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1. Tháo gỡ “điểm nghẽn” trong đầu tư kinh doanh 

Theo khảo sát của VCCI, 30% doanh nghiệp được hỏi cho biết gặp 

vướng mắc trong thủ tục hành chính về đất đai, 28% có liên quan 

tới vấn đề thuế, 25% liên quan tới bảo hiểm xã hội... 

 

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam 

Những nỗ lực của Chính phủ và các bộ, ngành trong việc cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đang ngày 

càng tạo nên những chuyển biến rõ nét với hàng loạt điều kiện kinh 

doanh được cắt giảm hoặc gỡ bỏ.  

Đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan tới hoạt động kinh doanh xuất 

nhập khẩu, thương mại đầu tư, sản xuất công nghiệp, các thủ tục, điều 

kiện kinh doanh không cần thiết được cắt giảm đã nhận được sự đồng 

tình của đông đảo doanh nghiệp .  

Báo cáo định kỳ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI) về tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ hỗ 

trợ phát triển doanh nghiệp luôn ghi nhận kết quả khả quan việc nhiều 

bộ, ngành, địa phương rất tích cực giải quyết các kiến nghị xây dựng 

pháp luật và đề xuất các cơ chế chính sách từ phía cộng đồng doanh 

nghiệp.  



Các vấn đề về đấu thầu, các thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thành lập 

doanh nghiệp hay bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nhất là 

các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)... đang được điều chỉnh 

theo hướng minh bạch hơn, đơn giản - nhanh chóng và ít chi phí hơn; 

đồng thời có lợi cho doanh nghiệp.  

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ, Chủ tịch Amanda Rasmussen 

cho biết, tổng hợp ý kiến từ các doanh nghiệp thành viên đều có chung 

nhận định, những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực thuế và hải quan điện 

tử đã thể hiện cam kết của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế trong việc 

giảm bớt gánh nặng ở giai đoạn kê khai và giúp tiết kiệm thời gian cho 

doanh nghiệp.  

Cùng với đó, việc thành lập Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành 

chính của Thủ tướng Chính phủ cũng là một bước quan trọng hướng 

tới giảm bớt gánh nặng pháp lý cho doanh nghiệp, giúp giảm thời gian 

xử lý và hạn chế tham nhũng.  

"Chúng tôi hy vọng Văn phòng Chính phủ sẽ tập trung hơn nữa cho 

sáng kiến này".  

Ông Tomaso Andreatta, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu 

(EuroCham) tại Việt Nam nhận định, EuroCham đánh giá cao sự hỗ trợ 

và các sáng kiến tích cực của Chính phủ Việt Nam nhằm cải thiện môi 

trường kinh doanh và nâng cao tính cạnh tranh cũng như thiện chí lắng 

nghe ý kiến từ phía cộng đồng doanh nghiệp.  

"Chúng tôi vui mừng được biết rằng, Chính phủ và trực tiếp là Bộ Kế 

hoạch Đầu tư đang nỗ lực tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động đầu tư 

kinh doanh. Chúng tôi rất mong những điều kiện kinh doanh thiếu rõ 

ràng và không cần thiết sẽ được loại bỏ, đơn giản hóa trong Quý 

III/2019 theo như Nghị quyết 02/NQ-CP năm 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 2020. Chúng tôi cam kết làm việc chặt chẽ với 

Chính phủ và các bộ, ban, ngành để hỗ trợ xây dựng chiến lược quốc 

gia thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong thời gian tới".  

Tổng hợp ý kiến từ các thành viên thuộc Liên minh Diễn đàn doanh 

nghiệp Việt Nam (VBF), Chủ tịch VBF Vũ Tiến Lộc cho hay, cộng đồng 

doanh nghiệp đánh giá cao những nỗ lực gần đây của Chính phủ trong 

việc tạo lập môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn cho doanh 

nghiệp.  



Nhờ đó, kinh tế tăng trưởng tốt, nhưng vẫn bảo đảm được cân đối, ổn 

định kinh tế vĩ mô; chất lượng tăng trưởng kinh tế có chiều hướng 

được cải thiện; cải cách hành chính có bước tiến; chi phí không chính 

thức giảm...  

Điều đó khiến nhiều doanh nghiệp lạc quan về triển vọng kinh doanh 

trong thời gian tới và đa phần đều có ý định phát triển hoặc mở rộng 

quy mô. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều “điểm nghẽn” khiến không ít doanh 

nghiệp bày tỏ quan ngại. Đó chính là sự thiếu ổn định của hệ thống 

chính sách pháp luật hoặc vấn đề gánh nặng thủ tục "hậu đăng ký" cho 

doanh nghiệp và việc tiếp cận thông tin của doanh nghiệp vẫn chưa 

được cải thiện trong thời gian qua.  

Qua điều tra của VCCI cho thấy, nhiều doanh nghiệp trong nước phản 

ánh, thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn phiền hà. Cụ thể là 30% 

doanh nghiệp được hỏi cho biết gặp vướng mắc về đất đai, 28% có liên 

quan tới vấn đề thuế, 25% liên quan tới bảo hiểm xã hội. 

Trong khi đó, có 28% doanh nghiệp FDI đang gặp vướng mắc về thủ 

tục xuất nhập khẩu, 26% liên quan tới bảo hiểm xã hội; 25% liên quan 

tới  thuế, 24% liên quan tới thủ tục đăng ký đầu tư và 22% liên quan tới 

các quy định về phòng cháy... Đây là những lĩnh vực cần có sự quan 

tâm hơn nữa của các ngành, các cấp trong thời gian tới, Chủ tịch VBF 

Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh.  

Đặc biệt, ông Vũ Tiến Lộc đề nghị cần sửa đổi ngay các quy định pháp 

lý chồng chéo, bất hợp lý liên quan tới đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây 

dựng, môi trường … Trong khi chưa sửa được luật thì cần có  các 

hướng dẫn nhất quán, áp dụng thống nhất cho các địa phương và 

doanh nghiệp; không để mỗi địa phương, cơ quan giải thích theo cách 

khác nhau.  

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, Chủ tịch 

Nobufumi Miura nhận định, để thúc đẩy các ngành công nghiệp mới 

bao gồm các ngành công nghiệp phụ trợ, Chính phủ Việt Nam nên sắp 

xếp tương xứng các luật có liên quan hay các quy định, thủ tục; đồng 

thời, áp dụng một cách đồng bộ nhằm đảm bảo khả năng dự đoán thay 

đổi của luật pháp.  

Sự thay đổi về luật hay các quy định, thủ tục trong 1 khoảng thời gian 

ngắn và việc giải thích hay áp dụng các quy định không hợp lý sẽ làm 

xáo trộn hoạt động kinh doanh ổn định của doanh nghiệp. Điều này sẽ 

làm tăng chi phí văn phòng, dẫn đến những khó khăn trong việc thiết 

lập và điều hành các ngành công nghiệp.   



Ông Miura cũng đề nghị, Việt Nam đang áp dụng nhiều biện pháp để 

thúc đẩy việc bảo vệ môi trường, tuy nhiên, Chính phủ nên đưa ra 

khung thời gian hợp lý cho sự thay đổi trong tương lai.  

Chia sẻ từ thực tiễn, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam 

(AmCham) Amanda Rasmussen cho hay, nhiều thành viên của 

AmCham đang phải trải qua nhiều đợt kiểm toán, kiểm tra và thanh tra 

về thuế.  

Đại diện AmCham đề nghị Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan sớm 

ký kết Thỏa thuận trước về Xác định giá tính thuế (APA) với các đối 

tượng đủ điều kiện nhằm giúp giảm thời gian và sự bất ổn đặc trưng 

của các cuộc kiểm toán thuế và hải quan. Chính sách thuế và việc triển 

khai công bằng là yếu tố quan trọng để thu hút những nguồn đầu tư 

mới, đồng thời giúp duy trì và phát triển các nguồn đầu tư hiện có.  

Đề cập tới yêu cầu cải cách pháp lý để duy trì sự ổn định và thông 

thoáng của môi trường kinh doanh tại Việt Nam, Chủ tịch AmCham 

khuyến nghị, Luật Đầu tư sửa đổi nên ban hành các điều khoản bảo vệ 

những hoạt động kinh doanh đã được cấp phép trong các giấy phép 

hiện có. Cụ thể, các hoạt động kinh doanh, điều khoản và điều kiện 

trong giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cần 

được bảo vệ trước những thay đổi về quy định.  

Có thể thấy rằng, sự ổn định của hệ thống pháp luật liên quan tới đầu 

tư, kinh doanh luôn là mối quan tâm chung của cộng đồng doanh 

nghiệp. Doanh nghiệp và nền kinh tế cần một nền tảng pháp luật vững 

chắc, ổn định và "thân thiện" để cùng đi suốt chặng đường kinh 

doanh./. 

Theo bnews.vn 

 

2. Ngành nông nghiệp quyết liệt giảm thủ tục kiểm 
tra chuyên ngành  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN) cho biết, hiện 

cơ quan này 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%). 

Theo thống kê, 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. 

(Ảnh minh họa) 

Theo đó Bộ NN&PTNT tiếp tục phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(KH&ĐT) 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 

NN&PTNN cho biết, 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 NN&PTNT đã 

ban hành 3 thông tư quy định việc thực hiện các thủ tục hành chính liên 

quan tới kiểm tra chuyên ngành. 

Được biết, 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. 

Mới đây, Bộ Công Thương cũng vừa công bố danh mục các điều kiện 

đầu tư kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa giai đoạn 2017-2018. 

Theo Bộ KH&ĐT, cho đến nay, mới chỉ có 2 bộ (gồm Công Thương, 

NN&PTNT) 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”. 

Theo petrotimes.vn 

 

3. Bộ Công Thương siết chặt kỷ cương hành chính 
và quản lý cán bộ  

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành Chỉ 

thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra, 

giám sát và đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản 

lý cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo sự chuyển biến mạnh 

mẽ, tích cực trong thực thi công vụ.  

Theo báo Tintuc.vn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh yêu 

cầu các thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc 

các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và nhà nước về phòng, chống tham 

nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; các chỉ đạo của 

Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham 

nhũng; của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-TTg 

ngày 22/4/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình 



trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong 

giải quyết công việc. 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN 

Mặt khác, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg 

ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị số 

số 04/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, 

kỷ cương, đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong quản lý cán bộ, công 

chức viên chức. 

Cùng đó, phát huy trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, nói phải 

đi đôi với làm; có biện pháp nhằm chấn chỉnh ngay tình trạng nhũng 

nhiễu, tiêu cực; thái độ, trách nhiệm và văn hóaứng xử chưa chuẩn 

mực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền 

quản lý. 

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đề nghị chỉ đạo và thực hiện nghiêm quy chế 

làm việc của cơ quan, đơn vị, quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ. 



Các đơn vị trong ngành tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, 

quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, cụ thể hóa trách nhiệm của từng 

cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Kiểm tra, 

giám sát, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp 

hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử 

dụng có hiệu quả thời giờ làm việc. Đặc biệt, báo cáo Bộ Công Thương 

(thông qua Vụ Tổ chức cán bộ) nếu cơ quan, đơn vị có kết quả kiểm 

tra, xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm. 

Hơn nữa, thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp nhận, giải quyết các 

phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính. Tổ 

chức việc đối thoại theo định kỳ và thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền, không để xảy ra tình 

trạng khiếu nại vượt cấp. 

Bộ trưởng cũng lưu ý các đơn vị thường xuyên thanh tra, kiểm tra công 

vụ trong việc thi hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở 

tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc; gắn kết quả thực hiện Chỉ thị này 

với đánh giá chất lượng, bình xét thi đua, khen thưởng của cơ quan, 

đơn vị. 

Không những thế, kịp thời phát hiện và xử lý kỷ luật nghiêm cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động có hành vi nhũng nhiễu, tiêu 

cực, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiên quyết thực hiện việc 

tinh giản biên chế, đưa ra khỏi bộ máy nhà nước những cán bộ, công 

chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn 

thành nhiệm vụ được giao. 

Chỉ thị cũng nêu rõ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải nâng cao đạo đức, kỷ luật, 

kỷ cương, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện 

quy tắc, văn hóa ứng xử nơi công sở của cán bộ, công chức, viên 

chức. 

Cụ thể, thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, 

không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy, 

né tránh trách nhiệm; không được lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được 

giao để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công 

việc liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. 

Đáng lưu ý, từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động căn 

cứ vào vị trí việc làm, nhiệm vụ được phân công tiến hành xây dựng kế 

hoạch báo cáo thủ trưởng đơn vị để quản lý, theo dõi, chỉ đạo, giám 



sát. Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế, thời giờ làm việc tại cơ 

quan, đơn vị. 

Vụ tổ chức cán bộ phải tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất 

việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ. 

Căn cứ kết quả kiểm tra, tham mưu, đề xuất hình thức xử lý kỷ luật đối 

với cá nhân, tập thể vi phạm; đề xuất xử lý trách nhiệm đối với người 

đứng đầu các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, có hành vi nhũng 

nhiễu, gây phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của cá 

nhân, tổ chức và doanh nghiệp. 

Về phía Thanh tra Bộ có nhiệm vụ chủ trì việc thanh tra, kiểm tra, xử lý 

kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo các hành vi 

tiêu cực, tham nhũng trong công tác quản lý công chức, viên chức theo 

quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung 

ương về phòng, chống tham nhũng về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý 

nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có 

chức năng phòng, chống tham nhũng. 

Văn phòng Bộ phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Chỉ thị này đến toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động biết và thực hiện. 

Theo baodansinh.vn 

 

4. 6 tháng phát hiện 122 văn bản trái nội dung, thẩm 
quyền 

Bước đầu phát hiện 122 văn bản trái nội dung, thẩm quyền, 66 văn 

bản trong số đó đã được xử lý... 

 "6 tháng đầu năm 2019, công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp 

luật, các bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra theo thẩm quyền 

6.454 văn bản quy phạm pháp luật và bước đầu phát hiện 122 văn 

bản trái nội dung, thẩm quyền, 66 văn bản trong số đó đã được xử 

lý", Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết tại hội nghị sơ 

kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019. 

Theo Bộ trưởng Lê Thành Long, so với cùng kỳ năm 2018, số lượng 

văn bản quy phạm pháp luật được ban hành tiếp tục giảm ở hầu hết 



các cấp, đặc biệt giảm mạnh ở cấp huyện và cấp xã, phù hợp với quy 

định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

 

Ảnh minh họa 

Bộ, ngành, địa phương đều giảm 

Cụ thể, các bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo 

thẩm quyền 348 văn bản quy phạm pháp luật, giảm 22,5% so với cùng 

kỳ năm 2018. Các địa phương ban hành 1.293 văn bản quy phạm pháp 

luật cấp tỉnh tăng 1,7%, 391 văn bản quy phạm pháp luật cấp huyện, 

giảm 57,6% và 1.758 văn bản quy phạm pháp luật cấp xã, giảm 69% so 

với cùng kỳ năm 2018. 

Về công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng Lê 

Thành Long cho biết, 6 tháng qua các bộ, ngành, địa phương đã kiểm 

tra theo thẩm quyền 6.454 văn bản quy phạm pháp luật.  

Qua kiểm tra, bước đầu phát hiện 122 văn bản trái nội dung, thẩm 

quyền và 66 trong số 122 văn bản đã được xử lý. Trong đó, riêng tại Bộ 

Tư pháp đã kiểm tra theo thẩm quyền 1.226 văn bản và phát hiện 70 

văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền và 12 văn bản không 

phải là văn bản quy phạm pháp luật nhưng có chứa quy phạm pháp 

luật.  

Bộ đã tập trung mạnh vào việc xử lý các văn bản trái pháp luật. Đến 

nay, có 29 trong tổng số 82 văn bản đã được xử lý. Trong nửa đầu năm 

2019, ngành tư pháp cũng đã mở rộng triển khai Hệ thống thông tin 



đăng ký, quản lý hộ tịch đến 51 tỉnh/thành phố, tăng thêm 13 địa 

phương so với cuối năm 2018.  

Đến nay, hệ thống ghi nhận 7.944.126 hồ sơ đăng ký hộ tịch, trong đó 

có 2.333.220 hồ sơ đăng ký khai sinh được cấp số định danh cá nhân 

và có 16.045.341 thông tin công dân đã được thu thập.  

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Thông tin và truyền 

thông, Bảo hiểm xã hội Việt Nam kết nối Hệ thống thông tin đăng ký và 

quản lý hộ tịch vào Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở 

Trung ương và địa phương (trục NGSP) để triển khai thực hiện liên 

thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 

trẻ dưới 6 tuổi. 

Báo cáo về công tác thi hành án dân sự, Bộ trưởng Lê Thành Long cho 

biết, từ ngày 1/10/2018 đến hết tháng 5/2019 có tổng số phải thi hành 

758.323 việc, tăng 4,56% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó số có điều 

kiện thi hành là 558.468 việc và đã thi hành xong 336.404 việc, đạt tỷ lệ 

60,24%, giảm 0,17% so với cùng kỳ năm 2018.  

Tổng số tiền phải thi hành là hơn 231.401 tỷ đồng, trong đó, số có điều 

kiện thi hành là hơn 149.246 tỷ và đã thi hành xong gần 23.900 tỷ đồng, 

đạt tỷ lệ 16,01%, giảm 0,57% so với cùng kỳ năm 2018.  

Kết quả theo dõi thi hành án hành chính trong 6 tháng đầu năm, Tòa án 

nhân dân đã chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự 1.057 bản 

án, quyết định, trong đó có 198 bản án, quyết định có nội dung theo dõi. 

Bên cạnh đó, còn có 217 bản án, quyết định từ kỳ trước chuyển sang 

có nội dung tiếp tục theo dõi.  

Các cơ quan thi hành án dân sự đã ra văn bản thông báo tự nguyện thi 

hành án đối với 365 việc, đăng tải công khai 101 quyết định buộc thi 

hành án hành chính của Tòa án. Đến nay, đã thi hành xong 103 việc, 

còn 312 việc đang tiếp tục thi hành. 

Xử lý văn bản liên quan kinh tế 

Bàn về công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2019, Bộ trưởng Lê Thành 

Long nhận định, ngành tư pháp đang phải đối mặt với rất nhiều khó 

khăn, thách thức nên cần thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo 

phù hợp với nguồn nhân lực và nguồn kinh phí.  

Do đó, trong thời gian tới cần tập trung thêm một số nội dung như xây 

dựng luật, pháp lệnh, cần lưu tâm hơn tới chất lượng và thời hạn của 

các hồ sơ trình cũng như nâng cao chất lượng tham mưu của đội ngũ 



cán bộ pháp chế các bộ, ngành, nhất là trong công tác thẩm định văn 

bản quy phạm pháp luật. 

Đặc biệt, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02/CP, trong đó chú ý việc 

thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện, nâng xếp hạng các 

chỉ số "Chi phí tuân thủ pháp luật".  

Đối với lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trong bối cảnh bỏ quy hoạch công 

chứng, trong đó lưu ý đến vấn đề đảm bảo quản lý nhà nước về công 

chứng, tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động này để kịp thời 

phát hiện sai phạm và chấn chỉnh tình trạng các văn phòng công chứng 

thành lập ồ ạt...  

Liên quan đến lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch có yếu tố nước ngoài, Bộ 

trưởng cho rằng, vẫn còn có những trường hợp tại địa phương chưa 

phân định rạch ròi thuộc quản lý nhà nước của bộ, ngành nào. Do vậy 

các cơ quan, đơn vị có liên quan cần tiếp tục nghiên cứu vấn đề này và 

có biện pháp xử lý. 

Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh: "6 tháng cuối năm, bên cạnh 

những thuận lợi từ các FTA mới đàm phán, ký kết thành công, kinh tế - 

xã hội nước ta dự kiến đối mặt với nhiều yếu tố bất định hơn từ môi 

trường kinh tế thế giới, đặc biệt là căng thẳng thương mại giữa các 

nước lớn sẽ tác động đến tăng trưởng xuất nhập khẩu hàng hóa của 

Việt Nam và nguy cơ lẩn tránh xuất xứ hàng hóa của một số nước vào 

Việt Nam, đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết, trong đó có cả vấn đề 

pháp lý.  

Do đó, cần tập trung ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với luật, nghị 

quyết. Chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật, gắn với thực hiện 

tốt công tác kiểm tra, xử lý văn bản liên quan đến điều hành kinh tế...". 

Theo vneconomy.vn 

 

5. Philippines siết quy định cấp phép cho lao động 
nước ngoài 

Bộ Lao động và Việc làm Philippines (DOLE) cho biết chính phủ 

nước này đang nghiên cứu áp dụng thêm những quy định bổ sung 

đối với người lao động nước ngoài có ý định làm việc tại đây. 

Phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á dẫn lời bà Dominique Tutay, giám 

đốc Cục Việc làm địa phương thuộc DOLE, nêu rõ ngoài những yêu 



cầu hiện hành, người nước ngoài muốn làm việc tại Philippines còn 

phải có "Chứng nhận không phản đối” (CNO) do DOLE cấp.  

Theo bà Tutay, Tổng thống Philippies Rodrigo Duterte yêu cầu bổ sung 

quy định mới này nhằm góp phần ngăn chặn các mối đe dọa khủng bố. 

Ông Duterte cho rằng Philippines đang phải đối mặt với nguy cơ an 

ninh xuất phát từ việc các cá nhân có tư tưởng thù địch tìm cách xâm 

nhập nước này.   

Bà Tutay cũng nêu rõ, ngoại trừ Bộ Tư pháp, tất cả các cơ quan khác 

của Chính phủ Philippiens có chức năng cấp thị thực hoặc giấy phép 

liên quan đến việc làm cho người nước ngoài đều phải yêu cầu người 

lao động có CNO. Tuy nhiên, việc được cấp chứng nhận này không có 

nghĩa là người lao động nước ngoài tự động được chấp thuận làm việc 

tại Philippines.   

Mới đây, các cơ quan chính phủ của Philippines, trong đó có Cơ quan 

Điều phối tình báo quốc gia, đã ký một bản ghi nhớ, trong đó có nội 

dung thành lập một nhóm làm việc kỹ thuật để phát triển một bộ cơ sở 

dữ liệu về tất cả các lao động nước ngoài được thuê tại Philippines. 

Theo đó, hằng tháng, các cơ quan trên sẽ gửi báo cáo tới DOLE để tập 

hợp dữ liệu./. 

Theo bnews.vn 

 

6. Làm chủ “cuộc sống số” trên thị trường tài 
chính: Không tiền mặt, giải pháp chỉ có thể từ số 
hóa 

Đã có rất nhiều đánh giá về tác động của cách mạng công nghiệp 

lần thứ 4 tới các ngành kinh tế Việt Nam, trong đó có hoạt động tài 

chính - ngân hàng, tuy nhiên, tốc độ tác động trên thực tế đang 

nhanh hơn các dự báo. Không chỉ cơ quan quản lý, các tổ chức tài 

chính và doanh nghiệp mà mỗi người dân cũng cần tìm hiểu về làn 

sóng số hóa lĩnh vực tài chính để trước hết là tránh thua thiệt, tiến 

tới làm chủ những giải pháp công nghệ tài chính này. 

Bài 4: Không tiền mặt, giải pháp chỉ có thể từ số hóa 

Tiền ảo, tiền điện tử, vay ngang hàng… tất cả đều xuất phát từ nền 

tảng số hóa ứng dụng vào lĩnh vực tài chính. Nếu biết tận dụng 

blockchain như một công nghệ mới, hay như hàng loạt ứng dụng mới 

trong thời đại số thì nhiều mục tiêu thách thức của ngành tài chính 

được giải quyết rất nhanh chóng. 



FinTech, chờ đợi sự bùng nổ 

FinTech (viết tắt của Financial Technology - Công nghệ tài chính) đang 

phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu và làm thay đổi khái niệm ngân hàng 

truyền thống, cũng như mô hình kinh doanh dịch vụ tài chính. Không 

chỉ dừng lại ở việc thay đổi cách thức cung cấp các dịch vụ tài chính 

truyền thống như cho vay, tiền gửi, dịch vụ thanh toán..., mà các 

FinTech đang hướng tới những hình thức phát triển mạnh mẽ hơn. 

 

Cụ thể như các giải pháp cho hoạt động hàng ngang (peer-to-peer - 

P2P); kêu gọi vốn cộng đồng (Crowdfunding); Robot tư vấn và tài chính 

cá nhân (Robo-advisors and Personal Finance); công nghệ blockchain 

và tiền thuật toán bitcoin (Blockchain and bitcoin); công nghệ bảo hiểm 

(Insurtech); công nghệ quản lý (Regtech = Regulatory Technology); 

ngân hàng số (Digital Banks); dịch vụ thanh toán và chuyển tiền 

(Payments & Remittanes); các phương án tài chính thay thế 

(Alternative Finance)… 

Hiện Việt Nam có gần 100 doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực 

FinTech (FinTech Startups), trong đó, chủ yếu là các FinTech startups 

hoạt động trong lĩnh vực thanh toán. Năm 2015 và 2016 chứng kiến sự 

gia tăng về số lượng của các khởi nghiệp FinTech lớn như Softpay, 

Ezpay, Timo... Cho dù mới ở giai đoạn phát triển ban đầu, các FinTech 

startups ở việt Nam đã thu hút các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước 



như IDG Venture, Sparklabs, Cyberagent Ventures, Goldman Sachs, 

Standard Charter Bank...  

Năm 2016, FinTech startups thu hút được 129 triệu USD vốn đầu tư và 

đây là con số ấn tượng khi so sánh với dòng vốn đầu tư các năm trước 

đó như 0,25 triệu USD vào năm 2014 và 1 triệu USD vào năm 2015. 

Còn dữ liệu mới nhất của Topica Founder Institue (TFI) cho thấy, năm 

2018, các nhà đầu tư đã bơm 117 triệu USD vào các startup Việt Nam 

trong lĩnh vực FinTech, trong khi đó, giới startup thương mại điện tử 

nhận 104 triệu USD từ các quỹ đầu tư mạo hiểm. 

Cuộc chơi cũng không dành riêng cho nhà đầu tư nước ngoài. Ví dụ 

điển hình là VPBank - một ngân hàng trong nước - đã kết hợp với các 

đối tác FinTech tạo ra hệ sinh thái đa dạng cho khách hàng. Theo đó, 

VPBank đã ra mắt ứng dụng ngân hàng số YOLO nhằm mang đến cho 

khách hàng đầy đủ các dịch vụ tài chính - ngân hàng, bên cạnh các tiện 

ích khác như giải trí, theo dõi tin tức, gọi xe, đặt chỗ tại các nhà hàng... 

Các chuyên gia tài chính nhận định, năm 2018, kinh doanh qua công 

nghệ số đã đóng góp gần 50% doanh thu của Ngân hàng so với mức 

32% của năm 2013. 

FinTech ở Việt Nam vẫn phát triển, nhưng sẽ phụ thuộc rất lớn vào 

định hướng của Chính phủ trong việc có cho phép làm thử nghiệm hay 

không 

- Bà Nguyễn Thùy Dương, Phó tổng giám đốc EY Việt Nam 

Bên cạnh đó, hệ sinh thái FinTech Việt đang có sự tham gia tích cực và 

được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm như VinaCapital, 

Topica, VIISA, Nest, Expara, BTIC… Hay như Chương trình “shark 

tank” trên truyền hình thu hút rất nhiều sự quan tâm, chú ý của mọi 

người và không ít đơn vị phát triển tiền kỹ thuật số cũng đang lên kế 

hoạch thuê “quân” ở Việt Nam để vận hành.  

Dẫu vậy, bà Nguyễn Thùy Dương, Phó tổng giám đốc EY Việt Nam 

nhận định: “FinTech ở Việt Nam vẫn phát triển, nhưng sẽ phụ thuộc rất 

lớn vào định hướng của Chính phủ trong việc có cho phép làm thử 

nghiệm hay không. TechCompany, InsurTech, EduTech, HealthTech… 

đang ngày càng phát triển cho thấy sự phát triển của công nghệ trong 

các lĩnh vực đặc thù là điều không thể tránh khỏi”. 

Ông Nghiêm Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN chia sẻ, 

do FinTech là lĩnh vực rất mới, lại  liên tục phát triển và sáng tạo với tốc 

độ rất nhanh đã khiến cho các quy định pháp lý và quản lý đối với lĩnh 

vực này nhìn chung còn thiếu hoặc chưa đáp ứng được nhu cầu phát 



triển của thị trường, không chỉ riêng đối với Việt Nam mà còn trên toàn 

cầu.  

Trong bối cảnh đó, một số quốc gia có thị trường tài chính và công 

nghệ phát triển trên thế giới đã tiên phong trong việc xây dựng và phát 

triển khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của các doanh nghiệp FinTech 

thông qua việc ban hành một cơ chế quản lý thử nghiệm cho hoạt động 

của các công ty FinTech, gọi là khuôn khổ pháp lý thử nghiệm có kiểm 

soát  (“Fintech Regulatory Sandbox”).  

“Khuôn khổ pháp lý thử nghiệm FinTech đã được xây dựng và triển 

khai ở nhiều trung tâm tài chính lớn trong khu vực và trên toàn cầu; tại 

khu vực Ðông Nam Á cũng đã có 4 quốc gia xây dựng và triển khai 

Sandbox bao gồm Singapore, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Tại Việt 

Nam, NHNN là cơ quan cấp bộ đầu tiên xây dựng khuôn khổ pháp lý 

thử nghiệm có kiểm soát”, ông Sơn nói. 

Một nền kinh tế không tiền mặt, không chỉ là ước vọng 

Ngày 29/12/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 

291/2006/QÐ-TTg phê duyệt Ðề án thanh toán không dùng tiền mặt giai 

đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 tại Việt Nam có chỉ rõ 

giảm dần mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt. Hơn 10 năm đã trôi 

qua, thanh toán của người dân trong nền kinh tế hầu hết vẫn là… tiền 

mặt.  

Trong khi đó, nhiều năm trước, Trung Quốc từng có thời điểm tràn 

ngập tiền giấy, tiền giấy giả nhưng sự ra đời của thanh toán di động đã 

giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả. Thậm chí, thanh toán di động 

không dùng tiền mặt được coi là một trong bốn phát minh mới của 

Trung Quốc trong thời hiện đại, cùng với dịch vụ cho thuê xe đạp công 

cộng, tàu cao tốc và thương mại điện tử. 

Hiện tại, Trung Quốc được xem là quốc gia đầu tiên trên thế giới có thể 

tiến tới một xã hội hoàn toàn không dùng tiền mặt bởi thanh toán qua 

các ứng dụng trên điện thoại di động như WeChat Pay và Alipay đã 

chiếm hơn 80% phân khúc thanh toán di động của quốc gia này. Thậm 

chí, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã phải đứng ra kêu gọi các 

cá nhân và công ty không từ chối hoặc phân biệt đối xử đối với thanh 

toán bằng tiền mặt khi thanh toán di động trở nên quá phổ biến. 

Ở Việt Nam, những thay đổi theo chiều hướng này được kỳ vọng sẽ 

diễn ra trong thời gian rất ngắn tới với ngày 16/6 hàng năm được lấy là 

ngày không dùng tiền mặt và cơ sở của việc giảm tiền mặt chính là các 

giải pháp số từ ngân hàng và FinTech.  



Có thể kể đến các công nghệ mới, hiện đại trong thanh toán như việc 

áp dụng xác thực vân tay, nhận diện khuôn mặt, sử dụng mã phản hồi 

nhanh (QR Code), mã hóa thông tin thẻ (Tokenization), thanh toán phi 

tiếp xúc, công nghệ mPOS... được các ngân hàng nghiên cứu, hợp tác 

và ứng dụng.  

Ðặc biệt là việc thanh toán bằng QR Code gắn với đẩy mạnh thanh 

toán qua điện thoại di động, hợp với xu thế phát triển trên thế giới và 

hành vi người tiêu dùng.  

Ông Nguyễn Quang Minh, Phó tổng giám đốc Napas chia sẻ với phóng 

viên Báo Ðầu tư Chứng khoán, bằng giải pháp thanh toán không tiếp 

xúc (contactless), khách hàng chỉ cần vẫy nhẹ thẻ, chạm thẻ hoặc điện 

thoại trước màn hình máy POS trong vài giây cho phép chủ thẻ đơn 

giản hóa quá trình thanh toán.  

Ðây là cơ hội mở ra cho thị trường thanh toán không dùng tiền mặt Việt 

Nam khi triển khai thành công chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip, đặc biệt 

đối với thẻ chip không tiếp xúc. Bộ tiêu chuẩn thẻ chip sẽ là nền tảng 

cơ bản để số hoá thông tin thẻ lên thiết bị di động, tiến đến cho phép 

người dùng sử dụng điện thoại thông minh để thanh toán.  

Tương lai thị trường sẽ đón nhận trào lưu thanh toán “quẹt”, “chạm”, 

đồng thời, các thẻ không tiếp xúc sau khi được cung cấp ra thị trường 

sẽ hỗ trợ tích cực cho các khoản thanh toán dịch vụ công, các dịch vụ 

công ích khác và đặc biệt thanh toán trong giao thông. Việc 75 triệu thẻ 

ngân hàng có thể sử dụng để thanh toán các dịch vụ giao thông công 

cộng giúp gia tăng tiện ích, là cơ hội mở rộng dịch vụ cho cả ngành 

ngân hàng và giao thông, giảm được chi phí cho xã hội.  

“Với chính sách không cần nhập PIN cho các giao dịch giá trị thấp, thẻ 

chip nội địa sẽ giúp lược bỏ được các thao tác cho khách hàng khi 

thanh toán. Thao tác thanh toán dễ dàng, thuận tiện cũng là một trong 

những điều kiện tiên quyết giúp thay đổi và chuyển dịch thói quen thanh 

toán từ tiền mặt sang thẻ; góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng 

tiền mặt theo định hướng của Chính phủ và NHNN”, ông Minh nói. 

Tiết lộ của Facebook về việc ra mắt một loại tiền điện tử ảo có tên gọi 

là Libra vào nửa đầu năm 2020 đã gây ra “cơn địa chấn” trong ngành 

tài chính toàn cầu. Ðặc biệt, khi Libra là một đồng tiền ổn định, được 

bảo đảm bằng một rổ tiền tệ như USD hay Euro và công cụ nợ (trái 

phiếu, cổ phiếu ưu đãi). Với hơn 2,4 tỷ người dùng Facebook mỗi 

tháng, Libra được dự báo có khả năng thay đổi cục diện thị trường tài 



chính, là thách thức lớn đối với tất cả các ngân hàng trung ương trên 

toàn cầu. 

Ðược biết, Facebook đã liên kết với 28 đối tác trong một thực thể có trụ 

sở tại Geneva, được gọi là Hiệp hội Libra, cơ quan sẽ điều hành đồng 

tiền kỹ thuật số mới này. Facebook cũng lập ra một công ty con có tên 

gọi là Calibra, cung cấp ví tiền điện tử hay ví kỹ thuật số để tiết kiệm, 

gửi và chi tiêu đồng Libra. Calibra sẽ được kết nối với các nền tảng 

nhắn tin Facebook, Messenger và WhatsApp, vốn có hơn một tỷ người 

dùng theo Facebook. 

Thực tế trên cho thấy, công nghệ blockchain đã, đang được kỳ vọng 

mang lại những thay đổi tích cực và hứa hẹn hướng tới một kỷ nguyên 

số cho các hoạt động tài chính ngân hàng nhờ khả năng đột phá về 

công nghệ. Ðồng thời, có khả năng thay đổi các quy trình nghiệp vụ 

truyền thống của ngân hàng, giúp đẩy nhanh tốc độ giao dịch của các 

dịch vụ, giảm thiểu chi phí vận hành và mang lại độ bảo mật cao cho 

hoạt động ngân hàng. 

Vấn để cuối cùng và thật ra là khó nhất chính ở việc các tổ chức tài 

chính Việt có đủ tiềm lực và tâm thế đón nhận cơ hội từ cuộc cách 

mạng số trong ngành tài chính - ngân hàng đem lại hay không!  

Theo tinnhanhchungkhoan.vn 

 

7. Tháo gỡ “điểm nghẽn” trong đầu tư kinh doanh 

Những nỗ lực của Chính phủ và các bộ, ngành trong việc cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

đang ngày càng tạo nên những chuyển biến rõ nét với hàng loạt 

điều kiện kinh doanh được cắt giảm hoặc gỡ bỏ.  

Đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan tới hoạt động kinh doanh xuất 

nhập khẩu, thương mại đầu tư, sản xuất công nghiệp, các thủ tục, điều 

kiện kinh doanh không cần thiết được cắt giảm đã nhận được sự đồng 

tình của đông đảo doanh nghiệp. 

Báo cáo định kỳ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI) về tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ hỗ 

trợ phát triển doanh nghiệp luôn ghi nhận kết quả khả quan việc nhiều 

bộ, ngành, địa phương rất tích cực giải quyết các kiến nghị xây dựng 

pháp luật và đề xuất các cơ chế chính sách từ phía cộng đồng doanh 

nghiệp. Các vấn đề về đấu thầu, các thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư 

thành lập doanh nghiệp hay bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều 



kiện (nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)... đang được 

điều chỉnh theo hướng minh bạch hơn, đơn giản - nhanh chóng và ít chi 

phí hơn; đồng thời có lợi cho doanh nghiệp. 

Ảnh minh họa: Chinhphu.vn 

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ, Chủ tịch Amanda Rasmussen 

cho biết, tổng hợp ý kiến từ các doanh nghiệp thành viên đều có chung 

nhận định, những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực thuế và hải quan điện 

tử đã thể hiện cam kết của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế trong việc 

giảm bớt gánh nặng ở giai đoạn kê khai và giúp tiết kiệm thời gian cho 

doanh nghiệp. Cùng với đó, việc thành lập Hội đồng tư vấn cải cách thủ 

tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ cũng là một bước quan trọng 

hướng tới giảm bớt gánh nặng pháp lý cho doanh nghiệp, giúp giảm 

thời gian xử lý và hạn chế tham nhũng. 

"Chúng tôi hy vọng Văn phòng Chính phủ sẽ tập trung hơn nữa cho 

sáng kiến này". 

Ông Tomaso Andreatta, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu 

(EuroCham) tại Việt Nam nhận định, EuroCham đánh giá cao sự hỗ trợ 

và các sáng kiến tích cực của Chính phủ Việt Nam nhằm cải thiện môi 

trường kinh doanh và nâng cao tính cạnh tranh cũng như thiện chí lắng 

nghe ý kiến từ phía cộng đồng doanh nghiệp. 



"Chúng tôi vui mừng được biết rằng, Chính phủ và trực tiếp là Bộ Kế 

hoạch Đầu tư đang nỗ lực tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động đầu tư 

kinh doanh. Chúng tôi rất mong những điều kiện kinh doanh thiếu rõ 

ràng và không cần thiết sẽ được loại bỏ, đơn giản hóa trong Quý 

III/2019 theo như Nghị quyết 02/NQ-CP năm 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 2020. Chúng tôi cam kết làm việc chặt chẽ với 

Chính phủ và các bộ, ban, ngành để hỗ trợ xây dựng chiến lược quốc 

gia thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong thời gian tới". 

Tổng hợp ý kiến từ các thành viên thuộc Liên minh Diễn đàn doanh 

nghiệp Việt Nam (VBF), Chủ tịch VBF Vũ Tiến Lộc cho hay, cộng đồng 

doanh nghiệp đánh giá cao những nỗ lực gần đây của Chính phủ trong 

việc tạo lập môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn cho doanh 

nghiệp. Nhờ đó, kinh tế tăng trưởng tốt, nhưng vẫn bảo đảm được cân 

đối, ổn định kinh tế vĩ mô; chất lượng tăng trưởng kinh tế có chiều 

hướng được cải thiện; cải cách hành chính có bước tiến; chi phí không 

chính thức giảm... 

Điều đó khiến nhiều doanh nghiệp lạc quan về triển vọng kinh doanh 

trong thời gian tới và đa phần đều có ý định phát triển hoặc mở rộng 

quy mô. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều “điểm nghẽn” khiến không ít doanh 

nghiệp bày tỏ quan ngại. Đó chính là sự thiếu ổn định của hệ thống 

chính sách pháp luật hoặc vấn đề gánh nặng thủ tục "hậu đăng ký" cho 

doanh nghiệp và việc tiếp cận thông tin của doanh nghiệp vẫn chưa 

được cải thiện trong thời gian qua. 

Qua điều tra của VCCI cho thấy, nhiều doanh nghiệp trong nước phản 

ánh, thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn phiền hà. Cụ thể là 30% 

doanh nghiệp được hỏi cho biết gặp vướng mắc về đất đai, 28% có liên 

quan tới vấn đề thuế, 25% liên quan tới bảo hiểm xã hội. Trong khi đó, 

có 28% doanh nghiệp FDI đang gặp vướng mắc về thủ tục xuất nhập 

khẩu, 26% liên quan tới bảo hiểm xã hội; 25% liên quan tới  thuế, 24% 

liên quan tới thủ tục đăng ký đầu tư và 22% liên quan tới các quy định 

về phòng cháy... Đây là những lĩnh vực cần có sự quan tâm hơn nữa 

của các ngành, các cấp trong thời gian tới, Chủ tịch VBF Vũ Tiến Lộc 

nhấn mạnh. 

Đặc biệt, ông Vũ Tiến Lộc đề nghị cần sửa đổi ngay các quy định pháp 

lý chồng chéo, bất hợp lý liên quan tới đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây 

dựng, môi trường … Trong khi chưa sửa được luật thì cần có  các 

hướng dẫn nhất quán, áp dụng thống nhất cho các địa phương và 



doanh nghiệp; không để mỗi địa phương, cơ quan giải thích theo cách 

khác nhau. 

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, Chủ tịch 

Nobufumi Miura nhận định, để thúc đẩy các ngành công nghiệp mới 

bao gồm các ngành công nghiệp phụ trợ, Chính phủ Việt Nam nên sắp 

xếp tương xứng các luật có liên quan hay các quy định, thủ tục; đồng 

thời, áp dụng một cách đồng bộ nhằm đảm bảo khả năng dự đoán thay 

đổi của luật pháp. Sự thay đổi về luật hay các quy định, thủ tục trong 1 

khoảng thời gian ngắn và việc giải thích hay áp dụng các quy định 

không hợp lý sẽ làm xáo trộn hoạt động kinh doanh ổn định của doanh 

nghiệp. Điều này sẽ làm tăng chi phí văn phòng, dẫn đến những khó 

khăn trong việc thiết lập và điều hành các ngành công nghiệp.  

Ông Miura cũng đề nghị, Việt Nam đang áp dụng nhiều biện pháp để 

thúc đẩy việc bảo vệ môi trường, tuy nhiên, Chính phủ nên đưa ra 

khung thời gian hợp lý cho sự thay đổi trong tương lai. 

Chia sẻ từ thực tiễn, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam 

(AmCham) Amanda Rasmussen cho hay, nhiều thành viên của 

AmCham đang phải trải qua nhiều đợt kiểm toán, kiểm tra và thanh tra 

về thuế. Đại diện AmCham đề nghị Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải 

quan sớm ký kết Thỏa thuận trước về Xác định giá tính thuế (APA) với 

các đối tượng đủ điều kiện nhằm giúp giảm thời gian và sự bất ổn đặc 

trưng của các cuộc kiểm toán thuế và hải quan. Chính sách thuế và 

việc triển khai công bằng là yếu tố quan trọng để thu hút những nguồn 

đầu tư mới, đồng thời giúp duy trì và phát triển các nguồn đầu tư hiện 

có. 

Đề cập tới yêu cầu cải cách pháp lý để duy trì sự ổn định và thông 

thoáng của môi trường kinh doanh tại Việt Nam, Chủ tịch AmCham 

khuyến nghị, Luật Đầu tư sửa đổi nên ban hành các điều khoản bảo vệ 

những hoạt động kinh doanh đã được cấp phép trong các giấy phép 

hiện có. Cụ thể, các hoạt động kinh doanh, điều khoản và điều kiện 

trong giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cần 

được bảo vệ trước những thay đổi về quy định. 

Có thể thấy rằng, sự ổn định của hệ thống pháp luật liên quan tới đầu 

tư, kinh doanh luôn là mối quan tâm chung của cộng đồng doanh 

nghiệp. Doanh nghiệp và nền kinh tế cần một nền tảng pháp luật vững 

chắc, ổn định và "thân thiện" để cùng đi suốt chặng đường kinh doanh. 

Theo qdnd.vn 

 



8. Hà Nội đã triển khai 1.272 dịch vụ công trực 
tuyến cấp độ 3,4 

Đến nay, Hà Nội đã triển khai 1.272 dịch vụ công trực tuyến, trong 

đó 1.074 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 198 dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 74%. 

Thông tin từ Văn phòng UBND TP cho biết, trong quý II năm 2019, Chủ 

tịch UBND Thành phố đã ban hành 5 Quyết định công bố danh mục thủ 

tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Khoa học công nghệ, Lao động- 

Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Y tế.  

Theo đó, Thành phố đã công bố danh mục 72 TTHC, sửa đổi bổ sung 

01 danh mục TTHC, 01 TTHC và bãi bỏ 161 TTHC. 100% các quyết 

định công bố thủ tục hành chính sau khi ban hành đã được công khai 

theo quy định trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tại nơi 

tiếp nhận và giải quyết TTHC và các hình thức khác theo quy định.  

Việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định: tổng 

số hồ sơ giải quyết: 3.366.871 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết: 3.311.866 

hồ sơ, trong đó đúng hạn : 3.307.408 hồ sơ, tỷ lệ 99.86%; đang giải 

quyết: 51.957 hồ sơ. 

Thành phố đã tiếp nhận 22 phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, 

đã xử lý 21 phản ánh kiến nghị, đang xử lý 01 phản ánh kiến nghị 

(trong hạn). Đến nay, TP đã triển khai 1.272 dịch vụ công trực tuyến, 

trong đó 1.074 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 198 dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 74%.  

Bên cạnh đó, Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố đã được nâng cấp, mở 

rộng trên nền tảng mới, cung cấp kịp thời thông tin chỉ đạo điều hành 

của UBND Thành phố, tích hợp kết nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về thủ tục hành chính.  

Thành phố cũng đã tiến hành việc triển khai hệ thống một cửa điện tử 

dùng chung 3 cấp trên toàn địa bàn Thành phố, phối hợp chặt chẽ 

trong việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc 

gia... 

Theo anninhthudo.vn 

 

 

 



9. Hướng dẫn thủ tục đăng ký làm Giấy khai sinh 
online tại Hà Nội 

Thủ tục đăng ký làm Giấy khai sinh tại Hà Nội đã được thực hiện 

thông qua mạng internet. Vì vậy bố mẹ, người thân của trẻ có thể 

tham khảo các bước thủ tục làm Giấy khai sinh dưới đây để hoàn 

thành nhanh nhất, không bị xử phạt theo luật. 

Thời hạn đăng ký khai sinh cho con 

Cha mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con trong thời hạn 60 

ngày kể từ ngày sinh con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai 

sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, 

tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho 

trẻ em. 

Nếu quá 60 ngày trên mà cha mẹ chưa đăng ký khai sinh cho con thì 

có thể bị xử phạt theo Điều 27 Nghị định 110/2013/NĐ-CP: “Cảnh cáo 

đối với người có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em mà không 

thực hiện việc đăng ký đúng thời hạn quy định.” 

Lưu ý: Trẻ em được khai sinh theo hộ khẩu thường trú của người mẹ. 

Ví dụ: Người mẹ có hộ khẩu tại xã A thì thủ tục đăng ký khai sinh được 

thực hiện tại UBND xã A. 

Cha mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con trong vòng 60 ngày sau sinh. 



Làm Giấy khai sinh cần những giấy tờ gì? 

Điều 16, Luật Hộ tịch 2014 quy định hồ sơ khai sinh cho con bao gồm 

các giấy tờ sau: 

1. Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định 

2. Nộp giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp 

không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác 

nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam 

đoan về việc sinh 

3. Người đi đăng ký khai sinh xuất trình bản chính một trong các giấy 

tờ: Hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy 

tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền 

cấp, còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) để chứng minh 

về nhân thân. 

Ngoài việc đăng ký khai sinh thì cha mẹ thường thực hiện song song 

việc nhập khẩu và xin cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho con nên cha mẹ nên 

chuẩn bị luôn Sổ hộ khẩu của gia đình. 

Đăng ký khai sinh online tại Hà Nội 

Để đơn giản hóa các thủ tục hành chính công, việc đăng ký làm Giấy 

khai sinh tại Hà Nội đã được thực hiện online qua mạng internet. 

Bạn chỉ cần vào Cổng dịch vụ công trực tuyến TP Hà Nội và điền vào 

mẫu đăng ký, chụp ảnh các giấy tờ và tải lên theo yêu cầu. 

Link đăng ký khai sinh: https://dichvucong.hanoi.gov.vn 

Sau khi gửi thông tin đăng ký đi thì bạn sẽ nhận được mail hẹn giải 

quyết thủ tục tại nơi đăng ký khai sinh. 

Theo infonet.vn 

 

10. Cấp phép mà chưa xin phép tác giả, Sở 
VHTT&DL Vĩnh Phúc không sai? 

Mặc dù đêm “Tôn vinh Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam 2019” đã 

bị hủy bỏ vào phút chót nhưng ì xèo liên quan đến chương trình 

này vẫn chưa chấm dứt. Lần này, ồn ào được “xới” lên từ nhạc sĩ 

Tạ Quang Thắng – tác giả ca khúc “Sống như những đóa hoa”. 

Theo đó, trước đêm tôn vinh này, nhạc sĩ Tạ Quang Thắng bất ngờ 

đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân về việc anh được biết chương 

trình kể trên có biểu diễn một ca khúc do mình sáng tác và tiết mục này 



được cơ quan quản lý cấp phép (Sở VHTT&DL Vĩnh Phúc cấp cho đơn 

vị tổ chức biểu diễn 2 tiết mục trong chương trình gồm “Sống như 

những đóa hoa” của Tạ Quang Thắng và “Thương hiệu Việt Nam” của 

Phạm Đăng Lương – PV).  

 

Tác giả - nhạc sĩ Tạ Quang Thắng không đồng ý để ca khúc "Sống như 

những đóa hoa" hát trong đêm "Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt 

Nam 2019" 

Chương trình này vốn gây xôn xao dư luận và vấp phải nhiều ý kiến trái 

chiều liên quan đến việc trao tăng danh hiệu “Nữ hoàng văn hóa tâm 

linh”. Bản thân tác giả Tạ Quang Thắng khi biết thông tin về việc này đã 

lập tức lên tiếng khẳng định việc anh không tham gia hát trong chương 

trình này.  

Cùng với đó, tác giả ca khúc “Sống như những đóa hoa” cho biết, có 

người gửi email xin phép sử dụng bài hát mà anh sáng tác nhưng quản 



lý của anh cũng đã trả lời không đồng ý. Tạ Quang Thắng nói thêm, sở 

dĩ anh quyết định lên tiếng để tránh hiểu lầm vì anh thấy có bản chụp 

công văn cấp phép cho chương trình, trong đó có ghi tên anh. 

Để hiểu rõ thêm về việc này, phóng viên Báo ANTĐ đã liên hệ với nhạc 

sĩ Tạ Quang Thắng nhưng anh từ chối xác nhận cũng như nói rõ hơn 

về câu chuyện. Phía VCPMC tuy chưa bày tỏ quan điểm về sự việc kể 

trên song trên website chính thức của mình cũng dẫn lại thông tin liên 

quan đến việc Sở VHTT&DL Vĩnh Phúc cấp phép biểu diễn ca khúc khi 

chưa hỏi ý kiến tác giả. 

Vấn đề đặt ra là việc liệu Sở VHTT&DL Vĩnh Phúc cấp phép biểu diễn 

bài hát của Tạ Quang Thắng khi chưa được sự đồng ý của anh liệu có 

sai không? Theo quy định nghệ thuật biểu diễn hiện hành, cụ thể là 

điều 6 Nghị định 142/2018/NĐ-CP thì “bãi bỏ thành phần hồ sơ gồm 1 

văn bản cam kết thực thi đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền 

tác giả hoặc bản sao hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với tác giả 

hoặc chủ sở hữu quyền tác giả” (trước đó văn bản này bắt buộc phải có 

theo quy định tại khoản 5, điều 1 Nghị định số 15/2016/NĐ-CP). 

Như vậy, đơn vị tổ chức khi muốn xin cấp phép biểu diễn một chương 

trình thì trong hồ sơ xin cấp phép không yêu cầu phải có văn bản thỏa 

thuận được sự đồng ý của tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả 

(người được ủy quyền, thừa kế quyền tác giả từ tác giả). Điều này cũng 

có nghĩa Sở VHT&DL Vĩnh Phúc không sai khi cấp phép biểu diễn ca 

khúc “Sống như những đóa hoa” trong chương trình “Tôn vinh Nữ 

hoàng Thương hiệu Việt Nam 2019”.  

Phía nhạc sĩ – tác giả Tạ Quang Thắng tuy không đồng ý, không thích 

và từ chối khi nhận được email từ ai đó xin được hát ca khúc này trong 

chương trình nhưng không có ý kiến phản hồi kịp thời đến cơ quan 

quản lý văn hóa, cụ thể là nơi cấp phép biểu diễn chương trình (trong 

trường hợp này là Sở VHTT&DL Vĩnh Phúc). Vì vậy, Sở VHTT&DL 

Vĩnh Phúc cấp phép biểu diễn “Sống như những đóa hoa” trong đêm 

“Tôn vinh Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam 2019” chiểu theo quy định 

pháp luật hiện hành là đúng theo trình tự và quy định. Bởi trên thực tế, 

trong hồ sơ xin cấp phép, đơn vị tổ chức chỉ cần cam kết thực thi đầy 

đủ nghĩa vụ đối với quyền tác giả và quyền liên quan đến ca khúc. 

Liên quan đến việc này, lật lại Nghị định 142/2018/NĐ-CP ban hành 

năm 2018 thì việc bãi bỏ quy định phải có văn bản thỏa thuận được sự 

đồng ý của tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả khi cấp phép về hoạt 

động biểu diễn, phê duyệt bản ghi…được xem là bước thay đổi nhằm 



giảm tải thủ tục hành chính theo ý kiến chỉ đạo chung của Thủ tướng 

Chính phủ. Nói cách khác, việc này sẽ gỡ bỏ việc hành chính hóa quan 

hệ dân sự, đồng thời giúp các cá nhân, đơn vị tổ chức bớt được thủ tục 

rườm rà trong khâu xin cấp phép. 

 

Việc phải có văn bản được sự đồng ý của tác giả hoặc chủ sở hữu 

quyền tác giả được cho là thủ tục khiến nhiều cá nhân, đơn vị tổ chức 

gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép vì nhiều lý do: tác giả mất, sinh 

sống ở nước ngoài, khó liên hệ với người chủ sở hữu quyền tác giả... 

Xung quanh vấn đề trên, theo tìm hiểu của  phóng viên thì việc sửa đổi 

theo hướng như trên cũng xuất phát từ thực tế quản lý văn hóa cấp địa 

phương, do thủ tục hành chính rườm rà, nhiều trường hợp hồ sơ xin 

cấp phép thiếu văn bản thỏa thuận với tác giả hoặc chủ sở hữu quyền 

tác giả vì gặp khó khăn khi người này đã mất, hoặc ở nước ngoài, hoặc 

vì lý do nào đó khó liên hệ… Do vậy, sự ra đời của Nghị định 



142/2018/NĐ-CP với việc gỡ bỏ quy định này được cho là “nút mở” 

tháo gỡ cho cả cơ quan chức năng lẫn cá nhân, đơn vị tổ chức chương 

trình. 

Tuy tháo bỏ quy định phải có văn bản được sự thỏa thuận đồng ý của 

tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả song tất cả các trường hợp xin cấp 

phép biểu diễn bất cứ ca khúc nào đều phải thực thi nghĩa vụ tác quyền 

theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Trong trường hợp xảy ra 

tranh chấp, có phản ánh và chứng cứ cụ thể thì phía cơ quan quản lý 

sẽ vào cuộc giải quyết. 

Trong thời gian qua, Bộ VHTT&DL luôn rất quan tâm đến vấn đề bảo 

vệ quyền tác giả và các quyền liên quan. Vì vậy, thời gian này Cục 

NTDB cũng đang phối hợp với Cục Bản quyền tìm ra phương án hiệu 

quả để thực hiện tốt việc thực thi các quyền trên, đơn vị nào không 

thực hiện thì sẽ có cơ chế và biện pháp xử lý kịp thời. Về việc hồ sơ xin 

cấp phép biểu diễn nghệ thuật, phê duyệt bản ghi…mà không cần văn 

bản thoả thuận được sự đồng ý của tác giả và chủ sở hữu quyền tác 

giả, đến nay cơ quan quản lý văn hóa vẫn chưa nhận được ý kiến phản 

hồi từ các tác giả. 

Theo anninhthudo.vn 

 

11. Bình Phước ứng dụng công nghệ thông tin 
trong xây dựng chính quyền 4.0 

Ngày 15-7, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Nguyễn 

Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình 

Phước. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước đã thông tin về tình 

hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2019; tình hình hoạt động 

ngành TT-TT và nêu lên một số đề xuất, kiến nghị của địa phương. 

Tỉnh Bình Phước kiến nghị, đề xuất các vấn đề, gồm: Tiếp tục duy trì, 

hỗ trợ triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP phục vụ cho 

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; hỗ trợ giúp tỉnh 

thẩm định các phần mềm khi đưa vào đầu tư, sử dụng. Hiện tại, phần 

mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, Cổng dịch vụ công và 

Hệ thống một cửa điện tử đang được ứng dụng tại tỉnh mà chưa được 

Bộ TT-TT đo kiểm, chứng nhận... 

Bên cạnh đó, Bình Phước đề nghị hỗ trợ tài khoản giám sát an toàn 

thông tin cho tỉnh và gỡ bỏ các thông tin xấu, độc trên Facebook, 



Youtube viết về tỉnh. Giúp tỉnh các bước xây dựng Đề án đô thị thông 

minh phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương. Sớm hỗ trợ đầu 

thu kỹ thuật số vệ tinh cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo từ nguồn kinh 

phí của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích. Sớm cấp giấy phép hoạt động 

cho Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước, Báo Bình Phước, thỏa 

thuận bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí khi tỉnh thực hiện hợp 

nhất hai cơ quan báo chí này. 

 

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước kiến nghị Bộ TT-TT hỗ trợ tỉnh xây dựng 

chính quyền điện tử. 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị tỉnh chú trọng triển khai phát 

triển thương mại điện tử, đẩy mạnh tốc độ phát triển hạ tầng công nghệ 

thông tin, góp phần phát triển kinh tế và nâng cao đời sống dân trí của 

người dân, đặc biệt lưu ý đến công tác “dọn rác” trên môi trường mạng. 

Bình Phước cần tập trung vào ba chủ đề chính trong triển khai ứng 

dụng công nghệ thông tin: Chính phủ điện tử hướng đến chính phủ số, 

một cửa điện tử, đô thị thông minh 

UBND tỉnh Bình Phước đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh 

nghiệp, gồm: VNPT, Viettel, Mobifone. UBND tỉnh cũng ký kết thỏa 

thuận hợp tác với Công ty cổ phần MISA về việc hỗ trợ triển khai nền 

tảng kế toán và hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp, cơ quan hành 

chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Trước đó, Tỉnh ủy Bình Phước đã tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên 

đề về chính phủ điện tử chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh 



và truyền hình trực tuyến đến 11 điểm cầu các huyện, thị xã với hai 

chuyên đề về phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số và 

xây dựng đô thị thông minh. 

Theo nhandan.com.vn 

 

12. Hoàn Kiếm đẩy mạnh cải cách hành chính 

Chiều 15-7, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm khóa XXV tổ 

chức Hội nghị lần thứ 16, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện 

nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối 

năm 2019. 

 

6 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức 

chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó 

khăn, triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã 

hội, xây dựng hệ thống chính trị. Theo đó, kinh tế trên địa bàn quận tiếp 

tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng dịch vụ, thương mại và du lịch ước 

tăng 18,03% so với cùng kỳ năm 2018. Công tác quản lý đô thị được 

tập trung lãnh đạo với nhiều giải pháp tích cực. 

Nổi bật là thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự đô thị phục vụ Hội 

nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai tổ chức trên địa bàn 

Hà Nội đã diễn ra tuyệt đối an toàn. 

Trong khi đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 

được chú trọng, bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ, chương trình công tác 

toàn khóa của Quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020. 



6 tháng cuối năm 2019, Quận ủy Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quản lý đô thị, bảo đảm 

quốc phòng, an ninh. Quận sẽ  triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, 

nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy; thực hiện toàn diện kế 

hoạch kiểm tra, giám sát; kiện toàn đổi mới hệ thống dân vận, xây dựng 

khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính… phấn đấu hoàn 

thành nhiệm vụ chính trị cả năm 2019. 

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm đã thông qua 

dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội lần 

thứ XXVI của quận. 

Theo hanoimoi.com.vn 

 

13. Chính quyền điện tử cần mang lại giá trị cho 
người dân 

Khi thấy các ứng dụng của chính quyền điện tử mang lại giá trị và 

hiệu quả thực sự, người dân sẽ chủ động tham gia, từ đó nâng 

cao dần kỹ năng sử dụng công nghệ.  

Hội nghị chuyên đề thu hút nhiều đại biểu và cán bộ sở ban ngành tỉnh 

Bình Phước tham gia. Ảnh: Hữu Tuệ. 



Sáng 15/7, đoàn công tác Bộ TT&TT và UBND tỉnh Bình Phước đã tổ 

chức Hội nghị chuyên đề về Chính phủ Điện tử, Chuyển đổi số và xây 

dựng đô thị thông minh. 

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ hội trường UBND tỉnh Bình Phước 

tới 12 điểm cầu tuyến huyện, trong đó 2 huyện Bù Đăng và Bù Gia Mập 

kết nối xuống các điểm cầu tuyến xã.  

Mở đầu hội nghị, ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học 

hóa (Bộ TT&TT) đã trình bày tham luận về Chính phủ điện tử và 

Chuyển đổi số, những cơ hội thuận lợi và khó khăn đang tồn tại. 

Hiện tại, chỉ số Chính phủ điện tử của Bình Phước vẫn còn ở mức thấp, 

xếp hạng thứ 59. Để nâng cao chỉ số này, Cục trưởng Nguyễn Thành 

Phúc đã chỉ ra những hạng mục tỉnh Bình Phước cần cải thiện như 

cổng thông tin điện tử của tỉnh, tỉ lệ các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 

3, cấp độ 4...  

Chuyển đổi số mang lại lợi ích thiết thực cho người dân 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị.  Ảnh: H.P. 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chia 

sẻ: "Để Việt Nam có sự phát triển đột phá, thu nhập bình quân người 

dân vượt mức trung bình thì chỉ có cách duy nhất là phát triển công 



nghệ. Muốn làm được điều này, cần kích hoạt khát vọng làm cho Việt 

Nam phát triển hùng cường trong mỗi người dân. Để kích hoạt được 

khát vọng đó, vai trò của báo chí là rất quan trọng trong việc tuyền 

truyền để người dân tham gia chuyển đổi số, học hỏi và ứng dụng công 

nghệ vào cuộc sống hàng ngày. 

"Khái niệm chuyển đổi số nghe rất to tát với người nông dân ở vùng 

sâu vùng xa, không rõ chuyển đổi số có thể làm gì cho họ. Nhưng họ 

cũng có khát vọng mong muốn con cái được học tập với chất lượng tốt 

như ở các thành phố lớn. Hiện tại, với một chiếc smartphone hay máy 

tính bảng có kết nối Internet, con cái họ đã có thể tham gia các khóa 

học trực tuyến ngay tại nhà với chất lượng đào tạo tương đương các 

trường học nổi tiếng tại Hà Nội hay TP.HCM. Đó chính là chuyển đổi 

số." 

"Người nông dân cũng có thể chụp ảnh nông sản rồi giới thiệu lên 

Internet, chẳng hạn như buồng chuối ngay trong vườn nhà mình. 

Những người tiêu dùng ở thành thị có thể xem hình ảnh buồng chuối đó 

và mua với giá cao gấp 10 lần, thanh toán trực tiếp vào điện thoại của 

người nông dân qua dịch vụ mobile money. Các công ty chuyển phát, 

chẳng hạn như VNPost, sẽ đưa buồng chuối từ nhà người nông dân tới 

người mua ở thành thị", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.  

Để nâng cao trình độ CNTT cho đội ngũ cán bộ tỉnh Bình Phước thông 

qua mô hình như hội nghị hôm nay, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nêu 

ý tưởng mỗi doanh nghiệp khi đến kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nên có 

một khóa giới thiệu và đào tạo về CNTT tương ứng với dịch vụ họ cung 

cấp. Như vậy, kỹ năng ứng dụng CNTT của cán bộ và người dân tỉnh 

Bình Phước sẽ dần được nâng cao nhanh chóng. 

Để đẩy mạnh việc triển khai Chính phủ điện tử tại Bình Phước, Bộ 

trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị chính quyền tỉnh nên triển khai 

nhiều ứng dụng mang lại giá trị cho người dân. Khi thấy được giá trị, 

người dân sẽ chủ động tham gia sử dụng các dịch vụ và ứng dụng, từ 

đó nâng cao dần kỹ năng sử dụng công nghệ của người dân.  

Tỉnh yêu cầu càng cao về CPĐT là càng giúp Bộ TT&TT  

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng đề nghị các lãnh đạo tỉnh Bình 

Phước đặt ra những yêu cầu cao hơn, khó hơn đối với Bộ TT&TT về 

chuyển đổi số và Chính phủ điện tử. "Nhiệm vụ của Bộ TT&TT là hỗ trợ 

các tỉnh, nên yêu cầu càng cao, đưa ra bài toán càng khó thì càng giúp 

Bộ TT&TT phát huy năng lực và vai trò hỗ trợ các tỉnh triển khai Chính 

phủ điện tử được tốt hơn." 



Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại hội nghị. 

Ảnh: H.P. 

Phát biểu đáp từ tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước Nguyễn 

Văn Lợi khẳng định chính quyền tỉnh sẽ phải chuyển đổi mạnh mẽ về 

cải cách thủ tục hành chính, xác định mục tiêu xây dựng chính quyền 

điện tử tương đối hoàn chỉnh trong năm 2020, qua đó phục vụ quyền 

lợi người dân được tốt hơn.  

Ngay sau hội nghị chuyên đề tại UBND tỉnh Bình Phước, đoàn công tác 

Bộ TT&TT do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu đã có buổi làm 

việc với Tỉnh Ủy tỉnh Bình Phước.  

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Tiến 

Dũng đã nêu một số vấn đề khó khăn cần kiến nghị với Bộ TT&TT như: 

Hạ tầng viễn thông CNTT chưa đáp ứng được yêu cầu về triển khai 

chính quyền điện tử; Đề xuất Bộ TT&TT hỗ trợ tỉnh thẩm định các phần 

mềm khi đưa vào đầu tư triển khai như cổng dịch vụ công, hệ thống 

điện tử một cửa..., hỗ trợ giám sát an toàn thông tin trong phạm vi tỉnh; 

Đẩy nhanh việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo; Cấp phép 

cho cơ quan báo chí mới hợp nhất đài phát thanh truyền hình Bình 

Phước và Báo Bình Phước; Triển khai màn hình LED thông tin chủ 

quyền tại cửa khẩu Hoa Lư giáp Campuchia...  



Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy 

tỉnh Bình Phước. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã trực tiếp 

giao nhiệm vụ xử lý các đề xuất của tỉnh Bình Phước cho lãnh đạo các 

đơn vị Cục Vụ và doanh nghiệp viễn thông, CNTT trong đoàn công tác 

của Bộ, kèm theo thời hạn hoàn thành cụ thể. Đối với việc tăng vùng 

phủ sóng 3G/4G để đáp ứng yêu cầu hạ tầng cho Chính phủ điện tử, 

Bộ trưởng TT&TT yêu cầu 3 nhà mạng lớn là Viettel, VNPT VinaPhone 

và MobiFone cùng phối hợp tham gia việc phủ sóng để đảm bảo mọi 

người dân trong tỉnh đều kết nối được sóng 3G/4G. 
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13. 100% dân số TP.HCM phải có smartphone và 
cáp quang vào 2022 

Sáng 16/7, Đoàn công tác Bộ TT&TT do Bộ trưởng Bộ Nguyễn 

Mạnh Hùng dẫn đầu đã làm việc với UBND TP.HCM về sơ kết hợp 

tác phát triển TT&TT giữa hai bên trong giai đoạn 2019-2020. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy 

TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết: "Thời gian qua, Bộ TT&TT đã 

hợp tác, hỗ trợ Thành phố trong hoạt động cung cấp cơ sở, dữ liệu 



thông tin, viễn thông và công tác quản lý ngành. Thành phố xây dựng 

chính quyền điện tử nhằm hướng tới mục tiêu phát triển nhanh hơn, 

bền vững hơn, người dân được cung cấp dịch vụ toàn diện hơn, chính 

quyền phục vụ tốt hơn và giúp người dân trở thành chủ thể tham gia 

quản lý." 

Lãnh đạo TP.HCM và Bộ TT&TT tại buổi làm việc. 

 Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết nguồn dữ 

liệu của thành phố là “khổng lồ”, do vậy cần nhanh chóng số hóa những 

tài liệu cũ và liên tục cập nhật tài liệu mới.  

Trên cơ sở yêu cầu và tính đặc thù của thành phố, Bí thư Thành ủy 

Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Bộ TT&TT hỗ trợ thành phố trong quá trình 

xây dựng 4 trụ cột của Đề án đô thị thông minh và xây dựng chính 

quyền điện tử, chính quyền số. Bên cạnh đó, giúp thành phố các vấn 

đề pháp lý liên quan đến đấu thầu thuê dịch vụ; hỗ trợ trong lĩnh vực 

quản lý thông minh, thiết bị thông minh, dự báo an toàn thông minh 

phục vụ phát triển Khu đô thị sáng tạo phía Đông. Các đơn vị của 

TP.HCM, Bộ TT&TT cùng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT 

sớm đưa ra danh mục vấn đề cần hợp tác ở lĩnh vực nghiên cứu và 

phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai nghiên cứu, áp 

dụng vào cuộc sống. 



Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã đánh giá cao vai trò và 

tiềm năng của TP.HCM trong sự phát triển công nghệ thông tin. Bộ 

TT&TT luôn xác định TP.HCM là đầu tàu trong lĩnh vực ICT của cả 

nước, nền tảng của phát triển thương mại điện tử trong tương lai và là 

trung tâm đi đầu về áp dụng ứng dụng an ninh mạng của Việt Nam. 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc. 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong thời đại của cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0 cần sử dụng công nghệ để giải quyết yêu 

cầu, nhiệm vụ, thành phố cần đặt mục tiêu, tầm nhìn cao và cụ thể hơn. 

TP.HCM cần phải đi đầu cả nước về viễn thông, trong đó cần có kế 

hoạch để đạt tỉ lệ 100% người dân sử dụng điện thoại thông minh vào 

năm 2022, thay vì chỉ 60% như hiện nay, đồng thời 100% hộ gia đình 

phải có cáp quang. Nếu không có 2 điều này thì không thể nói đến 

thành phố thông minh, bởi chính quyền điện tử là cung cấp thông tin, 

dịch vụ công đến mọi người, mọi lúc, mọi nơi. Thiếu hai điều trên thì 

không giải được bài toán”.  

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Dương Anh Đức - Giám đốc Sở TT&TT 

TP.HCM cho biết: Thực hiện Chương trình hợp tác giai đoạn 2019-

2020, hai bên đã đạt được những kết quả tích cực. Chiến dịch bóc gỡ 

mã độc khỏi máy tính giai đoạn 1 đã mang lại hiệu quả nhất định, thể 

hiện sự phối hợp tốt giữa Cục An toàn thông tin của Bộ và Sở TT&TT; 

phối hợp triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử tại thành phố theo 



đúng các hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc phát triển 

thành viên mới cho chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung đã có 

bước tiến rõ nét. Trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, hai bên đã phối hợp 

tổ chức nhiều sự kiện quan trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Toàn cảnh buổi làm việc. 

Thời gian tới, TP.HCM cùng Bộ TT&TT tiếp tục phối hợp lập kế hoạch 

và triển khai rà soát, tháo gỡ mã độc giai đoạn 2; triển khai thí điểm IoT 

cho một số khu vực như Khu công nghệ cao, Công viên phần mềm 

Quang Trung; có cơ chế sandbox cho Khu công nghệ cao và Khu Công 

viên phần mềm Quang Trung hoặc thử nghiệm một số công nghệ 

mới… Hai bên cũng tập trung phối hợp giải quyết một số vướng mắc 

còn tồn tại thời gian qua như phân cấp cho thành phố quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính đối với các trang thông tin điện tử do Bộ 

TT&TT cấp phép, hiệu quả tham mưu của Sở TT&TT...  
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