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1. Rà soát các điều kiện đầu tư kinh doanh ngành 
nông nghiệp 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết đã rà soát, tổng hợp 

các điều kiện đầu tư kinh doanh được quy định tại 6 Luật gồm: Luật 

Thủy sản, Luật Lâm nghiệp, Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt, Luật Thú 

y, Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật và 7 Nghị định. 

Giao một đầu mối kiểm tra chuyên ngành đối với một sản phẩm.  

Đến nay, có 269 điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông 

nghiệp (của 33 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện); bổ sung 

thêm một ngành nghề “Đăng kiểm tàu cá” đã được quy định tại Điều 68 

Luật Thủy sản, Điều 56 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Thủy sản. 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ tiếp tục phối hợp với 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cập nhật các điều kiện đầu tư kinh 

doanh đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong lĩnh 

vực nông nghiệp; tổ chức rà soát các ngành nghề kinh doanh có điều 

kiện trong lĩnh vực nông nghiệp, phục vụ xây dựng luật sửa đổi bổ sung 

Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. 



Bộ tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch năm 2019 đã đề ra, đồng thời 

đã rà soát và công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông 

nghiệp và phát triển nông thôn với tổng số 386 thủ tục hành chính. Số 

thủ tục hành chính được cắt giảm so với trước đó là 122 thủ tục; đạt tỷ 

lệ cắt giảm 24%. 

Lũy kế đến nay, Bộ đã cắt giảm 276/326 điều kiện đầu tư (bãi bỏ 139, 

sửa đổi 137 điều kiện), đạt tỷ lệ 84,6%. Việc cắt giảm điều kiện đầu tư 

kinh doanh ước tính tiết kiệm được 233.790 ngày công, tương đương 

32 tỷ đồng/năm. 

Các thủ tục hành chính đối với hoạt động kiểm tra chuyên ngành cũng 

được rà soát để chuẩn hóa. Bộ Nông nghiệp đã thực hiện cắt giảm, 

đơn giản hóa hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành từ 7.698 dòng 

hàng xuống còn 1.768 dòng hàng (đạt 77%)... 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về giao một đầu mối thực hiện kiểm 

tra chuyên ngành đối với một sản phẩm hàng hóa, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đã ban hành 3 thông tư: Thông tư 34/2018/TT-

BNNPTNT; Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư số 

25/2016/TT-BNNPTNT; Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi 

Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT) quy định việc thực hiện các TTHC 

liên quan tới kiểm tra chuyên ngành. 

Đến nay, các đơn vị thuộc Bộ là Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật đã rà 

soát, xây dựng quy trình triển khai theo Cơ chế một cửa quốc gia. 

Bộ đang thực hiện nghiên cứu, xây dựng giải pháp kỹ thuật kết nối 

đồng bộ hệ thống VNACC/VCIS và tất cả các thủ tục hành chính về 

quản lý, kiểm tra chuyên ngành vào Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế 

một cửa ASEAN. 

 Theo baotintuc.vn 

 

2. Yêu cầu Bộ TT&TT siết chặt việc mở các trang 
quảng cáo, mua bán thực phẩm 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa chỉ đạo Bộ TT&TT tập trung siết 

chặt việc mở các trang quảng cáo, mua bán thực phẩm, đồng thời 

có giải pháp hữu hiệu quản lý việc sử dụng các trang thông tin 

điện tử quảng cáo, mua bán thực phẩm không đúng quy định. 



Chỉ đạo trên là một nội dung trong thông báo của Văn phòng Chính phủ 

về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp 

Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm mới đây. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ TT&TT có giải pháp hữu 

hiệu quản lý việc sử dụng các trang thông tin điện tử quảng cáo, mua 

bán thực phẩm không đúng quy định, xử lý nghiêm minh, kịp thời các 

vi phạm theo đúng quy định của pháp luật 

Cũng nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ để quản lý chặt chẽ, hiệu 

quả hoạt động quảng cáo, giao dịch điện tử, mua bán thực phẩm trên 

mạng, theo phương thức bán hàng đa cấp, trong kết luận cuộc họp Ban 

Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, Phó Thủ tướng 

Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế tăng cường kiểm tra, rà soát và kịp thời 

đưa ra các thông tin cảnh báo về thực phẩm không an toàn được 

quảng cáo, mua bán trên mạng và thông báo cho Bộ TT&TT các 

trường hợp vi phạm để xử lý. 

Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương rà soát, 

tăng cường quản lý việc mua bán thực phẩm chức năng theo phương 

thức bán hàng đa cấp, thương mại điện tử, kịp thời đưa ra các thông tin 

cảnh báo đến người tiêu dùng và thông báo cho cơ quan chức năng để 

xử lý theo thẩm quyền. 



Với Bộ TT&TT, bên cạnh yêu cầu tập trung siết chặt việc mở các trang 

quảng cáo, mua bán thực phẩm, Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo bộ này 

có giải pháp hữu hiệu quản lý việc sử dụng các trang thông tin điện tử 

quảng cáo, mua bán thực phẩm không đúng quy định, xử lý nghiêm 

minh, kịp thời các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. 

Các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương được 

chỉ đạo thời gian tới cùng phối hợp, khẩn trương hoàn thành hệ thống 

thông tin về an toàn thực phẩm. 

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương mở chuyên mục về 

an toàn thực phẩm trong Hệ tri thức Việt số hóa. 

Cùng với đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương 

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Trong 6 tháng 

cuối năm 2019, tăng 10% số cơ sở được kiểm tra, thanh tra so với 6 

tháng đầu năm. 

Để đẩy mạnh công tác truyền thông về an toàn thực phẩm, Phó Thủ 

tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức chương trình truyền thông 

về áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với thực phẩm tiêu dùng 

trong nước tương đương với tiêu chuẩn thực phẩm xuất khẩu; lựa chọn 

một số địa bàn trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM, các đô thị lớn để chỉ 

đạo làm điểm. 

Đài Truyền hình Việt Nam được giao tổ chức chương trình chuyên đề 

về các vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, nêu rõ tên các doanh 

nghiệp, cơ sở, sản phẩm vi phạm để có lên án, phê phán từ công luận, 

xã hội. 

 Theo ictnews.vn 

 

3. Thủ tướng phân công soạn thảo 14 dự án luật, 
pháp lệnh 
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 842/QĐ-TTg phân công 

cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều 

chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, các 

dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. 



 

Thủ tướng Chính phủ phân công các bộ chủ trì soạn thảo 5 dự án Luật, 

pháp lệnh được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp 

lệnh năm 2019: 1- Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giám định tư pháp; 2- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều do Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì soạn thảo; 3- Bộ Xây dựng chủ 

trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 4- 

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) do Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội chủ trì soạn thảo; 5- Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư chủ trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Thời hạn trình Chính phủ 4 dự án luật là 

tháng 7/2019, thời hạn trình dự án pháp lệnh là tháng 10/2019. 

Thủ tướng Chính phủ cũng phân công các bộ chủ trì soạn thảo 9 dự án 

luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020: 1- Bộ Tư 

pháp chủ trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử 

lý vi phạm hành chính, trình Chính phủ tháng 10/2019; 2- Luật Biên 

phòng Việt Nam do Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ 

tháng 1/2020; 3- Bộ Ngoại giao chủ trì soạn thảo Luật Thỏa thuận quốc 

tế, trình Chính phủ tháng 1/2020; 4- Luật Khám bệnh, chữa  bệnh (sửa 

đổi) do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ tháng 1/2020; 5- Bộ 

Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường, trình Chính phủ tháng 2/2020; 6- 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai do Bộ Tài nguyên 

và Môi trường chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ tháng 2/2020; 7- Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì soạn thảo Luật Người lao 



động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), trình 

Chính phủ tháng 2/2020; 8- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng, chống HIV/AIDS do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ 

tháng 6/2020; 9- Bộ Y tế chủ trì soạn thảo Luật Thi đua, khen thưởng 

(sửa đổi), trình Chính phủ tháng 6/2020. 

Các Bộ, cơ quan ngang bộ được giao chủ trì soạn thảo các dự án luật, 

pháp lệnh được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp 

lệnh năm 2019 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, 

pháp lệnh năm 2020 có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, coi việc hoàn 

thành Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được giao là một trong 

những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. 

Trong đó, cần khẩn trương thành lập Ban soạn thảo; tập trung thời 

gian, nguồn lực để soạn thảo dự án luật, pháp lệnh trên cơ sở các 

chính sách đã được Chính phủ thông qua; tổ chức lấy ý kiến của các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là lấy ý kiến của đối tượng chịu sự 

tác động trực tiếp; khắc phục triệt để tình trạng gửi hồ sơ dự án luật, 

pháp lệnh đến cơ quan thẩm định hoặc trình Chính phủ, các cơ quan 

của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội không đúng 

thời hạn. 

Trong quá trình soạn thảo, nếu phát sinh chính sách mới cần bổ sung 

vào dự án luật, pháp lệnh thì cần thực hiện đánh giá tác động và báo 

cáo Chính phủ xem xét, quyết định. 

Bộ Tư pháp có trách nhiệm thẩm định kịp thời, đúng thời hạn và nâng 

cao chất lượng thẩm định. Đối với các dự án luật, pháp lệnh không đủ 

hồ sơ, nội dung các tài liệu không đầy đủ, không đảm bảo chất lượng 

theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì trả lại 

hồ sơ hoặc thể hiện rõ trong báo cáo thẩm định quan điểm không đủ 

điều kiện trình Chính phủ. 

 Theo baochinhphu.vn 

 

4. Thêm 2 phần mềm Cổng dịch vụ công được Bộ 
TT&TT công bố đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 
Danh sách phần mềm Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa 

điện tử thống nhất cho cấp bộ, tỉnh được Bộ TT&TT đánh giá đáp ứng 

bộ tiêu chí kỹ thuật hiện có 7 phần mềm. 



Hai phần mềm mới được bổ sung vào danh sách là DGOV 1.0 và 

SAVIS e-Gate 3.0. 

Tổ chức thẩm định và đánh giá các phần mềm Cổng dịch vụ công, hệ 

thống thông tin một cửa điện tử thống nhất cho cấp bộ, tỉnh là một trong 

những nhiệm vụ Bộ TT&TT giao Cục Tin học hóa triển khai nhằm thực 

hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị định 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

(Nghị định 61) và Quyết định 985/QĐ-TTg ngày 8/8/2018 về ban hành 

Kế hoạch triển khai Nghị định 61. 

 

DGOV phiên bản 1.0 và SAVIS e-Gate 3.0 là 2 phần mềm vừa được bổ 

sung vào Danh sách phần mềm cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin 

một cửa điện tử thống nhất cho cấp bộ, tỉnh đánh giá đáp ứng bộ tiêu 

chí kỹ thuật 

Thực hiện nhiệm vụ trên, từ cuối năm ngoái cho đến nay, Bộ TT&TT đã 

đánh giá và lần lượt công nhận 7 hệ thống phần mềm của 7 doanh 

nghiệp  đáp ứng bộ tiêu chí thống nhất về chức năng, tính năng kỹ 

thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa 

điện tử (phiên bản 1.0) đã được Bộ ban hành hồi tháng 10/2018. 



Cụ thể, tính đến thời điểm hiện tại, Danh sách phần mềm cổng dịch vụ 

công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất cho cấp bộ, cấp 

tỉnh được Bộ TT&TT đánh giá đáp ứng bộ tiêu chí kỹ thuật đã có 7 

phần mềm, bao gồm: bao gồm: “Cổng Dịch vụ công và phần mềm hệ 

thống một cửa điện tử VNPT iGate trên nền tảng VNPT eGov 2.0” 

(VNPT iGate), phiên bản 2.0.0 của Tập đoàn VNPT; “Phần mềm Cổng 

dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử”(O-PUS) phiên bản 

2.0 của Nhật Cường; “Cổng Dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử 

Viettel” (V1Gate) phiên bản 2.0; 

“Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử FPT.eGov 

phiên bản 1.0 của Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT IS); 

Cổng Dịch vụ công và Phần mềm Một cửa điện tử EFY Việt Nam (EFY-

eCS) phiên bản 5.0 của Công ty cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt 

Nam; Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử DGOV 

phiên bản 1.0 của Công ty Cổ phần Công nghệ số thông minh; Cổng 

dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử tích hợp liên thông SAVIS e-

Gate 3.0 trên nền tảng số SAVIS Digital Gov 2.0 của Công ty cổ phần 

Công nghệ SAVIS. 

Trong đó, DGOV phiên bản 1.0 và SAVIS e-Gate 3.0 là 2 phần mềm 

vừa được đánh giá, công nhận vào đầu tháng 7/2019. 

Cả 7 phần mềm Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử 

thống nhất cho cấp bộ, cấp tỉnh nêu trên đều được Bộ TT&TT đánh giá 

đáp ứng các yêu cầu chung; yêu cầu về chức năng, hiệu năng và an 

toàn bảo mật; đáp ứng yêu cầu về khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu 

giữa Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử; kết nối 

với Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Được biết, thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục thẩm định, đánh giá và 

công nhận các phần mềm Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một 

cửa điện tử thống nhất cho cấp bộ, cấp tỉnh đạt tiêu chuẩn để các bộ, 

ngành, địa phương có thêm lựa chọn trong việc triển khai áp dụng tại 

bộ, ngành, địa phương mình. Danh sách các hệ thống phần mềm này 

sẽ liên tục được Cục Tin học hóa  - Bộ TT&TT cập nhật, công bố công 

khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (mic.gov.vn) và Cục Tin học 

hóa (aita.gov.vn). 
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5. Kiểm tra chuyên ngành chưa có cải cách đáng kể 



Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhìn chung trong quý II/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. 

Cần xem xét công tác kiểm tra chuyên ngành  

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 phải 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.  

Vẫn tồn tại khoảng cách giữa chính sách và thực thi 

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...  
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6. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập 
khẩu được đơn giản hóa 

Dự án hỗ trợ kỹ thuật tạo thuận lợi thương mại do là cần thiết, đáp ứng 

kịp thời việc thực hiện Hiệp định TFA và triển khai các FTA thế hệ mới. 

Sáng 10/7, tại Hà Nội, diễn ra lễ khởi động Tạo thuận lợi thương mại do 

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Ủy viên Bộ Chính 

trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới dự và phát biểu tại buổi lễ. 

Dự án hỗ trợ kỹ thuật Tạo thuận lợi thương mại được Chính phủ phê 

duyệt và giao Bộ Tài chính là cơ quan chủ quản với tổng vốn viện trợ 

hơn 21 triệu USD. Dự án sẽ được thực hiện trong 5 năm với mục tiêu 

tổng thể là cải cách, chuẩn hóa, hài hòa hóa và đơn giản hóa các thủ 

tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, phù hợp với các chuẩn 

mực quốc tế nhằm thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của 

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO TFA) và chủ trương của Chính phủ 

về cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập 

khẩu. 



 

Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, xuất 

phát từ nhu cầu nội tại của nền kinh tế với phương châm “Kỷ cương, 

liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, Chính phủ Việt 

Nam đã quyết liệt chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiều biện pháp cụ thể 

nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia và tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận 

lợi, bình đẳng cho cộng đồng doanh nghiệp. 

Phó Thủ tướng cũng cho rằng, đây là những kết quả bước đầu và còn 

nhiều việc cần phải triển khai quyết liệt để đảm bảo sự đồng bộ và phát 

triển bền vững. Trong bối cảnh đó, Dự án hỗ trợ kỹ thuật tạo thuận lợi 

thương mại do Hoa Kỳ tài trợ được Chính phủ Việt Nam xác định là 

thiết thực, đúng thời điểm và cần thiết, đáp ứng được yêu cầu mong 

đợi của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện Hiệp định TFA và tổ 

chức triển khai các FTA thế hệ mới. 

“Tôi đề nghị Bộ Tài chính, với tư cách là cơ quan chủ quản của Dự án, 

chủ trì phối hợp chặt chẽ với các Bộ/ngành, địa phương và Cơ quan 

phát triển quốc tế Hoa Kỳ cũng như khu vực kinh tế tư nhân tổ chức 

triển khai dự án một cách hiệu quả bảo đảm mục tiêu tổng thể đã được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, để triển khai dự án hiệu quả nhất”, 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh. 

Thời gian qua, với tư cách là một thành viên của Tổ chức Thương mại 

thế giới, Việt Nam đã hoàn tất việc phê chuẩn Hiệp định FTA vào ngày 



26/11/2015. Song song với việc đàm phán, phê chuẩn và tổ chức triển 

khai hiệp định TFA, Việt Nam đã chủ động đàm phán, ký kết và triển 

khai nhiều hiệp định thương mại tự do cả trên cấp độ đa phương và 

song phương. Theo đó, các cam kết về tạo thuận lợi thương mại trong 

các FTA, nhất là các FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, luôn được 

đặt ở vị trí ưu tiên, đặc biệt với các cam kết tạo ra sự khác biệt, thúc 

đẩy sự minh bạch, nhất quán, có tính dự đoán đối với quy trình thủ tục 

và dịch vụ công của Chính phủ cung cấp cho các giao dịch hàng hóa 

qua biên giới./. 
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7. Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước 
ngày càng hoàn thiện 

Để đáp ứng mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác 

kiểm soát chi ngân sách Nhà nước và tạo thuận lợi cho các cơ quan, 

đơn vị sử dụng ngân sách, chương trình dịch vụ công trực tuyến 

(DVCTT) của Kho bạc Nhà nước đang liên tục được hoàn thiện, nâng 

cấp, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa.     

Việc triển khai DVCTT đang được KBNN tích cực tuyên truyền, đẩy 
mạnh đến từng đơn vị sử dụng ngân sách 

Đơn vị sử dụng hưởng ứng tích cực 



Trên cơ sở, mục tiêu Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 thành 

Kho bạc điện tử trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, cung cấp 

ngày càng nhiều các DVCTT cho các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao 

dịch với KBNN, việc triển khai DVCTT đang được KBNN tích cực tuyên 

truyền, đẩy mạnh đến từng đơn vị sử dụng ngân sách. 

Tại KBNN Phú Thọ, đơn vị này chính thức mở rộng DVCTT diện rộng 

trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của KBNN từ tháng 4/2019. Theo ông 

Trần Mạnh Hùng, Giám đốc KBNN Phú Thọ, ngay từ khi bắt đầu triển 

khai, đơn vị đã chủ động báo cáo chính quyền địa phương về chủ 

trương của KBNN về triển khai diện rộng DVCTT. KBNN Phú Thọ cũng 

ban hành văn bản gửi các sở, ngành, UBND huyện, UBND thị xã, các 

chủ đầu tư để chủ động triển khai. Đồng thời đơn vị cũng bố trí cán bộ 

hỗ trợ, tập huấn cho các đơn vị tham gia DVCTT của KBNN. 

Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Phú Thọ đã có 785 đơn 

vị sử dụng ngân sách đăng kí tham gia DVCTT của KBNN (chiếm 40% 

đơn vị giao dịch trên địa bàn tỉnh). Tổng số hồ sơ được chuyển qua hệ 

thống DVC là 14.835 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ hoàn thành giao dịch là 

11.151 hồ sơ. Từ khi triển khai đến nay chưa phát hiện sai sót có nguy 

cơ mất tiền. 

"Lợi ích của DVCTT là tạo sự công khai, minh bạch hóa thủ tục hành 

chính, hướng tới tăng độ hài lòng, thuận lợi và giảm thời gian, chi phí đi 

lại, giảm chi phí hoạt động của các đơn vị sử dụng ngân sách. Theo đó, 

các đơn vị sử dụng ngân sách có thể thực hiện gửi hồ sơ và nhận kết 

quả của kho bạc ngay tại đơn vị. Chính vì vậy, ngay từ khi bắt đầu thực 

hiện, dịch vụ này đã nhận được sự phản ứng tích cực từ phía đơn vị sử 

dụng ngân sách", ông Trần Mạnh Hùng chia sẻ. 

Lan tỏa nhanh chóng 

Chỉ sau 3 tháng triển khai, kết quả có tới 40% đơn vị tham gia sử dụng 

DVCTT thay thế phương thức cũ. Theo đại diện KBNN Phú Thọ, để 

làm được điều đó, ngoài việc tham mưu UBND tỉnh có công văn chỉ 

đạo các đơn vị thực hiện, đơn vị còn sử dụng phương thức "lan tỏa" từ 

đơn vị sử dụng ngân sách này đến đơn vị sử dụng ngân sách kia. 

"Lợi ích của DVCTT quá rõ ràng nên với những đơn vị đã sử dụng, 

chúng tôi coi đây là kênh truyền thông, hỗ trợ hữu hiệu với những đơn 

vị còn lại. Ngoài ra, do nguồn nhân lực hạn hẹp, KBNN Phú Thọ cũng 

phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ kí số để tăng 

cường công tác hỗ trợ. Nhờ vậy, sự lan tỏa lợi ích của DVCTT nhanh 

chóng hơn bao giờ hết", Giám đốc Trần Mạnh Hùng chia sẻ. 



Là một trong những đơn vị đi đầu trong việc sử dụng DVCTT trên toàn 

tỉnh, Trường Đại học Hùng Vương được KBNN Phú Thọ đánh giá cao 

về công tác phối hợp cũng như độ nhanh nhạy, tích cực tham gia. 

Theo ông Lê Quang Hưng, Kế toán trưởng Nhà trường, ngay từ khi bắt 

đầu sử dụng, đơn vị không gặp bất cứ vướng mắc gì đáng kể. Trước 

đây, khi giao dịch chứng từ giấy, phải mất nhiều thời gian để theo dõi 

xem chứng từ đã được ký duyệt chưa, nhưng khi thực hiện DVCTT, 

ngay khi đưa chứng từ lên hệ thống, kế toán có thể nắm rõ bộ hồ sơ 

đang ở khâu nào, có sai sót gì không và khi có sai sót, ngay lập tức 

được hệ thống báo trả. Hầu như chứng từ đưa lên hệ thống được xử 

lý, giải quyết ngay trong ngày. 

"Phần mềm đơn giản, giao diện dễ nhìn, dễ sử dụng, giúp tiết kiệm khá 

nhiều thời gian cho người làm công tác kế toán. Trong thời đại công 

nghệ 4.0, DVCTT, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với cán bộ Kho bạc là hết 

sức cần thiết", ông Hưng nhận định. 

Góp ý cho dịch vụ này, ông Lê Quang Hưng cho rằng, thời gian tới, 

KBNN cần tăng dung lượng cho các tài liệu đính kèm (hiện là 5 

Megabyte) bởi với những hồ sơ có số lượng chứng từ lớn từ 20-30 

trang như bảng lương thì không thể đính kèm lên ứng dụng DVC mà 

vẫn phải mang trực tiếp đến KBNN. 

Qua một thời gian triển khai DVCTT (từ năm 2018 đến nay), qua nhận 

xét của KBNN các tỉnh, thành, về cơ bản hệ thống DVCTT hoạt động 

thông suốt, bảo đảm an toàn, quy định chi tiết cho từng dịch vụ, dễ 

dàng cho các đơn vị tham gia dịch vụ. Nếu như thời gian đầu, có nhiều 

ý kiến phản ánh về tốc độ đường truyền thì nay không còn. Qua nhiều 

lần nâng cấp, Chương trình đã có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, 

hiệu năng xử lý nhanh và hiệu quả. Đây là những yếu tố quan trọng tác 

động tích cực đến các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với KBNN 

hướng tới việc sử dụng ngày càng nhiều các dịch vụ công trực tuyến 

KBNN. 

Theo baohaiquan.vn 

 

8. Chặt chẽ, tránh cấp tràn lan 

Hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao dành cho những đối tượng 

đặc biệt, do đó không nên cấp tràn lan. Đây là ý kiến được nêu ra 

tại phiên họp cho ý kiến về dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của 



công dân Việt Nam do Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An 

ninh tổ chức sáng qua tại Hà Nội. 

Liệu có “mở” quá không? 

Đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đã được 

quy định cụ thể tại Nghị định số 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ, được 

thực hiện ổn định trong thời gian qua. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng đủ 

điều kiện để đưa vào quy định cụ thể trong Luật. Về cơ bản, đối tượng 

cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trong dự thảo Luật được quy 

định như trong Nghị định số 136/2007/NĐ-CP, song Phó Cục trưởng 

Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan vẫn băn khoăn với 

quy định về những trường hợp được cấp hộ chiếu ngoại giao trong dự 

thảo Luật. Về trường hợp được cấp hộ chiếu công vụ, dự thảo Luật có 

bổ sung đối tượng hạ sỹ quan so với quy định pháp luật hiện hành. 

Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hương Lan cho rằng, qua nghiên cứu Luật 

Công an nhân dân 2018, đối tượng hạ sỹ quan bao gồm hạ sỹ quan 

nghiệp vụ, hạ sỹ quan chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật và hạ sỹ 

quan nghĩa vụ… Theo đó, những người vừa thi đỗ vào trường của 

công an nhân dân cũng được coi là hạ sỹ quan. Nếu theo quy định của 

dự thảo Luật thì sẽ tiến hành cấp hộ chiếu công vụ cho đối tượng này, 

khi ấy số hộ chiếu công vụ được cấp sẽ tăng lên rất nhiều. Như vậy, 

quốc tế sẽ đánh giá hộ chiếu công vụ của Việt Nam được cấp tràn lan 

và sẽ đặt câu hỏi tại sao lại cấp nhiều hộ chiếu công vụ như vậy? “Nên 

chăng, dành ưu đãi miễn trừ cho hộ chiếu công vụ, ngoại giao như 

thông lệ quốc tế”, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hương Lan đặt vấn đề. 



 

Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Thanh 

Hồng phát biểu tại phiên họp 

Ảnh: Hà An 



Cũng theo bà Nguyễn Thị Hương Lan, nếu 

hạ sỹ quan của lực lượng vũ trang được 

cấp hộ chiếu công vụ thì bên quốc phòng, 

công nhân viên quốc phòng cũng được cấp 

hộ chiếu công vụ vì đối tượng tương đương, 

hay những nhân viên ký hợp đồng dài hạn 

với các bộ, ngành khác cũng là cán bộ làm 

việc cho các bộ, ngành đó cũng được áp 

dụng. Nếu “mở” ra như vậy thì cũng phải 

“mở” cho tất cả các bộ, ngành, không ưu ái 

riêng cho lực lượng vũ trang. Ngoài ra, 

Khoản 2, Điều 9 dự thảo Luật quy định, 

trường hợp được cấp hộ chiếu công vụ là 

cán bộ, công chức, cán bộ xã, phường, thị 

trấn theo quy định của pháp luật về cán bộ, 

công chức; viên chức quản lý theo quy định 

của pháp luật về viên chức. 

Theo quy định hiện hành, viên chức quản lý 

chỉ trực thuộc các cơ quan trung ương mới 

được cấp hộ chiếu công vụ. Trong khi đó, 

quy định như dự thảo Luật thì viên chức 

quản lý được cấp hộ chiếu công vụ thì số hộ 

chiếu công vụ được cấp là vô cùng nhiều. 

Do đó, có ý kiến đề nghị, Ban soạn thảo nếu 

giữ lại quy định của Nghị định 136 thì phải 

giữ nguyên quy định về đối tượng được cấp hộ chiếu công vụ. Trong 

trường hợp thay đổi thì cũng phải được giải trình một cách hợp lý. Dưới 

góc độ cơ quan cấp hộ chiếu, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hương Lan 

đề nghị, cần cân nhắc thêm đối tượng được cấp hộ chiếu công vụ là hạ 

sỹ quan và viên chức quản lý theo quy định của pháp luật về viên chức. 

Đồng quan điểm này, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An 

ninh Nguyễn Thanh Hồng cho rằng, đối tượng được cấp hộ chiếu công 

vụ quá rộng thì ngoại giao công vụ sẽ không còn ý nghĩa. Hộ chiếu của 

Việt Nam xếp vào nhóm nào trong giá trị hộ chiếu trong các quốc gia 

trên thế giới, đây là vấn đề đặt ra đối với luật này để nâng vị thế hộ 

chiếu của chúng ta lên tầm cao hơn. 

“Chưa cảm thấy yên tâm” 

Mục đích hướng tới của Luật này là phải tạo điều kiện thuận lợi để 

công dân thực hiện quyền xuất cảnh, nhập cảnh. Tuy nhiên, nhiều ý 

Qua thảo luận tổ tại Kỳ 

họp thứ Bảy vừa qua, 

nhiều ĐBQH bức xúc về 

đối tượng cấp hộ chiếu 

ngoại giao, hộ chiếu 

công vụ. Có những 

người nguyên Ủy viên 

Trung ương Đảng, 

nguyên Bộ trưởng 

nhưng về tham gia ở 

một số tổ chức chính trị 

- xã hội thì không được 

cấp hộ chiếu công vụ. 

Các trường hợp này rất 

tâm tư, nhiệm vụ đặt ra 

vì sao không cấp hộ 

chiếu công vụ cho các 

trường hợp này thì phải 

có giải thích cụ thể, rõ 

ràng. 

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc 

phòng và An ninh Võ 

Trọng Việt 



kiến cho rằng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, nhưng dự thảo 

Luật cũng cần có các quy định chặt chẽ để bảo đảm yêu cầu quản lý 

các đối tượng được cấp hộ chiếu công vụ theo quy định của Luật Cán 

bộ, công chức; Luật Viên chức và các quy định pháp luật về quốc 

phòng và an ninh. 

Ủy viên Thường trực Nguyễn Thanh Hồng cho rằng, để vừa bảo đảm 

quyền xuất cảnh, nhập cảnh của công dân, vừa bảo đảm an ninh quốc 

gia, an toàn xã hội, cần có quy định để bảo đảm cho việc quản lý đối 

với công chức, viên chức, cán bộ đảng viên, sỹ quan, lực lượng vũ 

trang, tránh xảy ra những sai phạm liên quan đến vấn đề này. 

Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Luật, Phó Cục trưởng Cục 

Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an, Đại tá Trần Văn Dự cho rằng, đối 

tượng, phạm vi cấp hộ chiếu ngoại giao, công vụ rất rộng, nhưng lại 

thấy chưa đủ và chưa “quét” được hết các trường hợp trên thực tế. Do 

vậy, cần tiếp tục rà soát đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao. Trong 

trường hợp không “quét” hết được các đối tượng thì cũng nên có một 

khoản “mở” nhằm xử lý các tình huống phát sinh sau này, tránh tình 

trạng khi xảy ra tình huống đó lại phải “đẩy” lên Thủ tướng, hay Bộ 

trưởng Bộ Ngoại giao sẽ rất khó, Đại tá Trần Văn Dự nêu ý kiến. 

Từ góc nhìn của cơ quan thẩm tra dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban 

Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt cho rằng, cấp hộ chiếu ngoại 

giao, hộ chiếu công vụ hiện còn nhiều ý kiến khác nhau và “chưa cảm 

thấy yên tâm” về đối tượng được quy định trong điều luật này. Bởi quy 

định đối tượng cụ thể nhưng lại “vừa thừa, vừa thiếu”. Để quy định chặt 

chẽ nội dung này, Chủ nhiệm Võ Trọng Việt cho rằng, cơ quan soạn 

thảo, cơ quan thẩm tra, Bộ Ngoại giao phải cùng nhau rà soát lại, đối 

tượng nào nên đưa vào, đối tượng nào nên đưa ra, cân bằng các loại 

đối tượng, không thể để chức danh này cao hơn thì không được cấp hộ 

chiếu, trong khi chức danh thấp hơn lại được cấp. Phải rất cẩn trọng 

với quy định này. Đồng thời, cần tập trung rà soát phạm vi, danh mục, 

đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cho đồng 

bộ, đúng quy định, đúng chính sách. 

Theo daibieunhandan.vn 

 

 

9. Yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ độc lập khi xét 
tuyển viên chức 



Báo SGGP nhận được phản ảnh của nhiều giáo viên đang công 

tác theo hình thức ký hợp đồng lao động tại các trường phổ thông 

trên địa bàn TPHCM, về yêu cầu xét duyệt hồ sơ thi tuyển viên 

chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020. 

 

Theo đó, một số ứng viên đã đi dạy nhiều năm, có bằng thạc sĩ, trình 

độ tiếng Anh tương đương cấp độ B1 khung châu Âu, nhưng hồ sơ 

không đủ điều kiện xét tuyển viên chức với lý do không đạt yêu cầu về 

trình độ ngoại ngữ. 

Ngày 9-7, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Nguyễn Huỳnh 

Long, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết căn 

cứ theo kế hoạch tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT TP năm học 2019-2020, người 

dự tuyển vào vị trí giáo viên bộ môn ở bậc THCS phải có bằng tốt 

nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc cao đẳng các chuyên ngành 

phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm, trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT. 

Đối với vị trí giáo viên bộ môn ở bậc THPT, ứng viên phải có bằng tốt 

nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các 

chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên, có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm, trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo khung tham 

chiếu châu Âu. 

Tuy nhiên, đối với các trường hợp ứng viên có chứng chỉ ngoại ngữ 

tương đương nhưng không đủ điều kiện xét tuyển do đây là các chứng 

chỉ công nhận kết quả môn học (trường hợp này là môn tiếng Anh) 



trong quá trình học tập sau đại học, không phải là các chứng chỉ ngoại 

ngữ độc lập nên không được công nhận. 

 Theo sggp.org.vn 

 

10. TP HCM áp dụng 4.0 giải quyết các vấn đề 
“nóng” 
Nhu cầu về giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày đối với các cơ 

quan quản lý nhà nước là rất lớn và thực sự là vấn đề “nóng” của 

TP HCM. 

Là vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, TP HCM có tốc độ phát triển 

kinh tế nhanh chóng với hơn 10  triệu dân và 300.000 doanh nghiệp 

trong và ngoài nước hoạt động. Song, thành phố cũng đối mặt với rất 

nhiều các vấn đề như dân nhập cư đông, hạ tầng xã hội, ô nhiễm môi 

trường, an toàn thực phẩm, môi trường đầu tư… Trong đó, nhu cầu về 

giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày đối với các cơ quan quản lý 

nhà nước là rất lớn và thực sự là vấn đề “nóng” của thành phố.  

Bức thiết cải cách hành chính 

Tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2019, 

một trong những hạn chế, tồn tại cơ bản mà Tp.HCM cần được tập 

trung tháo gỡ trong năm 2019 là công tác cải cách hành chính. 

Theo đánh giá của Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong, cải 

cách hành chính trong năm qua đã được cả hệ thống chính trị quan 

tâm đầu tư. Tuy nhiên chưa có những điểm sáng nổi bật, chưa thỏa 

mãn được yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, chất 

lượng cán bộ chưa đồng đều, có lúc, có nơi chưa đáp ứng được yêu 

cầu nhiệm vụ, thiếu tinh thần sáng tạo, trách nhiệm cá nhân, vẫn còn 

tình trạng chỗ thừa chỗ thiếu, công tác phối hợp giữa các ngành, các 

cấp, sự chủ động, cộng đồng trách nhiệm của các đơn vị trong thực thi 

công vụ còn chưa thực sự đồng bộ, hiệu quả. 

Vì lẽ đó, năm 2019, TP HCM xác định là năm đột phá về cải cách hành 

chính lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu 

quả giải quyết công việc hành chính. Các quận huyện, phường xã phải 

công khai thủ tục hành chính, phấn đấu giải quyết 30 - 40% thủ tục 

hành chính cấp độ 3 - 4 qua mạng Internet, phấn đấu 90% trả hồ sơ 

đúng hạn cho người dân, doanh nghiệp. Quan trọng hơn cả, cải cách 

hành chính còn là đòi hỏi khách quan tạo tiền đề và thúc đẩy phát triển 

kinh tế. 



Hiện nay, thành phố đang tích cực xây dựng đô thị thông minh. Thế 

nên nếu thủ tục hành chính không được cải cách tốt hoặc cải cách 

chậm thì sẽ đánh mất đi lợi thế, cơ hội, trở thành rào cản rất lớn kìm 

hãm sự phát triển kinh tế - xã hội của đô thị năng động nhất nước này. 

 

Các Đại biểu Tp.HCM trải nghiệm ứng dụng dụng Giao việc tức thời- 

Nhắc việc thông minh. 

Vì lẽ đó, thành phố đã không ngừng lựa chọn doanh nghiệp VT-CNTT 

uy tín cung cấp hệ thống CNTT toàn diện. Và một trong những hệ 

thống CNTT được lựa chọn với trọng trách giúp TP HCM tạo sự chuyển 

biến tích cực, hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cho 

cá nhân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận lợi chính là 

Phòng họp không giấy E-Cabinet và ứng dụng Giao việc tức thời- Nhắc 

việc thông minh của Tập đoàn VNPT. Trong đó, ứng dụng “Giao việc 

tức thời- Nhắc việc thông minh” đóng góp vai trò quan trọng trong cách 

tác quản lý, đôn đốc công việc tại các cấp và là tiền đề để công tác cải 

cách hành chính của thành phố đạt được mục tiêu mong muốn. 

Theo đánh giá chung, ứng dụng này thực sự là một “thư ký riêng” hiệu 

quả cho lãnh đạo các cấp, tạo nên quy trình làm việc bài bản và chuyên 

nghiệp. Ứng dụng còn sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để thống kê, phân 

loại, lên lịch công việc và nhắc việc tự động một cách chính xác nhất 

với các modul tính năng nổi bật: Trao đổi, giao việc tức thời: cung cấp 

môi trường bảo mật để lãnh đạo trao đổi và giao việc cho cá nhân, đơn 



vị phụ trách; Nhắc nhở công việc: hệ thống tự động cảnh báo các công 

việc sắp đến thời hạn xử lý; Quản lý công việc: ứng dụng trí tuệ nhân 

tạo để thống kê, phân loại công việc; Trợ lý ảo: hỗ trợ báo cáo công 

việc hàng ngày, tương tác với người dùng để tìm kiếm thông tin; Tính 

năng nâng cao: tích hợp lịch cá nhân, lịch làm việc và các ứng dụng 

khác. 

Áp dụng 4.0 để giải quyết các vấn đề “nóng” 

Không phải ngẫu nhiên mà Ứng dụng “Giao việc tức thời- Nhắc việc 

thông minh” được Lãnh đạo TP HCM tin tưởng chọn lựa để nâng cao 

hiệu quả công tác hành chính. Đây là ứng dụng thông minh với trí tuệ 

nhân tạo, kiến thiết nên môi trường tương tác đa chiều và tức thời, giúp 

người dùng có thể chia sẻ thông tin, trao đổi và phản hồi dễ dàng. Nhờ 

vậy, mọi vấn đề được xử lý nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả. 

Các dữ liệu đều được lưu và bảo mật tại Trung tâm dữ liệu Big Data 

của VNPT. Với sự hỗ trợ của “thư ký riêng” này, cấp lãnh đạo sẽ dễ 

dàng phân loại và nhanh chóng giao việc, quản lý hồ sơ công việc, tiến 

độ một cách chặt chẽ. Với cấp nhân viên, hệ thống trả về và sắp xếp 

lịch công việc một cách hiệu quả, nhắc nhở công việc đến hạn giúp 

năng suất lao động của mỗi nhân viên tăng lên nhiều lần so với trước. 

Giải pháp Phòng họp không giấy E-Cabinet và ứng dụng Giao việc tức 

thời- Nhắc việc thông minh sẽ được triển khai tại 24 Quận huyện và 31 

Sở/Ban/Ngành của TP HCM. 

Đánh giá cao UBND TP HCM trong việc tiên phong triển khai thực hiện 

mô hình ứng dụng giao và nhắc việc hiệu quả này, Bí thư Thành ủy TP 

HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đây là giải pháp thiết thực phục vụ 

cải cách hành chính. 

Từ 2 năm qua, Thành phố nêu chủ trương về sự hài lòng của người 

dân là thước đo sự phục vụ nên tinh thần là có hệ thống này giúp lãnh 

đạo cũng như cán bộ các phòng làm việc hiệu quả hơn và đỡ mệt hơn. 

Một khi cán bộ làm việc với hiệu quả cao thì mọi vấn đề của doanh 

nghiệp, người dân với cấp quản lý nhà nước sẽ thuận lợi và nhanh 

chóng, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 

Trên cơ sở đó, các vấn đề “nóng” của thành phố nói chung và về thủ 

tục hành chính nói riêng sẽ được giải quyết triệt để, góp phần nâng cao 

ý thức, chuyên môn phục vụ của một số cán bộ, công chức. Chấm dứt 

tình trạng bức xúc, phàn nàn của người dân và doanh nghiệp, hướng 

đến thành phố văn minh, hiện đại, minh bạch, thân thiện, một môi 



trường kinh doanh đầu tư lý tưởng của tất cả các doanh nghiệp trong 

và ngoài nước chính là mục tiêu mà TP HCM đang hướng đến. 

Theo enternews.vn 

 

11. Nghệ An sẽ ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp 
hạng cải cách hành chính các cấp, ngành 
Việc ban hành Bộ tiêu chí chung của tỉnh để đánh giá, xếp hạng 

công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị được thực hiện 

đảm bảo công khai, khách quan chính xác dựa trên cơ sở kết quả 

đạt được của từng cơ quan, đơn vị. 

Chiều 9/7, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa, 

UBND tỉnh tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về Dự thảo Quyết định 

sửa đổi bổ sung Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của 

UBND tỉnh ban hành quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành 

chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

Xếp hạng cải cách hành chính gắn với thi đua, khen thưởng 

UBND tỉnh sẽ ban hành Bộ tiêu chí xây dựng đánh giá chỉ số cải cách 

hành chính (CCHC) cấp cơ sở, huyện, ngành. Các cơ quan Trung 

ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh áp 

dụng quy định này để đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính hàng 

năm trong trường hợp các bộ, ngành dọc chưa ban hành quy định 

riêng. 



Điểm mới của Quy định Đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh là sẽ đưa các tiêu chí như: Công tác chỉ 

đạo, điều của cơ quan, đơn vị đối với công tác CCHC; thực hiện nhiệm 

vụ cấp trên giao; các cơ quan, đơn vị xin lỗi người dân khi chậm giải 

quyết thủ tục hành chính để chấm điểm. 

Quy định nêu rõ nguyên tắc xếp loại đánh giá: Việc xếp hạng CCHC 

của các cơ quan, đơn vị căn cứ chỉ số mà đơn vị đạt được và được xếp 

theo thứ tự từ cao xuống thấp. 

Giám đốc Sở Nội vụ Đậu Văn Thanh trình bày nội dung Quy định Đánh 

giá, xếp loại công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.  

Xếp hạng CCHC của các đơn vị được gắn với công tác thi đua khen 

thưởng trong năm của tỉnh. Điểm số làm cơ sở cho việc xem xét thi đua 

khen thưởng hàng năm được chuyển đổi từ điểm số đạt được của đơn 

vị theo thang điểm 100 tại quy định này sang thang điểm trong quy định 

xếp loại thi đua hàng năm của UBND tỉnh. 

Quy định cũng nêu rõ các tiêu chí, thang điểm đánh giá và cách tính 

điểm cũng như quy trình đánh giá, xếp hạng, công bố chỉ số CCHC. 

Theo đó, thang điểm đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính 

của các cơ quan, đơn vị là 100 điểm. Trong đó: Điểm đánh giá kết quả 

thực hiện: 65/100 điểm; Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học: 35/100 

điểm.  



Góp ý vào nội dung dự thảo, các đại biểu đề nghị các tiêu chí đánh giá 

cần xác định trọng số cho các tiêu chí; bổ sung tiêu chí chấm điểm đưa 

phần mềm vào quản lý văn bản; đánh giá điểm nên chú trọng chất 

lượng giải quyết thủ tục hành chính; quy định thang điểm cho các tiêu 

chí để đảm bảo công bằng đối với các cơ quan đơn vị trong thực hiện 

các nhiệm vụ CCHC. 

Đánh giá công khai, khách quan, công bằng 

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa nhấn 

mạnh: Mục đích cuối cùng của công tác CCHC là hướng đến bộ máy 

của các cơ quan hành chính hoạt động thông suốt hiệu quả, nâng cao 

chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa kết luận cuộc họp.  

“Việc sửa đổi, bổ sung ban hành Quy định đánh giá xếp loại công tác 

CCHC của các cơ qua đơn vị nhằm phù hợp với thực tiễn đặc thù riêng 

của tỉnh. Qua đó, xây dựng Bộ tiêu chí chung của tỉnh để đánh giá, xếp 

hạng công tác CCHC của cơ quan, đơn vị được thực hiện đảm bảo 

trung thực, công khai, khách quan, công bằng, thường xuyên, kịp thời, 

chính xác dựa trên cơ sở kết quả, điểm số đạt được của từng cơ quan, 

đơn vị, để thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính của tỉnh”- 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định. 



Cán bộ phường Nghi Hương (thị xã Cửa Lò) giải quyết thủ tục hành 

chính cho người dân. 

Thống nhất thông qua dự thảo này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc 

Hoa đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến thảo luận của các sở, ban, ngành 

tại cuộc họp, sửa đổi, bổ sung dự thảo, xin ý kiến góp ý của các sở, 

ngành, hoàn chỉnh nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ sắp 

tới. 

Theo baonghean.vn 

 

12. Tiết kiệm thời gian và chi phí vận chuyển nhờ 
ứng dụng công nghệ 
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai tại Tiền 

Giang giúp giảm thiểu thời gian vận chuyển hồ sơ và tiết kiệm chi 

phí vận chuyển. 

Hiện phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan hành 

chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được ban hành tại Quyết 

định số 03/2014 ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh từng bước được sử 

dụng ổn định, đi vào nề nếp tại các sở, ngành và địa phương. 



Trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã và đang triển khai cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với một số thủ tục hành chính 

về lĩnh vực đất đai. 

Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai cũng đang vận hành cơ sở dữ 

liệu về đất đai trên phần mềm Vilis 2.0 cho 8 đơn vị cấp huyện có cơ sở 

dữ liệu địa chính chính quy gồm: Cái Bè, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy, thành 

phố Mỹ Tho, Chợ Gạo, Gò Công Tây, thị xã Gò Công, Gò Công Đông... 

Hệ thống này đã được vận hành từ cấp huyện đến cấp tỉnh, thực hiện 

các “quy trình thủ tục hành chính về lĩnh vực  đất đai theo cơ chế  một 

cửa liên thông” trong công tác cấp giấy chứng nhận, vận hành luân 

chuyển hồ sơ trên file số, giúp giảm thiểu thời gian luân chuyển hồ sơ 

từ các Chi nhánh về Văn phòng Đăng ký đất đai và tiết kiệm được đáng 

kể chi phí vận chuyển.  

Tuy vậy việc chia sẻ thông tin, dữ liệu còn nhiều hạn chế, chưa đảm 

bảo cho công tác tra cứu, báo cáo thống kê, phục vụ trên hệ thống 

mạng; cơ chế chia sẻ thông tin cơ sở dữ liệu đất đai còn thiếu, không 

phát huy tác dụng. 

Hơn nữa, việc giám sát, kiểm tra, đánh giá vận hành hệ thống thông tin, 

cơ sở dữ liệu chưa hoàn chỉnh, hồ sơ, dữ liệu gốc trước đây chưa 

được chỉnh lý cập nhật…  

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Anh Tuấn, riêng đối 

với 3 huyện: Tân Phước, Châu Thành và Tân Phú Đông đã thực hiện 

thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên phần mềm một cửa điện tử (do 

3 huyện chưa có cơ sở dữ liệu địa chính chính quy), cán bộ tiếp nhận 

tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện chuyển trạng thái 

hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử (thực hiện chuyển hồ sơ giấy từ 

Chi nhánh Văn phòng đến Văn phòng Đăng ký đất đai và ngược lại 

theo đường bưu điện).  

Năm 2015, UBND tỉnh đã chấp thuận cho Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng phần mềm “Quản lý hồ sơ 

chuyên ngành Tài nguyên và môi trường” trên các lĩnh vực (trong đó có 

thanh tra, quản lý đất công, định giá đất, tái định cư...) với số tiền 

khoảng 218 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp tài nguyên và môi trường. 

Ông Phạm Văn Trọng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Tiền Giang cho biết: Về hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ tại Sở 

thì tỷ lệ các phòng, đơn vị có mạng LAN (mạng máy tính nội bộ) chiếm 

11/11 đơn vị; số lượng máy kết nối internet đạt 428 máy, đạt tỷ lệ 

100%. 



Đặc biệt, Sở đã kết nối với mạng chuyên dùng của các cơ quan Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh; hạ tầng đảm bảo an toàn, an toàn thông tin: số 

đơn vị cài đặt phần mềm tường lửa chiếm 3/11 đơn vị; số phòng, đơn 

vị trang bị phần mềm diệt virus chiếm 11/11 đơn vị; số đơn vị trang thiết 

bị bảo mật chiếm 3/11 đơn vị.  

Đồng thời, Sở và các đơn vị trực thuộc Sở đều có hệ thống máy chủ; 

hệ thống lưu trữ; hệ thống bảo mật; đường truyền ADSL và FTTH (cáp 

quang)… đảm bảo cho các phần mềm ứng dụng đang được triển khai 

của tỉnh như: Phần mềm quản lý văn bản và điều hành (Văn phòng 

điện tử), phần mềm một cửa điện tử, Cổng thông tin điện tử… 

Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, nên việc đăng ký và cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết 

quả tích cực. 

Cụ thể với hộ gia đình, cá nhân, tổng số thửa còn tồn đọng phải thực 

hiện là 7,803 thửa, diện tích 661, 77 ha; số lượng Giấy chứng nhận đã 

cấp là 500 giấy; diện tích 40,0 ha. 

Lũy tiến đến nay, diện tích đất cấp cho hộ gia đình, cá nhân là 

189.743,0 ha, chiếm tỉ lệ 97,69 %. Với đất tổ chức, tổng số thửa còn 

tồn động phải thực hiện kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đến nay 

là 1,219 thửa. 

Lũy tiến đến nay, diện tích đất cấp cho tổ chức là 10,349,0 ha/14,648,0 

ha, chiếm 70,65%.  

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019, Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục thực hiện theo Quyết 

định 23/206 ngày 12/5/2016 Ban hành quy định thực hiện cơ chế một 

cửa, cơ chế một cửa liên thông ở các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

Kiểm tra, bổ sung các thủ tục hành chính về tài nguyên môi trường theo 

chỉ đạo của UBND tỉnh; tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho 

cán bộ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; tổ chức, triển khai các 

phần mềm quản lý chuyên ngành của Sở. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính gắn liền 

với công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng 

phí. 

Giải quyết đúng hạn các thủ tục hành chính, các đơn thư, khiếu nại, tố 

cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tăng cường kiểm tra trên tất 

cả các lĩnh vực của ngành và xử lý nghiêm các vi phạm. 



Đồng thời, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan 

hành chính nhà nước và các cấp, các ngành./.  
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13. Vì sự hài lòng của doanh nghiệp 

Để cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh, những năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã 

thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính rút ngắn thời 

gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho các cá nhân, đặc 

biệt là doanh nghiệp. 

Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết thủ tục hành chính cho 

người dân.  

Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, vì sự hài lòng của doanh 

nghiệp, Sở KH&ĐT đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức cho cán bộ, công chức về mục tiêu, sự cần thiết phải cải cách 

hành chính để mỗi người thay đổi ý thức, tác phong, thái độ trong thực 

thi nhiệm vụ. Cùng với đó, giám đốc sở cũng thường xuyên quán triệt, 

yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện nghiêm nội dung “4 tăng, 2 giảm, 

3 không” trong giải quyết TTHC; theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết và 

trả kết quả TTHC bảo đảm kịp thời, đưa kết quả giải quyết TTHC vào 



đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Đồng 

thời tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp để phát hiện 

những bất cập, hạn chế, từ đó đưa ra giải pháp chấn chỉnh, khắc phục. 

Để rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho các cá nhân và doanh 

nghiệp, hằng năm, Sở KH&ĐT xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá 

TTHC để đề nghị bãi bỏ những TTHC chồng chéo, không còn phù hợp. 

Đơn cử như năm 2017, qua rà soát, sở đã đề nghị bãi bỏ các giấy tờ 

không cần thiết trong thành phần hồ sơ giải thể doanh nghiệp, cụ thể là 

bỏ danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán trong hồ sơ giải thể doanh 

nghiệp. Tỷ lệ cắt giảm sau đơn giản hóa là 25%. Đối với thủ tục thẩm 

định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, sở đã đề nghị đơn giản 

hóa thành phần hồ sơ (bỏ bản chụp quyết định phê duyệt dự án, giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán, 

quyết định phân bổ vốn, giao vốn cho các dự án), giảm số lượng hồ sơ 

thẩm định kế hoạch đấu thầu và cắt giảm thời gian thẩm định đấu thầu. 

Tỷ lệ cắt giảm sau đơn giản hóa là 39,2%. Năm 2018, sở đã rà soát và 

đề nghị UBND tỉnh cắt giảm thời gian giải quyết đối với 1 TTHC là quyết 

định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Thời 

gian cắt giảm là 11 ngày, tỷ lệ cắt giảm là 31%. Hiện nay, sở đã đưa 

135 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết vào thực hiện tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh, đạt 100% số TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết. Sở cũng đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh trong việc công khai TTHC và bố trí công chức tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC luôn được 

Sở KH&ĐT ưu tiên. Hiện nay, sở đã triển khai thực hiện việc đăng ký 

hồ sơ doanh nghiệp trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia (do 

Bộ KH&ĐT quản lý) và hệ thống thông tin đăng ký thuế (do Tổng cục 

Thuế quản lý). Quy trình tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ, cấp giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp được thực hiện đồng bộ trên hệ thống 

thông tin doanh nghiệp quốc gia và truyền sang hệ thống thông tin đăng 

ký thuế. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan thuế cập nhật, tạo mã số 

cho doanh nghiệp và phản hồi mã số doanh nghiệp về phòng đăng ký 

kinh doanh để cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Toàn bộ hệ 

thống thông tin của doanh nghiệp được lưu trữ trên hệ thống đăng ký 

doanh nghiệp quốc gia và hệ thống thông tin đăng ký thuế. Có 60 

TTHC trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp đã thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 4. 



Từ đầu năm 2017 đến hết tháng 3-2019, Sở KH&ĐT đã tiếp nhận 

34.282 hồ sơ, trong đó số hồ sơ của doanh nghiệp chiếm 98,7%. Số hồ 

sơ đã giải quyết là 33.642, trong đó giải quyết đúng hạn là 33.606 hồ 

sơ, đạt 99,8%; số chưa giải quyết 101 hồ sơ; số phải bổ sung 138 hồ 

sơ; số trả lại 401 hồ sơ; quá hạn 36 hồ sơ. Nguyên nhân quá hạn là do 

dự án có quy mô lớn, tính chất phức tạp, lĩnh vực mới; dự án thuộc đối 

tượng phải xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc xin ý kiến nhiều đơn 

vị liên quan, trong đó có ý kiến tham gia chậm. 

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, đặc biệt là doanh nghiệp 

trong việc thành lập mới và hoạt động, tại buổi giám sát công tác cải 

cách TTHC, trọng tâm là giải quyết TTHC liên quan đến doanh nghiệp 

do Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thực hiện, Sở KH&ĐT kiến nghị: 

UBND tỉnh có chế tài xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị không có ý kiến 

tham gia hoặc kéo dài thời gian tham gia đối với những dự án phải xin ý 

kiến nhiều đơn vị liên quan để rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Xem 

xét, sửa đổi quy chế phối hợp trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá 

nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo nguyên tắc cơ 

quan, đơn vị nào giải quyết TTHC chậm cho tổ chức, cá nhân thì cơ 

quan, đơn vị đó chịu trách nhiệm và công khai xin lỗi theo quy định. Đối 

với những TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, sau khi 

có kết quả giải quyết, Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả kết quả trực 

tiếp về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho nhà đầu tư 

thay vì chuyển về Sở KH&ĐT, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và 

các Khu công nghiệp rồi mới chuyển ra Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh để trả cho nhà đầu tư như hiện nay nhằm rút ngắn thời gian 

giải quyết. 
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14. Xây dựng bệnh viện thông minh không giấy tờ 
(QBĐT) - Là bệnh viện đa khoa hạng I tuyến trung ương cũng là 
tuyến cuối khám, chữa bệnh của tỉnh Quảng Bình, trong những 
năm qua, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới luôn quan 
tâm đến các dịch vụ tiện ích trên nền tảng công nghệ thông tin 
hiện đại để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của 
người dân. 
  
Nhằm hướng tới xây dựng bệnh viện thông minh không giấy tờ, từ 
tháng 5-2019, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới triển khai 
hệ thống PACS, phần mềm quản lý bệnh viện thông minh cho tất cả 
các hoạt động. 



  
Hệ thống PACS giúp truy xuất nhanh chóng và lưu trữ hình ảnh, dữ liệu 
một cách tiện lợi. Các bác sỹ sẽ xem được hình ảnh y khoa ở bất kỳ 
nơi nào, tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, 
giúp cho việc nghiên cứu khoa học, hội chẩn, đào tạo từ xa trong và 
ngoài nước được phát triển. Hệ thống PACS không chỉ mang lại tiện 
ích cho bác sỹ, mà bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cũng có thể trực 
tiếp xem phim chụp của mình trên hệ thống mạng. 

Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới ứng dụng công nghệ 
thông tin trong việc tiếp đón bệnh nhân đến khám. 

Với mục tiêu đặt sự an toàn của người bệnh lên hàng đầu, Bệnh viện 
hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới cũng bắt đầu triển khai phần mềm 
bệnh án điện tử. Tính năng hiện đại của phần mềm mang lại sự an toàn 
cho người bệnh, tiết kiệm thời gian điều trị, tra cứu thông tin liên quan. 
Hệ thống phần mềm cho phép cảnh báo các trường hợp dị ứng thuốc, 
tương tác thuốc, phụ nữ có thai, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, triển 
khai kháng sinh dự phòng, cho phép dược lâm sàng tham gia trong chỉ 
định sử dụng thuốc của bác sỹ điều trị... Hệ thống cũng giúp lãnh đạo 
khoa kiểm soát mã hóa chẩn đoán theo ICD, theo dõi sát việc thực hiện 
các chỉ định chăm sóc, chỉ định cận lâm sàng. Thông qua các tiện ích 



của bệnh án điện tử, việc điều trị cho người bệnh luôn được công khai, 
minh bạch, rõ ràng, tránh những sai sót đáng tiếc xảy ra. 
  
Bệnh viện cũng chuẩn bị triển khai đăng ký khám bệnh tự động qua 
kios điện tử, giúp khách hàng không cần phải mất thời gian xếp hàng, 
chờ đợi. Không những vậy, thông qua các kios, người bệnh có thể biết 
được số thứ tự đang khám tại phòng khám, từ đó linh động sắp xếp 
thời gian, không phải ngồi đợi số thứ tự trước phòng khám như lúc 
trước. Ngoài ra, người bệnh được cung cấp thẻ thông minh tích hợp 
đầy đủ thông tin của mình, những lần khám tiếp theo chỉ cần quét thẻ 
tại kios thông minh và được cấp số thứ tự; đồng thời; người bệnh có 
thể xem chi tiết các thông tin của mình qua màn hình máy vi tính tại 
quầy tiếp đón. 
  
Với việc tích hợp giữa nhân lực được tuyển chọn chất lượng cao ngay 
từ đầu và sự mạnh dạn đầu tư kinh phí xây dựng, phát triển hệ thống 
công nghệ thông tin, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới 
hướng tới xây dựng mô hình mẫu trong ứng dụng công nghệ thông tin 
vào hoạt động quản trị, khám, chữa bệnh nhằm tăng hiệu quả điều trị 
cũng như sự hài lòng của người bệnh, đồng thời, chuyển giao kỹ thuật 
cho các cơ sở y tế tuyến dưới. 
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