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1. Đặc biệt quan tâm việc cải thiện các chỉ số môi 
trường kinh doanh 
Trong 6 tháng đầu năm, các Bộ đã đặc biệt quan tâm, chú trọng 

việc cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh theo cách tiếp cận 

của Ngân hàng Thế giới. Ở địa phương, nhiều kết quả điển hình 

cũng được ghi nhận. 

 

Hoạt động kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu 

vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. 

Đây là đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong báo cáo về tình hình 

thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong 6 tháng qua. 

Tại phiên họp Chính phủ với các địa phương trong tuần trước, Thủ 

tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh, bên cạnh những kết 

quả đạt được, tình hình sản xuất kinh doanh ở một số ngành, lĩnh vực 

còn khó khăn, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhiều ý kiến cho rằng 

việc cắt giảm điều kiện kinh doanh chưa có bước tiến thực chất. 

Yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, hối lộ, cản trở phát triển, 

Thủ tướng nêu rõ, kết quả cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ở địa 

phương, ở các ngành sẽ được đưa vào đánh giá thi đua cuối năm. 



Trên thực tế, trong nửa đầu năm, những chỉ đạo, điều hành quyết liệt, 

trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ 

đối với các hoạt động kinh tế, xã hội, người dân và doanh nghiệp đã 

cho thấy những thông điệp mạnh mẽ trong phương thức điều hành 

chính sách theo hướng nhanh hơn, thể hiện quyết tâm cải cách thể 

chế, cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, tạo mọi thuận 

lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển, tiếp tục củng cố niềm tin cho 

doanh nghiệp và người dân vào công cuộc cải cách và triển vọng kinh 

tế của đất nước. 

Theo tổng hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, triển khai các yêu cầu của 

Chính phủ, Thủ tướng, các Bộ, cơ quan, điển hình là Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tích cực tìm 

kiếm các giải pháp nhằm rút ngắn thời gian và cắt giảm chi phí cho 

doanh nghiệp. 

Trong tháng 5/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ 

đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trực tiếp trao đổi với 

nhóm chuyên gia Doing Business của Ngân hàng Thế giới để cập nhật 

các nội dung cải cách môi trường kinh doanh của Việt Nam. 

Những nội dung cải cách của Việt Nam được nhóm chuyên gia đánh 

giá cao và sẽ được kiểm chứng lại trong quá trình điều tra và phân tích 

dữ liệu để đưa vào đánh giá, xếp hạng trong Doing Business 2020 (dự 

kiến công bố vào tháng 10/2019). 

Về việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, một nội dung trọng 

tâm trong Nghị quyết 02, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết có nhiều 

chuyển biến tích cực ngay từ đầu năm. Tổng giá trị giao dịch trong 5 

tháng đầu năm 2019 qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng 

tăng khoảng 23,23% về số lượng giao dịch và tăng 17,63% về giá trị 

giao dịch so với cùng kỳ năm 2018. 

Tuy nhiên, nhiệm vụ áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 tuy 

được đưa vào Kế hoạch hành động của tất cả các bộ, ngành, địa 

phương, nhưng tiến độ thực hiện còn chậm. Theo báo cáo tổng hợp 

của Bộ Thông tin và Truyền thông, trung bình tỷ lệ dịch vụ có phát sinh 

hồ sơ trực tuyến (mức độ 3, 4) trong quý II năm 2019 là 28,78% (của 

các Bộ) và 15,16% (của các địa phương).  



Đối với 02 chỉ số thuộc lĩnh vực tư pháp (gồm Giải quyết tranh chấp 

hợp đồng và Giải quyết phá sản doanh nghiệp), trong quý II năm 2019, 

Bộ Tư pháp đã báo cáo, để xuất giải pháp, trình Thủ tướng Chính phủ 

về việc nâng xếp hạng 02 chỉ số. Bộ đang tiếp tục tập trung phối hợp 

với Toà án nhân dân tối cao xác định các giải pháp cải thiện các chỉ số 

này. 

Ở địa phương, cũng có một số kết quả điển hình trong thực hiện cải 

cách ở một số chỉ số môi trường kinh doanh. Như về Khởi sự kinh 

doanh, theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới năm 2018, thủ tục này 

trải qua 8 bước và mất 17 ngày. Một số địa phương đẩy mạnh cải cách 

chỉ tiêu này theo hướng tích hợp các bước thủ tục và rút ngắn thời 

gian, theo đó số thủ tục và thời gian giảm đáng kể. Ví dụ như số thủ tục 

giảm còn 5 bước; thời gian còn 5 ngày (tại Đồng Tháp), 8 ngày (Quảng 

Ninh)… 

Về Tiếp cận điện năng, Nghị quyết số 02 đặt mục tiêu giảm thời gian 

thực hiện thủ tục này xuống còn 35 ngày. Ở một số địa phương, thực 

tiễn đạt hiệu quả cao hơn như Quảng Ninh, Ninh Thuận (24 ngày), 

Đồng Tháp (27 ngày)… 

Về Cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan, Nghị quyết số 02 đặt 

mục tiêu giảm thời gian thực hiện thủ tục này xuống dưới 120 ngày. 

Một số tỉnh, thành phố (như Quảng Ninh) thực hiện dưới 52 ngày. 

Về Đăng ký sở hữu và sử dụng tài sản (quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất), Nghị quyết số 02 đặt mục tiêu giảm thời gian thực 

hiện thủ tục này xuống dưới 20 ngày. Kết quả được ghi nhận tại Đồng 

Tháp  là 14 ngày, Quảng Ninh là 15 ngày. 

Cắt giảm trên 50% điều kiện kinh doanh 

Về cải cách quy định về điều kiện kinh doanh, theo báo cáo của các Bộ, 

trung bình trên 50% số điều kiện kinh doanh đã được cắt bỏ hoặc đơn 

giản hoá. Đa số các Bộ đã hoàn thành việc cắt bỏ, đơn giản hoá điều 

kiện đầu tư, kinh doanh trong năm 2018. Tuy nhiên, có một số Bộ đề 

xuất sửa đổi riêng từng Nghị định, nhưng đến nay vẫn còn Nghị định 

chưa được ban hành, ví dụ như Bộ Giao thông vận tải (03 dự thảo Nghị 

định), Bộ Tài chính (01), Bộ Tư pháp (01)… 

Bên cạnh đó, theo thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được, mới chỉ 

có 02 Bộ (gồm Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có 

kế hoạch thực hiện yêu cầu của Nghị quyết 02 là “tiếp tục rà soát, trình 

Chính phủ bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không rõ 

ràng, không cụ thể, không khả thi”. Trong tháng 6 năm 2019, Bộ Công 



Thương đã xây dựng phương án cắt giảm và dự thảo Nghị định sửa 

đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh. 

Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ thực thi đầy đủ, triệt để những 

cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong năm 2018. Tuy 

vậy, vẫn còn có Bộ chưa đăng tải công khai các điều kiện kinh doanh 

sau khi cắt giảm.  

Đồng thời, hầu hết các Bộ chưa có hướng dẫn, tập huấn cho các địa 

phương hoặc đơn vị thực thi và doanh nghiệp về những cải cách cắt 

giảm điểu kiện kinh doanh; cũng như chưa giám sát tình hình thực thi 

những cải cách này.  

Qua hoạt động khảo sát thực tế, hầu hết các Sở, ngành ở địa phương 

đều lúng túng khi được hỏi về những cảỉ cách điều kiện kinh doanh. Kết 

quả khảo sát PCI 2018 của VCCI cho thấy điều kiện kinh doanh vẫn 

còn là trở ngại lớn của doanh nghiệp. 

Kiểm tra chuyên ngành chưa có cải cách đáng kể 

Nhìn chung trong quý II năm 2019, công tác quản lý, kiểm tra chuyên 

ngành đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chưa có chuyển biến, cải 

cách nào đáng kể. Nghị quyết số 02 nhấn mạnh trước tháng 6 năm 

2019, các bộ, ngành hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất 50% số 

mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa quản lý, kiểm tra chuyên ngành. 

Tuy nhiên, nhiệm vụ này chuyển biến chậm, chủ yếu chuyển từ kiểm 

tra trước sang thông quan sang giai đoạn sau thông quan, chứ không 

phải cắt giảm số lượng mặt hàng kiểm tra chuyên ngành như yêu cầu 

của Chính phủ. 

Đáng chú ý, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các yêu cầu về quản lý, kiểm 

tra chuyên ngành trong một số lĩnh vực của Bộ Công Thương (như 

kiểm tra formaldehyte trên sản phẩm dệt may, kiểm tra hiệu suất năng 

lượng, yêu cầu xin giấy phép bổ sung về phân phối rượu…) đang gây 

khó khăn, tốn kém thời gian và chi phí của doanh nghiệp. Những nội 

dung này đã được kiến nghị nhiều lần, nhưng chưa được Bộ quan tâm 

giải quyết. 

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhắc tới những ví dụ như thông tư 

số 21/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyte trong sản phẩm dệt 

may đã yêu cầu doanh nghiệp thực hiện kiểm tra hợp quy theo lô. Quy 

định này không những không giảm gánh nặng cho doanh nghiệp mà 

thậm chí còn gây tốn kém hơn nhiều so với trước (vì vừa mất thời gian 



và chi phí kiểm tra theo lô như trước đây, vừa tốn kém thời gian và chi 

phí cho việc dán tem QR). 

Một ví dụ khác, theo quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP về quản lý 

kinh doanh rượu, thương nhân muốn nhập khẩu rượu trực tiếp phài có 

giấy phép phân phối rượu. Tuy nhiên, mỗi lần muốn nhập thêm rượu từ 

một nhà cung cấp mới, doanh nghiệp lại phải làm thêm thủ tục xin Bộ 

Công Thương cho cấp sửa đổi bổ sung. Yêu cầu này không có ý nghĩa 

về quản lý nhà nước, song lại tạo ra rào cản khó khăn cho doanh 

nghiệp.  

Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhìn chung, các 

Bộ, ngành và địa phương đã chủ động và tích cực 

triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 

35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg về hỗ trợ và phát 

triển doanh nghiệp. Tính đến ngày 26/6/2019, 85% 

tổng số các nhiệm vụ đã được hoàn thành, 15% 

đang được triển khai tích cực. 

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực triển khai, nhưng phản 

ánh từ cộng đồng doanh nghiệp cho thấy vẫn tồn tại 

khoảng cách giữa chính sách và thực thi, giữa kỳ 

vọng và yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Các 

doanh nghiệp tiếp tục có các phản ánh, kiến nghị liên 

quan tới thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh 

doanh, sự mâu thuẫn, không rõ ràng giữa các quy 

định pháp lý, chưa tiếp cận với các chính sách ưu 

đãi, hỗ trợ của Nhà nước...  

"Mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp hoạt động vào 

năm 2020 đang gặp nhiều thách thức. Các bộ, 

ngành và địa phương gặp  khó  khăn  trong  bố  trí  

nguồn  lực  để  triển  khai  các  chính  sách  hỗ  trợ  

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa", Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư nhận định. 

 Theo baochinhphu.vn 

 

2. Tổ công tác của Thủ tướng: Nhiều vướng mắc 
chính sách được tháo gỡ 



Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu 

các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện ngay 37 nhiệm 

vụ, công việc cụ thể để khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, bất 

cập. 

 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác 

của Thủ tướng kiểm tra, tháo gỡ khó khăn về thủ tục nhập khẩu 

phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, ngày 29/1 tại Hải Phòng. 

Thông tin được Tổ công tác của Thủ tướng cho biết trong báo cáo mới 

đây về tình hình thực hiện nhiệm vụ giao, tình hình ban hành văn bản 

quy định chi tiết và kết quả kiểm tra của Tổ công tác 6 tháng đầu năm 

2019 

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Tổ công tác đã có 3 cuộc làm việc với 

các Hiệp hội doanh nghiệp, các cơ quan tham vấn để nắm bắt những 

khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, những rào cản hành 

chính mà doanh nghiệp đang gặp phải. 

Trước khi kiểm tra, Tổ công tác làm việc với 14 Hiệp hội và 3 cơ quan 

tham vấn để trực tiếp nắm bắt những vướng mắc cụ thể tại các Nghị 

định, Thông tư, văn bản hành chính. 



Đồng thời, tiến hành 07 cuộc kiểm tra đối với các bộ, cơ quan về: Công 

tác hoàn thiện thể chế, tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết (02 

cuộc); việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-

CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP và nhiệm vụ liên quan đến xây dựng 

Chính phủ điện tử (02 cuộc); tình hình nhập khẩu các lô hàng phế liệu 

sử dụng làm nguyên liệu sản xuất (01 cuộc); rà soát các quy định đang 

gây khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp nhẹ (02 

cuộc). 

Kết quả làm việc với các Hiệp hội doanh nghiệp, các cơ quan tham vấn 

và kết quả kiểm tra các bộ, cơ quan, Tổ công tác đã báo cáo Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng 

tháng. 

Trên cơ sở các kiến nghị của Tổ công tác tại các phiên họp Chính phủ 

thường kỳ hàng tháng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản 

chỉ đạo yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện ngay 

37 nhiệm vụ, công việc cụ thể để khắc phục, chấn chỉnh những hạn 

chế, bất cập liên quan đến công tác hoàn thiện thể chế, công tác chỉ 

đạo, điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ giao và tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường đầu 

tư kinh doanh thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp mà Tổ công tác 

đã kiến nghị. 

Cụ thể như các bất cập liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng phế 

liệu nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất tại Thông tư số 

08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; xây dựng, ban hành quy định về ngưỡng MRPL 

(giới hạn hiệu năng phân tích tối thiểu) của các chỉ tiêu hóa chất, kháng 

sinh cho hàng thủy sản tiêu thụ nội địa; bất cập tại Thông tư 

36/2018/TT-BNNPTNT, Thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; vướng mắc liên quan đến thủ tục tiêu 

hủy nguyên liệu vật tư dư thừa do đối tác đặt gia công không nhận lại; 

rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về đăng ký kinh doanh và kiểm 

tra chuyên ngành còn chồng chéo, bất cập, gây  phiền hà, tốn kém chi 

phí cho doanh nghiệp…  

Thể hiện tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp 

Đến nay, các nhiệm vụ giao các bộ, cơ quan liên quan đến các kiến 

nghị của Tổ công tác đã được các bộ, cơ quan triển khai, thực hiện 

nghiêm túc, bảo đảm đúng tiến độ yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng 



Chính phủ. Trong đó, nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập về cơ chế, 

chính sách đã được tháo gỡ. 

Phản hồi của Hiệp hội doanh nghiệp ghi nhận những chỉ đạo thiết thực, 

cụ thể của Chính phủ và các Bộ đã kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, 

thể hiện tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp (Hiệp hội Giấy và Bột 

giấy đã có thư cảm ơn). 

Tuy nhiên, còn một số nhiệm vụ các bộ chưa thực hiện xong (3 Nghị 

định về đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh lĩnh vực giao 

thông vận tải; 01 Nghị định về kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực 

quốc phòng; 03 Thông tư về kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực 

nông nghiệp; 01 Thông tư về ghi nhãn hàng hóa). 

Tổ công tác kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan quản lý, kiểm 

tra chuyên và có ngành nghề kinh doanh có điều kiện tích cực rà soát, 

trình Chính phủ bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không rõ 

ràng, không cụ thể, không khả thi; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình 

dự thảo các Luật sửa đổi các luật có liên quan về kiểm tra chuyên 

ngành và điều kiện kinh doanh để trình Quốc hội; đẩy mạnh thực hiện 

cải cách một cách thực chất, toàn diện và kết nối Cổng thông tin một 

cửa quốc gia; chỉ giao một đầu mối duy nhất thực hiện thủ tục kiểm tra 

chuyên ngành đối với một sản phẩm, hàng hóa. 

Bộ Thông tin và truyền thông khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành  

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 102/2009/NĐ-CP và Quyết định 

số 08/2014/QĐ-TTg; Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu để 

tạo hành lang pháp lý thuận lợi thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử. 

Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng, trình ban hành Nghị định thay thế 

Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về công tác văn thư. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế 

khẩn trương xây dựng, ban hành quy định về ngưỡng MRPL của các 

chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh cho hàng thủy sản tiêu thụ nội địa theo 

đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 10 tháng 

4 năm 2019.  

Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương ban hành Thông tư hướng 

dẫn thi hành Nghị định 43/2017/NĐ-CP về ghi nhãn hàng hóa, trong đó 

lưu ý có hướng dẫn cụ thể đối với các dòng hàng đặc thù theo thông lệ 

thương mại quốc tế, như hàng thủy sản để tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc cho doanh nghiệp, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 

số 23/NQ-CP ngày 10/4/22019. 
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3. Bảo hiểm y tế điện tử - tiện lợi đủ đường 
Theo lộ trình, từ ngày 1-1-2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam sẽ 

cấp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử cho người tham gia BHYT. Việc 

này vừa mang lại nhiều lợi ích lớn cho các bên liên quan vừa hiện đại 

hóa hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân... 

Phiền hà với thẻ BHYT giấy 

Mất gần 1 giờ chờ đợi tới lượt khám bệnh tại Bệnh viện Xanh Pôn, 

nhưng bà Nguyễn Thị Minh (60 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) khi làm thủ 

tục nhập viện vẫn phải xuất trình thêm chứng minh nhân dân dù đã có 

giấy BHYT, khiến bà Minh cảm thấy rất phiền hà. 

“Giấy BHYT của tôi có mã vạch nhưng chưa có ảnh nên mỗi khi đến 

khám bệnh, tôi phải trình giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ khác kèm với 

thẻ BHYT để làm thủ tục nên khá bất tiện, nhất là những lúc chẳng may 

quên chứng minh nhân dân...”, bà Minh bày tỏ. 

Chuyển sang sử dụng thẻ BHYT điện tử sẽ giúp người bệnh giảm được 

thủ tục hành chính khi đến bệnh viện 

Cũng tham gia BHYT nhiều năm qua, anh Lê Linh (45 tuổi, ở Phúc 

Yên) chia sẻ: “Tôi có thẻ BHYT làm bằng giấy nên dễ bị rách, hỏng, 

nhất là khi đi khám chữa bệnh nhiều lần. Nhiều khi thẻ BHYT bị rách, 



mờ mã vạch nên làm thủ tục khám chữa bệnh mất nhiều thời gian, do 

cần thêm các giấy tờ khác để đối chứng”. 

Không chỉ người dân gặp những rắc rối khi sử dụng thẻ BHYT giấy, mà 

ngay cả cơ quan quản lý cũng gặp những khó khăn, tốn kém nhất định 

đối với việc in mới, gia hạn thẻ BHYT hàng năm. Thống kê của BHXH 

Hà Nội, trung bình mỗi năm, cơ quan này phải cấp lại khoảng 300.000 

thẻ BHYT mới do mất thẻ, đổi thẻ, gây tốn kém về chi phí mực in, phôi 

thẻ và mất nhiều thời gian cho cán bộ thực hiện. 

Cùng với đó, việc in gia hạn thẻ nhiều lần trong năm (hàng quý, 6 

tháng, mỗi năm) đối với trường hợp giá trị thẻ theo mệnh giá cơ quan, 

đơn vị đóng tiền cũng làm mất nhiều thời gian, chi phí và áp lực công 

việc. 

Hoàn tất các công đoạn cho thẻ BHYT điện tử 

BHXH Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị để từ ngày 1-1-2020 sẽ thực 

hiện việc cấp thẻ BHYT điện tử cho người tham gia BHYT. Ông Võ 

Khánh Bình, Trưởng ban Sổ - Thẻ, BHXH Việt Nam, cho biết đến nay 

các khâu chuẩn bị về mặt kỹ thuật, công nghệ phục vụ việc triển khai 

cấp thẻ BHYT điện tử cơ bản hoàn tất. Thẻ BHYT điện tử là dạng thẻ 

chip, kích cỡ giống hệt như thẻ ATM; trong đó tích hợp dữ liệu cả thẻ 

BHYT và sổ BHXH, lưu giữ các thông tin cơ bản, quá trình đóng, 

hưởng của người tham gia BHXH, BHYT. 

Người sử dụng thẻ được xác thực thông qua đầu đọc và nhận diện dấu 

vân tay. Dữ liệu chi tiết của thẻ BHYT điện tử đối với người tham gia 

BHXH, BHYT sẽ được lưu giữ tại Trung tâm Dữ liệu của ngành BHXH. 

Các dữ liệu này được truy xuất khi người tham gia thực hiện các giao 

dịch như khám, chữa bệnh BHYT, giải quyết các chế độ về BHXH. 

Đại diện BHXH Việt Nam khẳng định, việc ứng dụng thẻ BHYT điện tử 

nhằm hiện đại hóa hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người 

tham gia BHYT, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh. Khi chuyển 

đổi sang thẻ BHYT điện tử sẽ mang lại lợi ích lớn cho tất cả các bên 

liên quan. 

Trong đó, đối với người tham gia BHYT, những người đã có thẻ BHYT 

giấy sẽ được cơ quan BHXH chủ động chuyển đổi sang thẻ BHYT điện 

tử và không yêu cầu phải lập bổ sung hồ sơ. Khi có thẻ BHYT điện tử, 

người dân đi khám chữa bệnh không cần mang các giấy tờ tùy thân mà 

có thể thực hiện xác thực nhân thân bằng thông tin sinh trắc học như 

vân tay, khuôn mặt... giúp thuận tiện và giảm phiền hà. Toàn bộ lịch sử 



bệnh tật của người tham gia cũng được lưu trữ trên thẻ nên thuận lợi 

hơn cho quá trình theo dõi và điều trị bệnh. 

Đối với các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, việc chuyển đổi sang sử 

dụng thẻ BHYT điện tử giúp xác thực người sử dụng thẻ tại khâu tiếp 

đón bệnh nhân, tiết kiệm được chi phí và giảm thời gian kiểm tra thủ 

tục, bảo đảm nhanh gọn, chính xác do thông tin lưu giữ trong thẻ điện 

tử được dùng để nhận dạng, xác thực nhân thân bệnh nhân, thay vì 

phải kiểm tra giấy tờ tùy thân có ảnh. 

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

chữa bệnh gần nhất để tránh việc sử dụng các dịch vụ cận lâm sàng 

với tần suất có thể gây ra những tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức 

khỏe người bệnh, hay việc cấp các loại thuốc điều trị phù hợp, tránh 

tình trạng kháng thuốc do sử dụng không hợp lý. 

Cả nước hiện có 84,5 triệu 

người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 

89,6%. Mục tiêu của Bộ Y tế 

đến năm 2020 có trên 90,7% 

dân số tham gia BHYT. 

Về phía cơ quan quản lý là BHXH các cấp, thẻ BHYT điện tử giúp giải 

quyết tình trạng trục lợi, lạm dụng quỹ BHYT, ngăn chặn tình trạng cho 

mượn thẻ BHYT. Rút ngắn thời gian làm thủ tục, giảm thời gian thực 

hiện công tác giám định và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh 

BHYT theo phương thức thủ công. Việc cấp thẻ BHYT điện tử cũng 

góp phần cắt giảm chi phí, đơn giản hóa các thủ tục như: in gia hạn sử 

dụng thẻ BHYT hàng năm; đổi thẻ do sai, lệch thông tin, thay đổi nơi 

đăng ký khám chữa bệnh ban đầu... 
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4. Tham nhũng vặt làm mất lòng tin của dân với 
chính quyền 

Tham nhũng vặt đang diễn ra từng ngày, từng giờ không chỉ làm 

băng hoại đạo đức truyền thống mà còn làm mất lòng tin của 

người dân. 

Phát biểu kết luận tại hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt 

chỉ thị 10 của Thủ tướng về ngăn chặn tham nhũng vặt mới đây, Phó 



Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho rằng, tình trạng lợi dụng 

chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, “vòi vĩnh”, “chung chi”… đang là 

vấn nạn nhức nhối trong xã hội. 

Thực tế cho thấy, các hành vi tham nhũng đã và đang xảy ra không chỉ 

ở cấp trung ương, ở những chương trình dự án lớn có giá trị hàng 

ngàn tỷ đồng – tham nhũng lớn, mà còn xuất hiện nhiều ở các bệnh 

viện, cơ quan công quyền ở cơ sở, nơi hàng ngày trực tiếp giải quyết 

các công việc liên quan đến lợi ích của người dân. Đó là tham nhũng 

vặt.  

 

Tham nhũng vặt xuất hiện nhiều ở các bệnh viện, cơ quan công 

quyền ở cơ sở, nơi hàng ngày trực tiếp giải quyết các công việc liên 

quan đến lợi ích của người dân. 

Tham nhũng vặt xuất phát từ quan điểm “đồng tiền đi trước là 

đồng tiền khôn”? 

Tham nhũng vặt đang diễn ra ở khắp nơi, thậm chí nhiều đến mức 

chúng ta cảm thấy như một hiện tượng bình thường trong xã hội. Đơn 

cử như việc cảnh sát giao thông phục bắt những lỗi nhỏ của người 

tham gia giao thông rồi xí xóa cho qua khi được “biếu” vài trăm nghìn 

đồng; sinh viên đưa phong bì cho thầy cô để xin điểm, hỏi đề thi; tệ hại 

hơn là chuyện chạy trường, chạy lớp, chạy hội đồng chấm luận văn… 



Tham nhũng vặt tồn tại ở cấp cơ sở phường, xã, thị trấn. Tham nhũng 

vặt biểu hiện phổ biến nhất ở hành vi của cá nhân nhưng có sự ngầm 

đồng ý, cho phép của người lãnh đạo trực tiếp thông qua việc gây khó 

dễ cho những công dân đến làm việc để gợi ý bồi dưỡng cho công việc 

thuận lợi nếu không muốn đi lại bổ sung giấy tờ, thủ tục nhiều lần hoặc 

biểu hiện ở nhóm nhỏ khi đề ra những phí thu các khoản phạt trái quy 

định của pháp luật. 

Thực tế cho thấy, việc đưa nhận phong bì để giải quyết công việc là 

biểu hiện nổi bật của tham nhũng vặt. Với tư duy “đồng tiền đi trước là 

đồng tiền khôn”, nhiều người dân dần công nhận văn hóa phong bì, 

xem đó là điều tất nhiên phải có. 

Có thể nói, tham nhũng vặt đang diễn ra từng ngày, từng giờ không chỉ 

làm băng hoại đạo đức truyền thống mà nguy hiểm hơn nó làm mất 

lòng tin của người dân với những giá trị xã hội và chính quyền. Tệ nạn 

này hủy hoại phẩm chất cán bộ công chức và làm méo mó hình ảnh 

của một đất nước đang nỗ lực hội nhập với thế giới. 

Vai trò của cán bộ và tai mắt của nhân dân  

Trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng và Nhà nước đã định 

hướng xây dựng và kiện toàn bộ máy chính quyền cơ sở ngày càng 

gọn, nhẹ, tinh giản, hoạt động bước đầu đã đạt được hiệu quả nhất 

định về các lĩnh vực quản lý, điều này được phản ánh thông qua các 

giải pháp mà Chính phủ tiến hành trong thời gian qua như cải cách thủ 

tục hành chính theo hướng xây dựng mô hình hành chính một cửa, một 

dấu, phân cấp nhiệm vụ chức năng cho cấp xã trong thực hiện các 

nhiệm vụ y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, xây dựng.  

Vậy nhưng trên thực tế, ở một số địa phương, hiệu lực hiệu quả hoạt 

động của bộ máy chính quyền chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu 

phục vụ nhân dân. Nguyên nhân có nhiều nhưng chủ yếu do vẫn còn 

không ít cán bộ cấp cơ sở năng lực còn chưa tương xứng với mức độ 

phân cấp. Thậm chí có một số cán bộ công chức tha hóa về đạo đức lối 

sống dẫn đến những quyết định hành chính hoặc hành vi gây ảnh 

hưởng xấu đến hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước ở địa phương. 

Tiến sĩ Trần Quang Huy, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội 

cho rằng, muốn chính quyền cơ sở mạnh lên để phục vụ nhân dân, 

nhất thiết phải tập trung vào công tác cán bộ. 

“Cán bộ chính quyền cơ sở là gốc của nền hành chính ở cơ sở nên cán 

bộ phải được đào tạo, nâng cao đạo đức cách mạng. Trên cơ sở đó họ 

sẽ tận tâm, tận lực để phục vụ nhân dân, phục vụ bộ máy, làm cho 



người dân hiểu được chính sách pháp luật, hiểu được các thủ tục hành 

chính, tạo điều kiện tốt nhất để người dân có thể đảm bảo các quyền, 

lợi ích. Có thế bộ máy mới gắn liền với dân, được lòng của người dân, 

được người dân tôn trọng và bảo vệ”-  Tiến sĩ Trần Quang Huy nhấn 

mạnh. 

Một chính phủ điện tử được thiết kế dù có hiện đại theo hướng nào 

cũng phụ thuộc vào con người thực hiện. Trong đó, năng lực phục vụ 

của cán bộ công chức được đánh giá bằng sự hài lòng hay không của 

người dân. Thực tế vẫn còn không ít sự phàn nàn, bức xúc. Ông Ngô 

Thành Can, Học viện Hành chính Quốc gia, cho rằng, “có kinh nghiệm, 

có quy trình, nhưng người ta có thể làm giảm, thậm chí làm méo mó nó 

do ý thức, đạo đức nghề nghiệp”. 

Bên cạnh việc đổi mới hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, 

phương thức hoạt động và lựa chọn con người thể hiện đúng bản chất 

của chính quyền nhân dân, việc có những cơ chế cụ thể, tạo điều kiện 

thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp, tham gia xây 

dựng, giám sát chính quyền là một yêu cầu. Theo ông Nguyễn Minh 

Phương, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nội vụ Hà Nội, để phát huy 

được vai trò làm chủ, tham gia xây dựng chính quyền của người dân, 

thì phải thực hiện tổng thể nhiều giải pháp. 

“Phải công khai trách nhiệm cung cấp thông tin về hoạt động của chính 

quyền địa phương cho người dân, đảm bảo sự tham gia trực tiếp của 

nhân dân vào tổ chức, hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân 

dân; phải có trách nhiệm của chính quyền trong việc thực hiện những 

nội dung nhân dân đã bàn, quyết định chứ không phải chỉ lắng nghe, 

nghiên cứu rồi để đấy mà phải có giải trình và thực hiện những nội 

dung mà nhân dân đã bàn, đã quyết định trong khuôn khổ của pháp 

luật”, ông Nguyễn Minh Phương nêu quan điểm. 

Với những địa phương có dự án triển khai trên địa bàn, cần huy động 

sức mạnh của toàn dân, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, 

dân kiểm tra”, bởi thực tế đã chứng minh, muốn hoạt động của các cơ 

quan công quyền, của từng cán bộ công chức hướng về người dân, vì 

nhân dân phục vụ, không xảy ra tham nhũng, tiêu cực, không thể thiếu 

được vai trò giám sát của quần chúng nhân dân./. 

Theo vov.vn 

 



5. Doanh nghiệp hoang mang vì điều kiện kinh 
doanh cành, lá 

Chính phủ đã có những chỉ đạo về việc sửa đổi một số điều kiện 

kinh doanh đang làm khó doanh nghiệp, nhưng việc thực hiện quá 

chậm khiến doanh nghiệp hoang mang. 

Nói đi nói lại mãi không xong 

Cho đến thời điểm này, khi xuất hàng sang Nhật Bản, các doanh 

nghiệp chế biến thực phẩm của Việt Nam phải có cam kết đi kèm là 

không sử dụng muối i-ốt. 

“Đáng ra, doanh nghiệp không cần phải làm thêm một thủ tục như vậy. 

Chúng tôi đã đề nghị sửa đổi gần 3 năm nay, Chính phủ cũng đã có chỉ 

đạo sửa đổi, nhưng vẫn chưa xong”, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó tổng 

thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) 

chia sẻ khi nói về những rào cản mãi không gỡ được. 

Đây không phải mối lo riêng của VASEP và các hội viên. Những rắc rối 

mà Nghị định 09/2016/NĐ-CP quy định về tăng cường vi chất dinh 

dưỡng vào thực phẩm đem đến cho nhiều doanh nghiệp chế biến thực 

phẩm bắt nguồn từ yêu cầu muối dùng để ăn trực tiếp, dùng trong chế 

 

Điều kiện kinh doanh mà các doanh nghiệp đang phải gánh rất rắc rối, 

phức tạp. 



biến thực phẩm phải được tăng cường i-ốt và tăng cường hàm lượng 

sắt, kẽm vào bột mì dùng trong chế biến thực phẩm. 

Vấn đề là, i-ốt là chất dễ bị ô xy hóa, dễ bị bay hơi trong quá trình chế 

biến, ảnh hưởng đến màu sắc, mùi vị, cảm quan của sản phẩm sau khi 

chế biến. Nhiều doanh nghiệp đã tự kiểm tra và thấy, cho dù sử dụng 

muối i-ốt trong chế biến, nhưng thành phẩm lại không có vi chất này. 

Hơn thế, yêu cầu này sẽ thay đổi quy trình sản xuất của một số ngành, 

làm tăng giá thành sản phẩm. Đơn cử, doanh nghiệp chế biến nước 

mắm theo cách truyền thống, nếu bị bắt phải dùng muối i-ốt, ngoài việc 

làm thay đổi cách sản xuất nước mắm là bằng muối biển tự nhiên, các 

doanh nghiệp sẽ phải mua muối i-ốt với giá gấp 3 lần (giá muối biển tự 

nhiên là 800 đồng/kg; giá muối i-ốt là 2.500 đồng/kg). Đương nhiên là 

giá thành sản xuất nước mắm lên rất lớn, do công thức sản xuất nước 

mắm truyền thống là 3 cá - 1 muối... 

Nhưng, vấn đề là một số thị trường lớn của ngành thực phẩm chế biến 

như Nhật Bản, Australia lại từ chối nhập khẩu thực phẩm có bổ sung 

thêm các vi chất như i-ốt, sắt, kẽm... Để tuân thủ, nhiều doanh nghiệp 

buộc phải tổ chức sản xuất riêng và có cam kết như trong trương hợp 

hàng xuất sang Nhật Bản như trên. 

Đây là lý do các doanh nghiệp chế biến thực phẩm kiên trì để xuất bỏ 

các yêu cầu trên suốt thời gian qua. 

Không chỉ điều kiện kinh doanh cây, mà còn cành, lá 

Phải nhắc lại, lần gần nhất mà VASEP được Bộ Y tế mời tham gia trao 

đổi lên quan đến vấn đề của Nghị định 09/2016/NĐ-CP là cuối tháng 

5/2019. Buổi làm việc tại Cục An toàn thực phẩm, để thảo luận về báo 

cáo kết quả cuộc khảo sát của Bộ Y tế về sử dụng muối i-ốt trong chế 

biến thực phẩm thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ. 

“Nhưng với thông báo kết luận tóm tắt của nhóm khảo sát mà chúng tôi 

được nghe, thì cuộc khảo sát không đủ độ tin cậy, cả về tính độc lập, 

khách quan đối với các sản phẩm thủy sản, vì chỉ khảo sát 1 cơ sở 

nước mắm tại TP.HCM, không đủ tính đại diện. Không hiểu việc sửa 

đổi Nghị định 09 bao giờ sẽ xong”, ông Nam búc xúc. 

Câu hỏi này cũng được Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 

(CIEM) đặt ra trong các đợt rà soát độc lập của mình. Trong báo cáo 

tháng 6/2019 gửi Chính phủ, lần đầu tiên Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa 

khái niệm điều kiện kinh doanh cây, cành, lá mà CIEM đã sử dụng để 



kiểm đếm số điều kiện kinh doanh mà các bộ, ngành đang thực hiện rà 

soát. 

“Điều kiện kinh doanh mà các doanh nghiệp đang phải gánh rất rắc rối, 

phức tạp. Nhiều khi, cũng một quy định, nhưng lại có những nhánh 

nhỏ.” 

CIEM đã phát hiện, điều kiện kinh doanh mà các doanh nghiệp đang 

phải gánh thực sự rất rắc rối, phức tạp, và nhánh, lá li ti. 

Tuy nhiên, phần lớn các bộ mới đang rà soát ở mức độ cây, cành, chứ 

chưa rà soát tới các cấp độ nhỏ hơn. “Nhiều khi, cũng một quy định, 

nhưng những nhánh nhỏ của điều kiện kinh doanh, chia ra các ngành, 

nhóm doanh nghiệp, thì tác động lại khác, nếu không làm rõ, việc sửa 

đổi có thể lại gây thêm rào cản lớn”, bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng 

ban Môi trường kinh doanh (CIEM), người trực tiếp được giao nhiệm vụ 

rà soát hiện trạng điều kiện kinh doanh phân tích. 

Nhưng, để giải quyết đòi hỏi của doanh nghiệp trong các nhóm ngành 

hàng khác nhau, thì việc rà soát, đánh giá tác động của điều kiện kinh 

doanh cũng như đánh giá các phương án sửa đổi phải được thực hiện 

trên cơ sở phân tích chi tiết các nội dung quy định hiện hành; từ đó 

nhận diện các điều kiện kinh doanh không cần thiết, không khả thi, 

không rõ ràng, không đạt hiệu quả quản lý để tiếp tục kiến nghị bãi bỏ 

hoặc sửa đổi. 

Trong danh sách các điều kiện kinh doanh được bãi bỏ của một số bộ, 

ngành, CIEM phát hiện có những sửa đổi chỉ là câu chữ, cách diễn 

đạt... 

“Vẫn còn nhiều dư địa để các bộ, ngành tiếp tục cải cách và cần nỗ lực 

cải cách thực chất hơn nữa về điều kiện kinh doanh”, bà Thảo đề xuất. 

Cũng phải nhắc tới tiến độ của các công việc trên rất chậm. “Chính phủ 

đã yêu cầu Bộ Y tế sửa đổi từ năm ngoái, trong Nghị quyết 19-

2018/NQ-CP về các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nhưng đến giờ vẫn chưa xong. Mặc 

dù, Bộ Y tế đã có hướng dẫn không kiểm tra doanh nghiệp chế biến 

thực phẩm đối với chỉ tiêu i-ốt, nhưng như vậy là chưa đủ. Bởi quy định 

bắt buộc bổ sung i-ốt trong thực phẩm vẫn còn. Doanh nghiệp cần phải 

biết rõ rốt cuộc quy định là thế nào để có phương án sản xuất lâu dài. 

Chúng tôi đã gửi kiến nghị này tới Văn phòng Chính phủ”, ông Nam nói. 

Theo baodautu.vn 

 



6. VPCP và UBND tỉnh Bắc Giang chia sẻ kinh 
nghiệm trong triển khai Chính phủ điện tử 
Chiều 8/7, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ (VPCP), VPCP và UBND 

tỉnh Bắc Giang đã có buổi làm việc chia sẻ kinh nghiệm trong xây 

dựng, triển khai Chính phủ điện tử. 

  

Toàn cảnh buổi làm việc  

Tại buổi làm việc, ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ 

tục hành chính (VPCP) đã khái quát những nét chính trong phát triển 

Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số từ 

nay đến năm 2025 tại Việt Nam. 

Ông Ngô Hải Phan cho biết, từ việc khảo sát, học tập kinh nghiệm tại 

Pháp, Estonia, Malaysia về xây dựng Chính phủ điện tử vừa qua, 

chúng ta có thể rút ra một số bài học từ các quốc gia đã đạt được 

những thành tựu nhất định trong lĩnh vực này. Đó là họ rất chú trọng 

xây dựng, hoàn thiện thể chế về Chính phủ điện tử, Chính phủ số và 

dữ liệu mở. 

Theo Nghị quyết 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 

2025, Chính phủ đã xác định triển khai 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp với 

83 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Xây dựng, hoàn thiện thể chế 

tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai, xây dựng, phát 



triển Chính phủ điện tử; xây dựng nền tảng phát triển Chính phủ điện 

tử; bảo đảm gắn kết chặt chẽ  ứng dụng CNTT với cải cách hành 

chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc; gắn kết chặt chẽ với bảo 

đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin 

cá nhân; bảo đảm nguồn lực triển khai... 

Về nguồn lực, Chính phủ huy động các nguồn lực ưu tiên xây dựng 

Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo hình thức thuê dịch vụ 

công nghệ thông tin trọn gói do các doanh nghiệp công nghệ thông tin 

cung cấp. 

Theo ông Ngô Hải Phan, như cách làm hiện nay tại VPCP đối với phần 

mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc là VPCP thuê trọn gói dịch 

vụ của Tập đoàn Viettel. Tập đoàn Viettel đầu tư và cho VPCP thuê lại 

từ hệ thống phần mềm, trang thiết bị cho đến quản trị, vận hành, giám 

sát và đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Việc nâng cấp, hoàn thiện 

phần mềm phục vụ công tác quản lý do đơn vị cung cấp dịch vụ thực 

hiện theo yêu cầu của VPCP, không phát sinh thêm kinh phí. 

Theo kế hoạch, dự kiến đến quý IV/2019, Trục liên thông văn bản Quốc 

gia sẽ được phát triển thành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

(Vietnam Data Exchange Platform - VDX) để kết nối, liên thông các hệ 

thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước từ Trung 

ương đến địa phương. Cũng trong quý IV/2019, sẽ khai trương Cổng 

dịch vụ công quốc gia. 



  

Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP) Ngô Hải 

Phan phát biểu tại buổi làm việc  

Nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng về xây dựng Chính phủ 

điện tử là: “Cần nghĩ lớn, nghĩ tổng thể nhưng bắt đầu từ cái nhỏ nhất, 

hành động nhanh, kết quả lớn, làm đâu chắc đấy”, ông Ngô Hải Phan 

cho rằng, trước tiên, UBND tỉnh Bắc Giang cần hoàn thiện hệ thống 

phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, xử lý thật tốt hồ sơ 

công việc trên môi trường mạng, sau đó mới tiếp tục xây dựng, hoàn 

thiện các hệ thống khác như: Cổng Dịch vụ công trực tuyến, hệ thống 

thông tin báo cáo…  Bên cạnh đó, trong xây dựng chính quyền điện tử 

rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Văn phòng UBND tỉnh và Sở TT&TT. 

Tại buổi làm việc, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ (VPCP) cũng chia sẻ về 

kinh nghiệm triển khai xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử 

lý công việc của Chính phủ). Hệ thống e-Cabinet được xây dựng dựa 

trên yêu cầu thực tiễn của Việt Nam hướng tới Chính phủ phi giấy tờ, 

tiết kiệm thời gian, chi phí dựa trên ứng dụng mạnh mẽ CNTT để nâng 

cao hiệu quả chỉ  đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Hệ thống đã được đưa vào sử dụng vào ngày 24/6. 

Ông Trần Minh Chiêu, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bắc Giang cho biết, 

sau khi Chính phủ khai trương Trục liên thông văn bản Quốc gia, 

UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện gửi, nhận văn bản với các Bộ, ngành 



Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố thông qua Trục liên thông văn 

bản quốc gia, thống kê, kiểm tra nhật ký gửi nhận văn bản. 

Các văn bản do UBND tỉnh gửi, nhận trên Trục đều thực hiện ký số 

điện tử của cơ quan do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp. Theo số liệu 

thống kê, hiện nay UBND tỉnh đã gửi tổng số 409 văn bản, tiếp nhận và 

xử lý 952 văn bản thông qua Trục liên thông văn bản. Hệ thống phần 

mềm đã tiếp nhận và phản hồi đủ 6 trạng thái của văn bản theo quy 

định (từ chối, đã đến, đã tiếp nhận, phân công, đang xử lý, hoàn thành). 

Việc sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc 

(QLVB&ĐHCV) của các sở, ngành và địa phương dần đi vào nền nếp, 

tỷ lệ gửi nhận văn bản điện tử có ký số của tổ chức đạt tỷ lệ trên 97% 

đối với cấp sở (tăng 4,7% so năm trước), 87,7% đối với cấp huyện 

(tăng 2% so năm trước), của cá nhân đạt tỷ lệ còn thấp, khoảng 10%; 

80% đơn vị cấp sở, 2/10 đơn vị cấp huyện đều lập hồ sơ  điều hành, 

trao đổi, giải quyết công việc trên phần mềm. 

Về triển khai phần mềm một cửa điện tử, đến nay, 19 sở, ngành, 10/10 

huyện, thành phố và 230/230 xã, thị trấn đã triển khai một cửa điện tử 

(đạt 100% các cấp các ngành triển khai một cửa điện tử). Tại tỉnh đã 

kết nối liên thông dữ liệu từ phần mềm một cửa điện tử đến các phần 

mềm chuyên ngành của 4 Bộ là Tài chính, Giao thông Vận tải, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tư pháp; kết nối liên thông giữa phần mềm một cửa 

điện tử với phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp của 

Văn phòng UBND tỉnh. 

Tuy nhiên, còn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai ứng 

dụng CNTT tại Bắc Giang như: Chưa xây dựng được nền tảng kết nối, 

chia sẻ dữ liệu của tỉnh để cung cấp các dịch vụ kết nối, tích hợp, kết 

nối, chia sẻ giữa các ứng dụng, hệ thống thông tin trong nội bộ tỉnh Bắc 

Giang, cũng như kết nối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc 

gia của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương. 



 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại 

buổi làm việc 

Chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa điện tử vẫn còn bất cập; 

phần mềm một cửa điện tử cấp huyện, xã được xây dựng theo kỹ thuật 

cũ, kiến trúc hệ thống không phải hướng dịch vụ (SOA), không theo mô 

hình đa lớp, triển khai dữ liệu không tập trung (mỗi đơn vị cài một phần 

mềm), không phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang 

phiên bản 1.0 nên không liên thông được với phần mềm một cửa điện 

tử cấp tỉnh, do đó việc giải quyết thủ tục hành chính liên thông 3 cấp 

tỉnh-huyện-xã chưa thực hiện được. 

Chưa xây dựng được Cổng dịch vụ công trực tuyến tập trung của tỉnh 

để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4. Do vậy, dịch vụ công 

trực tuyến mức 3, 4 của tỉnh đang cung cấp phân tán rải rác ở các 

ngành…. 

Tại buổi làm việc, đại diện các vụ, cục, đơn vị thuộc VPCP đã giải đáp 

một số thắc mắc liên quan đến việc triển khai Chính phủ điện tử của 

UBND tỉnh Bắc Giang như: Về xây dựng nền tảng kết nối, chia sẻ dữ 

liệu của tỉnh; vấn đề, định hướng về kết nối, liên thông giữa Cổng Dịch 

vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để thực 

hiện giải quyết các thủ tục hành chính liên thông giữa cấp tỉnh với 

Trung ương; chia sẻ phương pháp, quy trình nghiệp vụ, kỹ thuật phần 

mềm để việc tiếp nhận, xử lý văn bản điện tử, ký số, phát hành văn bản 

trên phần mềm vừa đảm bảo theo đúng văn bản quy định vừa thuận 

tiện dễ thực hiện… 



Cảm ơn đại diện các vụ, cục, đơn vị VPCP chia sẻ kinh nghiệm, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, do tầm 

quan trọng của công tác xây dựng Chính phủ điện tử, tỉnh Bắc Giang 

rất mong muốn có các thông tin tổng thể về công tác này, nhất là 

những định hướng chung của Chính phủ và kinh nghiệm triển khai của 

VPCP. 

Hiện tỉnh Bắc Giang đang tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh 

ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện 

tử, góp phần cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế 

- xã hội địa phương. 

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và ban hành 

nhiều văn bản nhằm đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT trên địa bàn 

tỉnh. UBND tỉnh cũng thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền 

điện tử cấp tỉnh, cấp huyện. Hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng 

Kế hoạch ứng dụng CNTT, Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) và 

nhiều văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ phát triển và ứng dụng CNTT đến 

từng cấp, ngành trên địa bàn tỉnh. 

Thời gian tới, tỉnh Bắc Giang quan tâm cập nhật Kiến trúc chính quyền 

điện tử tỉnh Bắc Giang phiên bản 1.0 lên phiên bản mới theo quy định 

của Bộ TT&TT; chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách về thúc đẩy và 

phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh... 

Do đó, UBND tỉnh Bắc Giang mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với 

VPCP trong xây dựng Chính phủ điện tử nhằm hiện đại hóa nền hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang và đảm bảo cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ nhân dân và các tổ chức một cách 

thuận tiện. 

Theo vpcp.chinhphu.vn 

 

7. Quản taxi công nghệ, bài học từ Hàn Quốc 
Hàn Quốc có hệ thống giao thông rất hiện đại, hoạt động vận tải 

đa dạng nhưng việc ứng dụng gọi xe nước ngoài như Uber bị cấm 

hoàn toàn. 



Xe ứng dụng công nghệ gắn mào trên đường phố Hàn Quốc 

Trong số các nước châu Á, Hàn Quốc có hệ thống giao thông rất hiện 

đại, được quản lý và vận hành một cách quy củ. Đây là thành quả của 

sự mạnh dạn chuyển đổi và ứng dụng công nghệ, trong đó hoạt động 

kinh doanh phải đúng quy định pháp luật. 

Cấm xe Uber 

Ghi nhận của PV Báo Giao thông tại Hàn Quốc tháng 6/2019, hoạt 

động vận tải tại đây rất hiện đại, đa dạng. Tuy nhiên, bất ngờ là việc 

ứng dụng gọi xe nước ngoài như Uber bị cấm hoàn toàn. Tại Thủ đô 

Seoul có 250 nghìn xe taxi trong tổng số 400 nghìn xe cả nước, trong 

đó có khoảng 60% xe là của mô hình hợp tác xã, số còn lại là của hộ 

cá thể. 

Tuy nhiên, tư nhân muốn kinh doanh taxi phải bắt buộc vào một doanh 

nghiệp taxi nào đó. Tất cả xe của các hộ đều phải đeo mào như taxi, có 

đồng hồ tính tiền, có nhận diện, có đăng ký mã số thuế, và đóng thuế 

nhưng lại dùng nền tảng kết nối nội địa y như Uber đó là KaKao. 

Trao đổi với Báo Giao thông, ông ParkKeDong, Chủ tịch Liên đoàn taxi 

Hàn Quốc cho biết, trước đây khi Uber vào Hàn Quốc đã nảy sinh 

nhiều vấn đề trái với quy định pháp luật của Hàn Quốc về kinh doanh 

vận tải. “Người đi xe Uber không an toàn vì không biết lái xe, dịch vụ 



taxi đó từ đâu, không có ai quản lý, không có bảo hiểm. Xe chất lượng 

thấp không được kiểm soát về niên hạn xe. Uber không có trách nhiệm 

khi xảy ra sự cố đối với khách hàng, khi xảy ra sự cố, hành khách 

không biết khiếu nại đến ai”, ông ParkKeDong nói. 

Cũng theo ông ParkKeDong, các hãng taxi trong nước được quản lý 

chặt chẽ, họ có bộ phận quản lý về nhân sự, bảo hiểm. Khi xảy ra vấn 

đề sẽ có người trực tiếp đến hiện trường giải quyết, đảm bảo quyền lợi 

cho tài xế và hành khách. Hàng tháng, xe taxi phải kiểm tra xe, hồ sơ lý 

lịch tư pháp, lý lịch sức khỏe của lái xe được cập nhật lên dữ liệu 

chung quốc gia để quản lý. 

“Mỗi quốc gia có quy định riêng, những gì kinh doanh bất hợp pháp so 

với luật pháp Hàn Quốc đều bị cấm. Trên cơ sở kiến nghị của Hiệp hội 

taxi và sự phản đối của người dân và để bảo vệ quyền lợi, thương hiệu 

taxi trong nước, Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra quyết định cấm Uber 

hoạt động”, ông ParkKeDong nói và cho biết: “Ở Hàn Quốc, mặc dù đã 

có quy định xe kinh doanh vận tải có màu biển số riêng nhưng xe taxi 

hay taxi công nghệ đều phải gắn mào để quản lý. Thị trường taxi có sự 

tham gia của cả taxi tư nhân nên có sự cạnh tranh rất lớn, các hãng 

taxi phải cạnh tranh, liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ tốt nhất, an 

toàn nhất cho người dân”. 

Theo TS Trần Hữu Minh, Phó chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc 

gia, hiện nhiều quốc gia cấm hoàn toàn hoạt động của loại hình taxi 

công nghệ như Uber, có thể kể đến như Bungary, Hungary, Nhật, 

Đức…”Tòa Công lý châu Âu đã ra phán quyết hoạt động của Uber là 

hoạt động kinh doanh vận tải, dù trước đó Uber đã đưa ra các lập luận 

rằng họ là cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin kết nối”, ông Minh nói. 

Cũng theo TS Minh: “Loại hình dịch vụ vận tải Uber, Grab mang đến lợi 

ích nhất định cho người dân và làm thay đổi không nhỏ thị trường vận 

tải, song cũng tồn tại nhiều vấn đề cần phải xem xét tổng thể để quản 

lý. Bởi dù có thể tốt cho người dân, nhưng tổng thể lợi ích kinh tế, xã 

hội chưa tốt, thì cơ quan quản lý vẫn phải can thiệp. Tôi nghĩ đó là việc 

hết sức bình thường”. 

Việt Nam rút ra bài học gì? 

“Tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn 

Văn Tuyên cho rằng, qua kinh nghiệm quản lý xe Uber của Hàn Quốc, 

các hãng taxi truyền thống trong nước có thể kiến nghị Chính phủ chính 

sách quản lý phù hợp đảm bảo công bằng trong kinh doanh, tạo điều 

kiện thuận lợi cho người dân.” 



Đối với việc quản lý taxi công nghệ tại Việt Nam, GS.TS Từ Sỹ Sùa, 

giảng viên cao cấp Trường Đại học GTVT Hà Nội cho rằng, chúng ta có 

thể học Hàn Quốc, nhưng không nên cấm Uber và các loại hình xe 

công nghệ khác. Bởi bất kỳ việc gì cũng đều có giải pháp quản lý. Các 

ứng dụng cung cấp nền tảng kết nối nước ngoài luôn cho rằng họ chỉ là 

một hãng công nghệ, không phải là một hãng kinh doanh vận tải. 

Nhưng thực tế mô hình kinh doanh của họ không đơn thuần chỉ có 

công nghệ. 

Thực tế hoạt động tại Việt Nam, các ứng dụng công nghệ nước ngoài 

đang điều hành kinh doanh vận tải bằng việc quyết định giá cước, điều 

chỉnh giá cước theo khung giờ, áp đặt tỷ lệ ăn chia với lái xe cũng như 

các chương trình khuyến mãi cho khách hàng và tài xế. “Nếu đã có 

những hoạt động kinh doanh như taxi, taxi công nghệ phải được quản 

lý như một hãng taxi, như vậy mới công bằng và bình đẳng trên thị 

trường taxi. Vấn đề đang gây tranh cãi hiện nay là xe taxi công nghệ có 

cần phải gắn hộp đèn taxi hay không?”, GS.TS Sùa nói. 

Cũng theo GS.TS Sùa, xe ứng dụng công nghệ tại Việt Nam không 

đúng với bản chất của kinh tế chia sẻ mà hầu hết là mua xe kinh doanh 

vận tải chuyên nghiệp. Theo tôi, trong điều kiện hiện nay, trong khi 

chưa có màu biển số quy định riêng cho xe kinh doanh vận tải thì giải 

pháp trước mắt phải gắn hộp đèn để quản lý. Khi được gắn mào, mỗi 

tỉnh, thành phố, ngành có thể giới hạn số lượng xe công nghệ thông 

qua dữ liệu giám sát hành trình cộng với dữ liệu từ các đơn vị cung cấp 

ứng dụng gửi về cục thuế giám sát. 

Trong dự thảo Nghị định mới về kinh doanh và điều kiện kinh doanh 

vận tải bằng ôtô cũng cần phải lưu ý tới vấn đề an toàn tài sản và tính 

mạng cho hành khách, gồm an toàn thông tin dữ liệu khách hàng và an 

toàn về tài sản và sinh mạng. Cần phải có quy định cụ thể đảm bảo 

tuân thủ các yêu cầu về bảo mật thông tin khách hàng và có chế tài xử 

phạt thật nặng nếu để mất an toàn thông tin cá nhân khách hàng. 

“Một điểm nữa cũng cần phải xem xét trong mô hình hoạt động của taxi 

công nghệ là vấn đề quyền lợi của người lao động. Hiện họ luôn ở vị trí 

bất lợi, không được quan tâm về phúc lợi, không được tham gia bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... Họ làm việc trong một môi trường đầy rẫy 

rủi ro rình rập trên đường nhưng không hề được bảo vệ. Cần những 

quy định buộc các hãng taxi công nghệ có trách nhiệm đối với người 

lao động, đóng bảo hiểm xã hội cho đội ngũ đối tác là lái xe thay vì chỉ 

có những áp đặt một chiều của hãng dành cho người lao động. Cần 



phải căn cứ theo Luật Lao động để áp dụng, nhằm đảm bảo quyền lợi 

của người lao động khi tham gia mô hình này”, GS.TS Sùa nói. 

Theo baogiaothong.vn 

 

8. Triển khai thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ 
tục hành chính 

Ngày 8-7, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 8646/UBND-

KSTTHCNC gửi Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai 

thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính.  

 

Ảnh minh họa. 

Cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục 

hành chính theo các quy định tại Chính phủ trong thời điểm từ ngày 1-

8-2019 đến ngày 1-12-2019. 

Do chưa xây dụng được Hệ thống thông tin một cửa điện tử áp dụng 

chung trên địa bàn tỉnh nên trong năm 2019 chỉ đánh giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính đối với cơ quan, đơn vị, chưa đánh giá đối với cán 

bộ, công chức, viên chức. 

Sở Thông tin và Truyền thồng chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND 

tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu xây dụng và triển khai Hệ thống 

thông tin điện tử một cửa áp dụng chung, trong đó có chức năng đánh 

giá việc giải quyết thủ tục hành chính. Thời gian hoàn thành chậm nhất 

vào quý IV/2019, 



Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, thẩm định và tổng 

hợp kết quả đánh giá việc giải quyêt thủ tục hành chính của các sở, 

ban, ngành, địa phương để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đúng quy định. 

Theo baothanhhoa.vn 

9. Về sự hài lòng 
Công tác cải cách hành chính nhiều năm qua đã có nhiều tiến bộ trong 

việc cắt giảm, rút ngắn các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi 

trong giải quyết các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên ở 

một số lĩnh vực, bộ, ngành, địa phương thủ tục hành chính còn rườm 

rà, thiếu công khai, minh bạch. Việc tiếp nhận phản ánh, góp ý, phê 

bình, tố cáo của người dân, cán bộ, đảng viên còn nhiều hạn chế. Sự 

hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính nhà 

nước chưa cao. 

Tại tỉnh ta, kết quả khảo sát mức độ hài lòng chung của người dân, tổ 

chức đối với cơ quan về tiếp cận dịch vụ năm 2018 chỉ đạt 72% và về 

tiếp nhận, xử lý phản ánh khiếu nại liên quan đến thủ tục hành chính 

chỉ đạt 46,17%. Riêng khối UBND các huyện, thành phố, 2 chỉ số này 

chỉ đạt 68,52% và 42,67%. Theo quy định, thì dưới 50% là yếu kém, rất 

không hài lòng và dưới 70% là không hài lòng.  

Kết quả khảo sát cũng cho thấy vẫn còn trường hợp người dân, doanh 

nghiệp phải đi lại đến 3-4 lần, thậm chí 7 lần để giải quyết công việc 

liên quan đến thủ tục hành chính. Vẫn còn công chức phiền hà, sách 

nhiễu, công chức gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí, lệ phí.     

Đây chính là tệ tham nhũng vặt cần nghiêm túc phát hiện, xử lý. Chỉ thị 

số 10 của Thủ tướng về 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 cũng đã chỉ ra những tình trạng này, cho đó là việc 

làm gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của người dân, doanh nghiệp, 

cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội.  

Nhân dân mong muốn nhận diện ngay các nguy cơ tham nhũng theo vị 

trí việc làm để có biện pháp kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm tham 

nhũng vặt, khắc phục những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối 

với người dân, doanh nghiệp. Nhân dân cũng mong muốn thủ tục hành 

chính được tiếp tục tinh giản, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, khó 

thực hiện; rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết; sau khi tiếp 

nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu 

doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu nhiều lần. Có như vậy, 



khi tiếp xúc với cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc, người dân mới 

thực sự hài lòng; tăng niềm tin vào Đảng và Nhà nước.     

 Theo baotuyenquang.vn 

 
10. Lợi ích từ mô hình họp trực tuyến 
Tham gia cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo quận ngay tại trụ sở 

UBND phường, từ đó sẽ không còn tình trạng vì bận đi họp mà 

chậm ký hồ sơ cho người dân. Đây là một bước đột phá, lợi ích 

đạt được trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân 

và doanh nghiệp mà quận 3 (thành phố Hồ Chí Minh) đang thực 

hiện. 

 

Một cuộc họp trực tuyến giữa lãnh đạo 14 phường với lãnh đạo quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh. 

Có mặt tại UBND phường 9, quận 3, chúng tôi thấy nhiều người dân 

đến làm thủ tục như: Chuyển nhượng nhà đất, công chứng hồ sơ, đăng 

ký kết hôn, làm giấy khai sinh… một cách rất nhanh chóng. Ông 

Nguyễn Văn Lợi (ở phường 9, quận 3) cho hay: “Trước đây, tôi đến làm 

giấy tờ công chứng để vay vốn ngân hàng nhưng mất thời gian rất lâu, 

vì lý do lãnh đạo phường bận họp trên quận nên phải chờ. Tuy nhiên, 

gần đây, quận đã triển khai các cuộc họp trực tuyến, lãnh đạo phường 

9 họp tại cơ quan mà không phải đến trụ sở quận nên hồ sơ được giải 

quyết rất nhanh gọn”. 

Bước đột phá kể trên là kết quả từ việc UBND quận 3 vừa triển khai hệ 

thống truyền hình trực tuyến về cải cách hành chính. Bên cạnh đó, 



tháng 4-2019, UBND quận 3 đã ra mắt trang: "Quận 3 trực tuyến" trên 

Zalo. Ứng dụng này đã giúp địa phương truyền tải các thông tin về an 

sinh xã hội, chính sách mới đến người dân; giúp người dân tra cứu 

thông tin về quá trình xử lý hồ sơ và tham gia cùng chính quyền giám 

sát việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quận.  

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, bà Phạm Thị Thúy Hằng, 

Chánh Văn phòng UBND quận 3 cho biết, hệ thống họp trực tuyến của 

lãnh đạo quận với UBND 14 phường đã giảm thiểu thời gian đi lại và 

mở rộng hiệu quả các cuộc họp đến toàn hệ thống chính trị phường. 

Đặc biệt là cán bộ chủ chốt của phường có thể ở tại trụ sở UBND 

phường để tham gia cuộc họp của quận nên sẽ không còn tình trạng vì 

bận đi họp mà chậm ký hồ sơ cho người dân. 

Tương tự, ông Dương Minh Hải, Chủ tịch UBND phường 9, quận 3 

nhận xét, sau khi quận áp dụng mô hình họp trực tuyến, cán bộ 

phường đã có thêm thời gian giải quyết các kiến nghị của người dân. 

Đánh giá thêm về những tiện ích, ông Trần Quang Bá, Phó Chủ tịch 

UBND quận 3 khẳng định, việc triển khai mô hình họp truyền hình trực 

tuyến đã giúp thành phần tham dự các cuộc họp được mở rộng, từ đó 

việc truyền tải thông tin chỉ đạo, điều hành kịp thời, nhanh chóng. Đặc 

biệt, tổ chức hội nghị truyền hình trực tuyến còn giúp lưu trữ toàn bộ 

nội dung cuộc họp để sử dụng làm tư liệu; đồng thời góp phần nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước gắn với mục tiêu xây dựng 

chính quyền điện tử và đô thị thông minh của thành phố nói chung và 

quận 3 nói riêng.  

"Để mô hình đạt hiệu quả cao nhất, UBND quận 3 đã trang bị và bàn 

giao 100 máy tính bảng cho lãnh đạo chủ chốt quận và 14 phường. 

Việc làm này nhằm hướng tới phòng họp không giấy tờ mà thành phố 

đang triển khai", ông Trần Quang Bá nhấn mạnh. 

Đánh giá về mô hình trên, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND 

thành phố Hồ Chí Minh cho hay, UBND quận 3 đã bám sát chỉ đạo của 

UBND thành phố trong công tác cải cách hành chính cũng như ứng 

dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện 

tốt công tác tiếp công dân, sắp xếp tổ chức bộ máy. 

Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, trong thời gian tới, quận 3 cần kiểm soát bộ 

máy theo cơ chế liên đới, kiểm soát cụ thể đối với người đứng đầu, 

tăng cường tiếp công dân. Quận cũng cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin, trong đó có việc xây dựng trung tâm công nghệ 



thông tin, cũng như học tập những kinh nghiệm, ứng dụng của các địa 

phương khác vào công tác cải cách thủ tục hành chính. 

 Theo hanoimoi.com.vn 

 

11. Bắc Giang: Tạo sân chơi bình đẳng cho doanh 
nghiệp 
Những năm qua các cấp chính quyền tỉnh Bắc Giang đã có sự nỗ lực 

không nhỏ trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

 

Ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (bên phải) trao 

đổi với ông Thạch Thụy Kỳ (ngoài cùng trái) Trưởng đại diện Văn phòng 

Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam tại hội nghị đối thoại với các 

nhà đầu tư Đài Loan. 

Phóng viên Báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã có cuộc trao đổi với ông 

Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang xung quanh vấn đề 

này. 

- Thưa ông, đâu là điểm nhấn trong cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 (PCI) của Bắc 

Giang? 



Hàng năm, ngay sau khi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), UBND tỉnh đã chỉ 

đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ kết quả đánh giá của doanh nghiệp 

để phân tích và làm rõ những nguyên nhân tăng giảm điểm của từng 

chỉ số thành phần để UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục ngay những điểm 

còn hạn chế. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (giao cho 

Trung tâm xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp) thực hiện khảo 

sát, đánh giá của Doanh nghiệp, Nhà đầu tư đối với việc thực hiện các 

thủ tục hành chính và trách nhiệm phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang (năm 2018). Qua khảo sát, UBND tỉnh đã có cái 

nhìn khá đầy đủ về những đánh giá của doanh nghiệp đối với các cơ 

quan quản lý nhà nước trên đại bàn để từ đó có những chỉ đạo kịp 

thời.  

Ngoài ra, UBND tỉnh đã thường xuyên duy trì các hội nghị gặp gỡ, đối 

thoại với các doanh nghiệp định kỳ hàng quý để nghe phán ánh và kịp 

thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh 

nghiệp. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã có nhiều 

cố gắng để tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển, không 

phân biệt, đối xử và tạo sân chơi bình đẳng cho các DN, đặc biệt là 

trong việc tiếp cận các cơ hội đầu tư, kinh doanh, thực hiện thủ tục 

hành chính, chế độ chính sách, các nguồn lực, đất đai, tín dụng... 

Công khai các điều kiện và tiêu chí để mọi DN (kể cả doanh nghiệp nhà 

nước và doanh nghiệp FDI) tiếp cận nguồn lực của nhà nước về vốn 

đầu tư: Công khai về quy trình phân bổ vốn đầu tư phát triển, tính minh 

bạch trong bổ sung vốn đầu tư phát triển; thanh toán nợ đọng xây dựng 

cơ bản cho doanh nghiệp, thanh toán, quyết toán các công trình; các 

nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp tạo môi trường đầu tư 

kinh doanh bình đẳng giữa các DN. 

- Vậy đâu là những hạn chế trong cải thiện môi trường đầu tư và nâng 

cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Bắc Giang hiên nay, thưa ông? 

Bên cạnh kết quả đã đạt được, Bắc Giang vẫn còn một số tồn tại, điểm 

yếu như năm 2018, kết quả thu hút đầu tư của tỉnh vẫn đạt được nhiều 

kết quả tích cực, các dự án FDI vẫn duy trì ở tốp đầu trong cả nước 

(năm 2018, Bắc Giang đứng thứ 12 về thu hút vốn FDI” nhưng so với 

năm 2017 đã giảm cả về số dự án và vốn đăng ký; số doanh nghiệp 

thành lập mới giảm so với năm 2017. 



Công tác quản lý quy hoạch còn nhiều bất cập, các quy hoạch còn 

chồng chéo, mâu thuẫn dẫn đến khó khăn trong việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư cho các dự án bên ngoài các KCN. Mặc dù Chủ tịch 

UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, 

thành phố điều chỉnh các quy hoạch liên quan đối với các dự án phải 

điều chỉnh bổ sung quy hoạch nhưng một số cơ quan vẫn chưa kịp thời 

thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao. 

Hạ tầng một số khu công nghiệp chậm được đầu tư hoàn chỉnh, đồng 

bộ. Tiến độ đầu tư hạ tầng của hầu hết các KCN đang triển khai đều 

chậm nhưng việc đôn đốc và xử lý các chủ đầu tư chậm tiến độ chưa 

quyết liệt; hạ tầng đầu tư không đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng xử lý nước 

thải. Hạ tầng các CCN chưa được quan tâm đầu tư, thiếu đồng bộ, 

manh mún, nhất là hệ thống xử lý nước thải tập trung, cấp nước sạch, 

đường giao thông nội bộ, đường gom cụm công nghiệp; không có hệ 

thống xử lý nước thải tập trung. Các CCN giao cho các doanh nghiệp 

làm chủ đầu tư hạ tầng, tiến độ GPMB chậm. Hạ tầng hỗ trợ đầu tư 

như dịch vụ vận tải đưa đón công nhân còn nhiều hạn chế, đặc biệt là 

điểm đỗ xe đưa đón công nhân; hạ tầng xã hội quanh các khu công 

nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu sinh hoạt của công nhân và người 

lao động, đặc biệt là vấn đề nhà ở cho công nhân. 

Công tác phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương trong việc xử lý 

các thủ tục hành chính của doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan đến 

đầu tư kinh doanh, tuy đã có chuyển biến nhưng còn nhiều hạn chế; 

vẫn còn một số sở, ngành địa phương không tuân thủ đúng thời gian 

dẫn đến có những trường hợp còn bị xử lý chậm so với thời gian quy 

định. 

Hiệu quả hoạt động của các Tổ tư vấn hỗ trợ nhà đầu tư trong các thủ 

tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, thuế, hải quan chưa cao. 

Bên cạnh đó, năng lực của các đơn vị tư vấn cung cấp các dịch vụ 

trong các lĩnh vực trên cũng hạn chế dẫn đến nhiều hồ sơ không đạt 

yêu cầu, phải chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần làm mất thời gian và chi phí 

của các nhà đầu tư trong quá trình giải quyết các thủ tục liên quan. 

Việc hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai công tác bồi thường, giải phóng 

mặt bằng một số dự án còn nhiều hạn chế, chưa chủ động. Vẫn còn 

tình trạng các địa phương (chủ yếu là các thôn, xã) đặt điều kiện đối với 

nhà đầu tư như: Hỗ trợ kinh phí xây nhà văn hóa, đường giao thông... 

gây ra rất nhiều khó khăn cho các nhà đầu tư. 



Theo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của doanh nghiệp, nhà đầu tư 

đối với việc thực hiện thủ tục hành chính và trách nhiệm phục vụ của 

một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2018 (Do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI) thực hiện) cho thấy: Mức độ chưa hài lòng của các doanh 

nghiệp, nhà đầu tư đối với một số cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết 

các thủ tục còn ở mức cao như: Công an tỉnh (tỷ lệ doanh nghiệp chưa 

hài lòng là 27%); Sở Tài nguyên và Môi trường (9%); UBND thành phố 

Bắc Giang (8%); UBND huyện Việt Yên (8%); Công ty điện lực tỉnh 

(8%). 

Công tác triển khai các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp như khởi sự doanh 

nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, cơ hội kinh 

doanh; đào tạo, bồi dưỡng các doanh nghiệp; hỗ trợ thủ tục pháp lý... 

chưa thực sự mang lại những hiệu quả cho doanh nghiệp. Nguồn kinh 

phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng doanh nghiệp còn hạn chế. 

Hệ thống cơ quan đầu mối về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và 

vừa còn yếu. 

- Để khắc phục những điểm yếu này, Bắc Giang sẽ đưa ra những giải 

pháp gì nhằm tạo bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh và nâng cao chỉ số PCI? 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, UBND tỉnh đã xây dựng và 

triển khai thực hiện kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 

02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. 

Tiếp tục triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; trong đó, xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thành lập Quỹ 

bảo lãnh tín dụng DNNVV tỉnh; xây dựng cơ chế, chính sách về hỗ trợ 

giá thuê mặt bằng cho các DNNVV tại các khu, CCN trên địa bàn tỉnh. 

Đẩy mạnh hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh bằng nhiều hình 

thức. Xây dựng Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh 

theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 

của Chính phủ. 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; trong 

đó các sở, ban, ngành thực hiện nhiệm vụ thường xuyên rà soát văn 

bản QPPL theo quy định để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử 

lý các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệulực hoặc 

không còn phù hợp. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng 



cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang 

để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành 

chính. 

Đẩy nhanh việc hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp đang hoạt 

động, đặc biệt là hạ tầng các KCN: Quang Châu, Vân Trung, Hòa Phú. 

Tiếp tục quy hoạch và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục liên 

quan đến thành lập KCN Việt Hàn, giải phóng mặt bằng để giao đất cho 

chủ đầu tư hạ tầng đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất để thu hút các dự án sản 

xuất kinh doanh. Tập trung hỗ trợ nhà đầu tư hạ tầng tại một số CCN 

đã có chủ đầu tư hạ tầng sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết để triển 

khai đầu tư hạ tầng đồng bộ để thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh 

trong CCN. 

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu 

tư trên địa bàn. Khẩn trương hoàn thiện và ban hành Đề án nâng cao 

hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 làm cơ sở triển 

khai các hoạt động thu hút đầu tư. Kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn các nhà 

đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đồng thời, kiểm tra xử lý 

những vi phạm đối với các nhà đầu tư cố tình vi phạm các quy định 

pháp luật trong quá trình thực hiện, tạo môi trường đầu tư hập dẫn 

trong mắt nhà đầu tư. 

Tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 

dự án đã được chấp thuận đầu tư. Nâng cao hiệu quả hoạt động của 

Ban Chỉ đạo Hỗ trợ đầu tư và Phát triển doanh nghiệp trong việc tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp; trong đó 

thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai một số dự án có quy mô lớn 

nhằm kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết, tháo gỡ khó khăn 

cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai. 

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì và đổi mới nội dung các hội nghị gặp gỡ, 

đối thoại với các doanh nghiệp định kỳ; nghiêm túc giải quyết các phản 

ánh, kiến nghị của doanh nghiệp; nâng cao chất lượng công tác đối 

thoại với doanh nghiệp, giải quyết thực chất, dứt điểm các vướng mắc 

của doanh nghiệp, công khai kết quả và theo dõi, giám sát chặt chẽ quá 

trình giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp. 

Xin cảm ơn ông! 
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