềm dịch vụ 



công trực tuyến của thành phố; tổ chức tiếp doanh nghiệp, tổ chức, cá 
nhân định kỳ hàng tuần, trả lời các câu hỏi về TTHC trên Cổng thông tin 
điện tử của Sở TN&MT; chấn chỉnh, khắc phục hồ sơ trẽ hẹn, nâng cao 
mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức; thực hiện tốt việc xin lỗi khi có 
hồ sơ trễ hẹn. 

“Ngoài ra, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi nhánh Trung 
tâm Phát triển quỹ đất, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đang tập trung bàn 
giao về cho UBND quận, huyện quản lý. Đồng thời, Sở TN&MT sắp 
xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 
đai quận, huyện theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm dần đầu mối” - 
ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ thông tin. 

Tại tỉnh Sóc Trăng, thực hiện chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 
2016 - 2020, trong thời gian qua, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng đã tích cực 
triển khai và tuyên truyền Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, góp 
phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp, nâng cao 
uy tín ngành TN&MT tỉnh Sóc Trăng và góp phần tăng lợi thế chỉ số 
cạnh tranh của tỉnh Sóc Trăng. 

Thực hiện mục tiêu CCHC gắn với sự hài lòng của người dân và doanh 
nghiệp, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện lộ trình cung cấp Dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với lĩnh vực đất đai. Sở TN&MT cũng 
tiến hành triển khai dịch vụ bưu chính công ích đối với yêu cầu trả kết 
quả liên quan đến đất đai. Với dịch vụ này, kết quả giải quyết TTHC 
được trả đến tận nhà qua đường bưu điện, thông qua sự phối hợp của 
bộ phận 1 cửa và nhân viên bưu điện dựa trên yêu cầu của người dân, 
doanh nghiệp. 

“Việc phối hợp giữa 2 đơn vị trong chuyển phát kết quả TTHC về đất 
đai đến tận nhà tạo điều kiện rất thuận lợi, giảm thời gian đi lại cũng 
như tiết kiệm tối đa chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp khi làm 
TTHC đối với lĩnh vực đất đai. Đồng thời, bảo đảm tuyệt đối an toàn hồ 
sơ, giấy tờ của người dân trong quá trình chuyển phát” - ông Nguyễn 
Văn Đời, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở TN&MT tỉnh Sóc 
Trăng cho biết. 

Bên cạnh đó, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện giải quyết hồ sơ 
theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo 100% hồ sơ được 
trả trước và đúng hẹn, đa số các TTHC về đất đai đều giảm thời gian 
giải quyết. Cụ thể, trước đây, thời gian đính chính cấp quyền sử dụng 
đất bị sai là 15 ngày, nay giảm xuống còn 7 ngày; đối với thế chấp xác 
nhận bảo lãnh quyền sử dụng đất từ 2 ngày xuống còn 1 ngày; đăng ký 



biến động hoặc tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất từ 21 ngày xuống 
còn 12 ngày. 

Sở TN&MT Sóc Trăng còn chủ động phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài 
chính xây dựng phần mềm liên thông tiếp nhận và xử lý hồ sơ xác định 
nghĩa vụ tài chính về đất đai, đánh dấu bước chuyển mới trong công 
cuộc hiện đại hóa nền hành chính vì mục tiêu tạo thuận lợi, nhanh 
chóng cho tổ chức, cá nhân. 

Để giảm ùn tắc hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai, từ năm 2017, Sở 
TN&MT tỉnh Hậu Giang đã triển khai ủy quyền thực hiện thủ tục cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do hộ gia đình, cá nhân nhận 
chuyển nhượng hết thửa không đồng thời lồng ghép với các thủ tục 
khác theo quy trình mới tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. 
Vị Thanh. Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở TN&MT tỉnh Hậu 
Giang Lê Phước Nhàn cho biết, qua theo dõi kết quả thực hiện thủ tục 
cấp Giấy chứng nhận do hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng hết 
thửa không đồng thời lồng ghép với các thủ tục khác theo quy trình mới 
tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Vị Thanh cho thấy, tỷ lệ 
trả kết quả đúng và trước hẹn đạt 98,46%, số hồ sơ trả trễ hẹn chỉ còn 
hơn 1%. 

Tập trung khắc phục khó khăn 

Mặc dù, công tác cải cách TTHC về lĩnh vực đất đai trong thời gian qua 
đã được Sở TN&MT các tỉnh, thành vùng ĐBSCL tập trung triển khai 
thực hiện và đã đạt những kết quả quan trọng, tuy vậy, trong quá trình 
thực hiện cũng gặp phải những khó khăn ảnh hưởng đến kết quả 
chung. Cụ thể, trụ sở làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai và các 
Chi nhánh rất chật hẹp chưa đảm bảo không gian làm việc; kho lưu trữ 
diện tích nhỏ, trong khi lượng hồ sơ ngày càng tăng. Thành phần hồ sơ 
các TTHC lĩnh vực vực đất đai đa phần có nhiều thuyết minh dày, bản 
vẽ khổ lớn rất khó khăn trong việc scan quét gửi hồ sơ trực tuyến khi 
hướng dẫn, vận động tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ này; ứng dụng 
công nghệ hiện đại thay thế cho những phương pháp xử lý thủ công là 
nhiệm vụ ưu tiên trong công cuộc CCHC nhưng việc tổ chức triển khai 
chưa thật sự đồng bộ, đầu tư kinh phí còn hạn chế, gây nhiều khó khăn 
cho ngành TN&MT khi áp dụng. 

Để khắc phục khó khăn, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng tích cực tuyên 
truyền, vận động tổ chức, doanh nghiệp sử dụng Dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3. Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh Sóc Trăng sớm ban 
hành các cơ chế chính sách về đất đai thuộc thẩm quyền của tỉnh. 



“Sở TN&MT sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn như: Chi cục Quản lý 
đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai… thực hiện đảm bảo đúng thời 
gian theo từng TTHC đã công bố và xử lý nghiêm những trường hợp 
chậm trễ mà không có lý do chính đáng; tiếp tục rà soát, đề xuất UBND 
tỉnh Sóc Trăng cắt giảm thời gian đến mức thấp nhất có thể các TTHC 
về đất đai để tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư của doanh nghiệp vào 
địa phương” - ông Trần Ngọc Ẩn, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng 
nhấn mạnh. 

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang 
cho biết, nhằm kéo giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ hồ sơ trả trễ hẹn, giải 
pháp được ngành TN&MT địa phương này đưa ra, đó là tiếp tục duy trì 
tổ chức họp báo định kỳ để tháo gỡ những vướng mắc, tạo sự thống 
nhất trong việc giải quyết các TTHC liên quan đến đất đai cho doanh 
nghiệp, tổ chức, cá nhân. Đồng thời, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, 
nâng cao kỹ năng giải quyết công việc chuyên môn, đổi mới lề lối làm 
việc và thái độ phục vụ nhân nhân, doanh nghiệp của công chức, viên 
chức. 

Còn ngành TN&MT TP. Cần Thơ, bên cạnh tập trung hoàn thành việc 
bàn giao Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất cho các quận, huyện 
quản lý và sắp xếp, tinh gọn các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, 
Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ chủ động rà soát, đối với những thủ tục 
rườm rà, phức tạp và sẽ kiến nghị sửa đổi, tạo thuận lợi nhất cho 
doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh; tăng cường kiểm tra, giám 
sát cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, kiên 
quyết xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho 
người dân, doanh nghiệp khi đến thực hiện các TTHC. 

Theo baotainguyenmoitruong.vn 

 

11. Hành chính công Quảng Ngãi: Một cửa đa tiện ích 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi đi vào hoạt 
động đã tạo bước đột phá trong hiện đại hóa nền hành chính 
nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa 
bàn tỉnh. 

Thực tế cho thấy, ngay sau khi Trung tâm đi vào hoạt động, các sở, 
ngành ở tỉnh Quảng Ngãi đã nâng cao trách nhiệm, tích cực, chủ động 
hơn trong việc phối hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính(TTHC). 



 

Trung tâm phục vụ hành chính công Quảng Ngãi. ẢNH: MINH HOÀNG 

Nâng cao chất lượng phục vụ 

Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng 
Ngãi, trong 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã tiếp nhận 22.262 hồ 
sơ (trong đó kỳ trước chuyển qua là 1.267 hồ sơ); đã giải quyết và trả 
kết quả 20.104 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt bình quân 
95,5%. Trong đó, rất nhiều thủ tục được các cơ quan phấn đấu rút 
ngắn thời gian giải quyết, trả kết quả trước hạn, đúng hạn tăng lên từ 
30 - 40% so với trước khi chưa đưa vào thực hiện tập trung tại Trung 
tâm. Hầu hết tổ chức, công dân đến thực hiện TTHC đều rất hài lòng, 
đánh giá cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm; đã có 7.575 lượt đánh 
giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về quá trình giải quyết TTHC, 
trong đó mức độ rất hài lòng: 7.016 lượt, đạt 92,6%; mức độ hài lòng: 
559 lượt, đạt 7,3%. 

Trung tâm đã phối hợp với bưu điện thực hiện chuyển trả kết quả giải 
quyết TTHC qua đường bưu điện 1.466 hồ sơ theo yêu cầu của người 
dân, tổ chức và tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu điện 920 hồ sơ. 
Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết ngay tại chỗ 4.115 hồ 
sơ. Trung tâm cũng đã tiếp nhận 1.894 hồ sơ nộp trực tuyến, tập trung 
vào các thủ tục thuộc lĩnh vực: đăng ký tàu cá, cấp giấy phép khai thác 
thủy sản, gia hạn giấy phép khai thác thủy sản, lao động việc làm, lý 



lịch tư pháp, xúc tiến thương mại, thành lập và hoạt động của doanh 
nghiệp. 

Đối với hồ sơ liên thông, Trung tâm đã phối hợp với các sở tiếp nhận, 
chuyển trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 408 hồ sơ liên thông; đã 
giải quyết và trả kết quả 387 hồ sơ, phần lớn hồ sơ đều được giải quyết 
trước hạn trong thời gian 03 ngày làm việc trở lại, được tổ chức, doanh 
nghiệp rất hài lòng và đánh giá cao. 

Trước đó, chỉ sau 09 tháng đi vào hoạt động, năm 2018, Trung tâm đã 
đón tiếp hơn 18.500 lượt người đến liên hệ giải quyết TTHC. Trong đó, 
tiếp nhận 18.077 hồ sơ, đã giải quyết 16.721 hồ sơ (trung bình mỗi 
ngày, tiếp nhận và trả kết quả khoảng 150 trường hợp). Hồ sơ được 
giải quyết đúng và trước thời hạn so với quy định đạt tỷ lệ gần 96%. 

Đột phá cải cách thủ tục hành chính 

 

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công Quảng Ngãi trao đổi với 
người dân. ẢNH: MINH HOÀNG 

Ông Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Quảng Ngãi nhận định: Trung tâm đi vào hoạt động đã tạo bước 
đột phá trong công tác cải cách TTHC và hiện đại hóa nền hành chính 
nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên 
địa bàn tỉnh, trở thành đầu mối tập trung để các cơ quan chuyên môn 
cấp tỉnh, tiếp nhận và phối hợp giải quyết TTHC nhằm nâng cao hiệu 



lực, hiệu quả giải quyết TTHC của cơ quan Nhà nước.; Đồng thời, tăng 
cường tính liên thông trong giải quyết TTHC, bảo đảm nhanh chóng, 
công khai, minh bạch, không có khâu trung gian, giảm chi phí thực 
hiện, góp phần cải thiện chất lượng công vụ, xây dựng chính quyền 
đồng hành, phục vụ, hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp và người 
dân. Người dân, tổ chức, doanh nghiệp; tổ chức, công dân khi đến giao 
dịch đều được tiếp đón, tư vấn, hướng dẫn tận tình, chu đáo, thân 
thiện. Vì vậy, hầu hết cá nhân, tổ chức khi đến thực hiện TTHC tại 
Trung tâm đều hài lòng và đánh giá cao thái độ phục vụ của công chức, 
viên chức trong việc hướng dẫn, giải quyết và trả kết quả; chưa có 
công chức, viên chức nào có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu. 

Nhìn rộng hơn, Trung tâm đang và sẽ góp phần cải thiện môi trường 
đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), 
chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và 
hành chính công (PAPI) cấp tỉnh. 

“Hiện tại, Trung tâm thực hiện niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ 
ràng toàn bộ hồ sơ, quy trình giải quyết TTHC, mức thu phí, lệ phí, thời 
gian giải quyết TTHC, quy trình tiếp nhận xử lý hồ sơ, công chức tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm và trên Hệ thống thông tin một 
cửa điện tử (https://motcua.quangngai.gov.vn).” - ông Nguyễn Văn Huy 
cho biết. 

Ngoài phần mềm hỗ trợ việc tiếp nhận, chuyển hồ sơ, theo dõi tiến độ, 
giám sát và báo cáo quá trình giải quyết TTHC từ khi tiếp nhận tại 
Trung tâm đến khi trả kết quả, phần mềm còn được tích hợp với hệ 
thống nhắn tin tự động SMS, phần mềm Zalo để gửi tin nhắn thông báo 
và cho phép tổ chức, cá nhân tra cứu trực tiếp về tình trạng giải quyết 
hồ sơ; tích hợp với hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai VLIS của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, phần mềm nghiệp vụ của VNPOST(EMS) cho 
phép gửi nhận kết quả hồ sơ tại địa chỉ yêu cầu và ứng dụng module 
App-Mobi cho phép đánh giá trực tiếp độ hài lòng đối với công chức, 
viên chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông qua thiết bị cầm 
tay khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ… 

Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về CCHC, nhất là cải cách TTHC giai 
đoạn 2016- 2020 đặt mục tiêu đến năm 2020 là chỉ số CCHC, chỉ số 
hiệu quả, quản trị và hành chính công nằm trong nhóm 20/63 tỉnh, 
thành; 100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng quy 
định, tiến độ; 100% các TTHC liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết 
của sở, ngành liên quan đến đầu tư kinh doanh được thực hiện trực 
tuyến cấp độ 4. Chính vì vậy theo ông Nguyễn Văn Huy: Trung tâm 



Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động thể hiện sự quyết tâm cao 
của cả hệ thống chính trị, với mong muốn tạo đột phá trong cải cách 
TTHC, trọng tâm là cải cách TTHC của tỉnh Quảng Ngãi nhằm hỗ trợ 
doanh nghiệp và người dân; thể hiện sự năng động của tỉnh, tạo hành 
lang pháp lý, khắc phục tình trạng chậm trễ, né tránh, rút ngắn thời 
gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp, góp phần tăng trưởng 
kinh tế của tỉnh. Với những kết quả tích cực ban đầu trong thực hiện 
mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công, cùng với sự quyết tâm, 
chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, Trung tâm tiếp tục là địa chỉ tin cậy 
trong việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC, trở thành cầu nối giữa cơ 
quan nhà nước với tổ chức, cá nhân. 
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12. Quảng Ngãi không để tình trạng “trên thoáng, dưới 
chật”! 
Đó là khẳng định của ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh tại 
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 với chủ đề 
“Quảng Ngãi - Đồng hành cùng doanh nghiệp”. 

 

Ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị 



Ông Trần Ngọc Căng cho biết: Từ xuất phát điểm rất thấp khi mới tái 
lập tỉnh, sau 30 năm Quảng Ngãi đã từng bước phát huy tiềm năng, lợi 
thế của một tỉnh nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung, tập 
trung đầu tư phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng như: 
kinh tế - xã hội tăng trưởng ổn định qua từng năm; hạ tầng công 
nghiệp, giao thông, đô thị được đầu tư nâng cấp mở rộng; cơ cấu kinh 
tế chuyển dịch mạnh từ nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp, dịch 
vụ; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên; quốc 
phòng, an ninh được tăng cường. 

Tối ưu hoá lợi thế 

Quảng Ngãi có vị trí chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm miền 
Trung Việt Nam, với diện tích hơn 5.000Km2, dân số gần 1,3 triệu 
người, với 14 huyện, thành phố (trong đó có huyện đảo Lý Sơn); có các 
vùng kinh tế rõ rệt: miền núi, đồng bằng đô thị và ven biển hải đảo; có 
chiều dài bờ biển 130km, là nơi có nhiều tiềm năng phát triển du lịch 
với các bãi biển đẹp như Bình Châu, Mỹ Khê, Sa Huỳnh, huyện đảo Lý 
Sơn và vùng núi Cà Đam. 

Trong những năm gần đây Quảng Ngãi đã xây dựng hệ thống giao 
thông đồng bộ, thông suốt, đảm bảo thuận lợi cho quá trình đầu tư phát 
triển, với tuyến Quốc lộ 1A nối liền Bắc Nam; hệ thống đường sắt Bắc 
Nam; đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Quốc lộ 24 nối liền với 
các tỉnh Tây Nguyên và Nam Lào, cách sân bay Chu Lai khoảng 35Km 
về phía Bắc; có cảng biển nước sâu Dung Quất có thể tiếp nhận tàu 
đến 100.000 tấn, là cửa ngõ quan trọng cho xuất nhập khẩu hàng hóa 
trong nước và quốc tế. 

Bên cạnh đó, Quảng Ngãi có Khu kinh tế Dung Quất đã được quy 
hoạch với diện tích hơn 45.000 ha. Đây là một trong 5 Khu kinh tế ven 
biển được Chính phủ ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng và là một trong 
những khu kinh tế có những chính sách ưu đãi cao nhất Việt Nam hiện 
nay. Ngoài ra, còn có các khu công nghiệp như: Khu Công nghiệp - 
Dịch vụ - Đô thị VSIP, Khu Công nghiệp Tịnh Phong, Khu Công nghiệp 
Quảng Phú, Khu Công nghiệp Sài Gòn - Dung Quất và 18 cụm công 
nghiệp phụ trợ đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh. 

Hiện nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 581 dự án đầu tư đang triển khai, 
vốn đăng ký khoảng 12 tỷ USD; trong đó, có 63 dự án FDI với vốn đăng 
ký hơn 1,8 tỷ USD. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi luôn luôn khẳng định và 
trân trọng ghi nhận những đóng góp rất quan trọng của cộng đồng 
Doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh nhà. 



Với tiềm năng và thế mạnh của Quảng Ngãi, ông Trần Ngọc Căng cho 
biết: Trong thời gian tới, định hướng của tỉnh là tập trung thu hút những 
dự án trong lĩnh vực: hạ tầng khu công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, 
công nghiệp hóa dầu, hóa chất, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 
hạ tầng đô thị, du lịch dịch vụ, khai thác nuôi trồng thủy sản,… với công 
nghệ tiên tiến, không tác động xấu đến môi trường; đồng thời khuyến 
khích thu hút các dự án đầu tư xã hội hóa trong các lĩnh vực y tế, giáo 
dục, môi trường, văn hóa, thể dục thể thao. 

“Không để tình trạng “trên thoáng, dưới chật”, “một cửa nhiều khóa”, 
Quảng Ngãi tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực 
cạnh tranh; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm minh những 
trường hợp nhũng nhiễu, gây khó khăn phiền hà cho nhà đầu tư, doanh 
nghiệp. Tỉnh Quảng Ngãi luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, xem sự 
thành công của nhà đầu tư là thành công của tỉnh.”- ông Trần Ngọc 
Căng khẳng định. 

Trách nhiệm với nhà đầu tư 

 

UBND tỉnh Quảng Ngãi và Tập đoàn Hoà Phát đã ký thoả thuận hợp 
tác chiến lược đầu tư phát triển 

Tại Hội nghị, UBND tỉnh Quảng Ngãi và Tập đoàn Hoà Phát đã ký thoả 
thuận hợp tác chiến lược về đầu tư phát triển. Đồng thời, tổ chức trao 



Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 
15 dự án với tổng vốn đầu tư 14.538 tỷ đồng. 

Theo ông Trần Ngọc Căng: Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào 
tỉnh, phấn đấu sớm đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh công nghiệp theo 
hướng hiện đại, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi sẽ có trách nhiệm đối với 
các nhà đầu tư trong thời gian đến: 

Thứ nhất, Quảng Ngãi cam kết luôn xem thành công của nhà đầu tư là 
thành công của tỉnh Quảng Ngãi. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi sẽ luôn 
luôn đồng hành cùng nhà đầu tư, tham gia định hướng, hỗ trợ tích cực 
cho nhà đầu tư khi đến đầu tư tại tỉnh Quảng Ngãi. 

Thứ hai, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư thông qua nhiều 
chính sách ưu đãi về thuê đất, kết cấu hạ tầng, hỗ trợ đào tạo, tuyển 
dụng lao động; nhất quán trong chính sách đầu tư; xử lý ngay các khó 
khăn, vướng mắc của nhà đầu tư; đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi 
trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, xây dựng Quảng 
Ngãi từng bước trở thành “Điểm đến hấp dẫn” thu hút các nhà đầu tư 
trong và ngoài nước. 

Thứ ba, tỉnh sẽ thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, 
giảm đầu mối, giảm thủ tục hành chính; tiếp tục thực hiện rà soát, đơn 
giản hóa các thủ tục hành chính nhằm loại bỏ các thủ tục hành chính 
rườm rà, phức tạp, khó thực hiện để giảm chi phí không chính thức và 
chi phí thời gian cho nhà đầu tư. 

Thứ tư, tỉnh sẽ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thực sự làm việc 
có trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ luật, kỷ cương, gương 
mẫu, thực sự thân thiện, gần gũi, lắng nghe và giải quyết kịp thời các 
yêu cầu chính đáng của nhà đầu tư. Tăng cường thanh tra công vụ để 
khắc phục những biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, nhũng nhiễu 
của cán bộ, công chức đối với nhà đầu tư. 

 “Tôi tin tưởng rằng, với sự quyết tâm đổi mới, sự đồng lòng của lãnh 
đạo các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh, sự hỗ trợ tích cực của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, cùng 
với cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn, thông thoáng, sự hưởng 
ứng đầu tư của doanh nghiệp, nhất định công tác thu hút đầu tư vào 
tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian đến sẽ có nhiều khởi sắc, tiến bộ.”- ông 
Trần Ngọc Căng nhấn mạnh. 
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