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1. Tạo thuận lợi cho phát triển thương mại 
Theo Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), 
Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại, tính 
đến ngày 10-7, đã có 174 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết 
nối đến NSW với hơn 2,3 triệu hồ sơ của khoảng 31 nghìn doanh 
nghiệp (DN). 

Ðáng chú ý, đến nay, một số bộ đã hoàn thành kết nối NSW, điển hình 
như Bộ Giao thông vận tải đã triển khai 87 thủ tục hành chính (TTHC), 
trong đó có 75 thủ tục mới được triển khai năm 2018, hoàn thành triển 
khai các TTHC trên NSW theo danh mục tại Quyết định 1254/QÐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ. Về triển khai ASW và kết nối ngoài ASEAN, 
Việt Nam đã chính thức trao đổi thông tin giấy chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa (C/O) mẫu D với 6 nước gồm: Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, In-đô-
nê-xi-a, Thái-lan, Bru-nây và Cam-pu-chia. Tính đến ngày 10-7, Việt 
Nam đã nhận từ các nước 87.355 C/O, gửi sang các nước 153.872 
C/O,… 

Tuy nhiên, để hoàn thành kết nối 61 TTHC mới trong năm 2019 theo kế 
hoạch, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm còn rất nặng nề. Ðến hết tháng 
7, các bộ, ngành mới kết nối 16 thủ tục vào ASW và NSW, vẫn còn tới 
45 thủ tục phải kết nối. Trong đó, Bộ Y tế còn 14 thủ tục,Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 12 thủ tục. Bên cạnh đó, việc cắt giảm 
danh mục hàng hóa quản lý kiểm tra chuyên ngành còn nhiều hạn chế, 
chưa đáp ứng yêu cầu. Hiện nay, mới giảm 15% mặt hàng thuộc diện 
kiểm tra chuyên ngành, trong khi chỉ tiêu của Quốc hội là cắt giảm từ 15 
đến 35%. Nguyên nhân do một số bộ, ngành còn thiếu quyết liệt, chậm 
ban hành thông tư hoặc ban hành thông tư không đúng chỉ đạo, gây 
cản trở cho DN… 

Do vậy, để tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại phát triển mạnh 
mẽ, các bộ, ngành cần rà soát, sửa đổi, bổ sung các nghị định, quy 
định về TTHC trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành theo hướng cắt 
giảm các TTHC không cần thiết; đơn giản hóa quy trình thực hiện 
TTHC,... Ðồng thời, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ rà soát quy 
trình thủ tục, phát triển hệ thống công nghệ thông tin nhằm hoàn thành 
mục tiêu triển khai 61 thủ tục trên NSW trên nền tảng công nghệ tiên 
tiến, phù hợp xu thế phát triển của cách mạng công nghệ 4.0, bảo đảm 
đầu tư tiết kiệm, hiệu quả; tiếp tục cải cách với hàng hóa xuất nhập 
khẩu theo tinh thần vừa tạo thuận lợi thương mại nhưng phải tăng 
cường chống gian lận thương mại. 



Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, 
ngành chậm nhất trong tháng 8 hoàn thành các thủ tục, trình Chính phủ 
phê duyệt nghị định quy định về thực hiện TTHC theo NSW, ASW và 
kiểm tra chuyên ngành. Bộ Tài chính sớm triển khai xây dựng nghị định 
về kết nối và chia sẻ thông tin giữa Chính phủ với các bên liên quan 
thông qua NSW. Các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành việc chuyển 
đổi mô hình hệ thống công nghệ thông tin quản lý chuyên ngành từ xử 
lý phân tán sang xử lý tập trung, kết nối trao đổi thông tin với Cổng 
quốc gia để hình thành cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước tập trung. 

Tổng cục Hải quan phối hợp các bộ, ngành xây dựng hệ thống đánh 
giá đo lường chỉ số hoạt động của các TTHC thực hiện trên NSW. Bộ 
Công thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, 
đánh giá tổng thể việc xây dựng chương trình mục tiêu phát triển dịch 
vụ logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh, phấn đấu đến năm 2025, 
logistics đóng góp từ 8 đến 10% GDP, tốc độ tăng trưởng hằng năm từ 
14 đến 20%, đứng thứ 50 trong chỉ số cạnh tranh của thế giới trở lên. 

 Theo nhandan.com.vn 

 

2. Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch kiểm tra kiểm 
soát thủ tục hành chính 
Mới đây, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2150/QĐ-BTP về 
Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính 
(KSTTHC) của Bộ năm 2019.  

Kế hoạch nhằm đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, tiến độ, kết quả 
thực hiện nhiệm vụ KSTTHC từ đầu năm 2019 đến thời điểm kiểm tra 
của Bộ Tư pháp đã được xác định trong kế hoạch KSTT năm 2019; chỉ 
ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, từ đó đề ra giải pháp nhằm 
thực hiện tốt hơn công tác này của Bộ trong thời gian tiếp theo. Đồng 
thời nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các 
đơn vị thuộc Bộ, góp phần tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương, trách 
nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
trong việc thực hiện các nhiệm vụ về KSTTHC. 

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ do Thứ trưởng phụ trách công tác 
văn phòng hoặc Lãnh đạo Văn phòng Bộ làm Trưởng đoàn, sẽ kiểm tra 
toàn diện việc thực hiện công tác KSTTHC theo quy định tại Mục 3, 
Chương VI, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn 
phòng chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ KSTTHC. Các đơn vị thuộc 



đối tượng kiểm tra gồm: Tổng cục THADS; Cục Đăng ký quốc gia giao 
dịch bảo đảm; Cục Bổ trợ tư pháp; Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực 
và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia. Văn phòng Bộ có trách nhiệm 
thông báo tới các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra và thành viên Đoàn 
kiểm tra về thời gian, địa điểm kiểm tra trước khi tiến hành kiểm tra ít 
nhất 5 ngày làm việc.  

Theo baophapluat.vn 

 

3. Cần thiết chia sẻ thông tin thông qua Cơ chế một 
cửa quốc gia 
Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) 
đã được triển khai tương đối rộng khắp ở Việt Nam. 

 

Giao diện Cổng Thông tin một cửa quốc gia 

Nhưng có một bất cập là việc chia sẻ thông tin còn hạn chế khiến hiệu 
quả tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và nâng cao hiệu quản 
quản lý chưa như mong muốn. Để khắc phục, Tổng cục Hải quan đang 
xây dựng dự thảo Nghị định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin theo 
NSW. 

Kết nối nhiều, chia sẻ ít 



Hiện nay, với 174 thủ tục được kết nối NSW của 13 bộ, ngành, có thể 
nói số lượng thủ tục đã tương đối đầy đủ, nhất là thủ tục có nhiều tác 
động đến cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Mặt khác, việc kết nối 
ASW cũng được đẩy mạnh. 

Tuy nhiên, phạm vi, mức độ chia sẻ thông tin qua NSW còn nhiều nhất 
hạn chế. 

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban 
chỉ đạo quốc gia về ASW, NSW và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 
1899), hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), quá cảnh; người, phương tiện 
xuất nhập cảnh (XNC), quá cảnh chịu sự quản lý nhà nước của nhiều 
bộ, ngành. Khi thực hiện thủ tục hành chính, các bộ, ngành thường dựa 
trên thông tin một cách độc lập và tạo thông tin phục vụ chính đơn vị 
đó. Thậm chí, ngay cả hoạt động ứng dụng CNTT, điện tử hóa công tác 
nghiệp vụ quản lý cũng thực hiện cắt đoạn, riêng rẽ trong từng cơ 
quan. Cụ thể, cơ quan nào có hệ thống riêng của cơ quan đó, không 
kết nối, chia sẻ thông tin với cơ quan khác trong dây chuyền quản lý 
hàng hàng hóa XNK, quá cảnh; người, phương tiện NXC, quá cảnh. 
Nói cách khác, thông tin liên quan đến nội dung này đang được thực 
hiện độc lập, cục bộ, manh mún, không toàn diện, đầy đủ do chưa có 
sự liên thông, kết nối, chia sẻ giữa các cơ quan liên quan trực tiếp, gián 
tiếp đến quá trình XNK, XNC. 

Trong khi, thực tế yêu cầu quản lý theo chuỗi, thông tin không chỉ phục 
vụ riêng một cơ quan quản lý nhà nước đơn lẻ mà phục vụ đồng thời 
nhiều bên liên quan để vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, 
vừa đảm bảo chất lượng, hiệu quả quản lý, thực hiện Chính phủ điện 
tử, cũng như hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Do vậy, khi 
có nhiều thông tin được chia sẻ sẽ tạo điều kiện cho cơ quan quản lý 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến tốt hơn, quản lý rủi ro tốt hơn và nâng 
cao hiệu quả tổng thể cải cách thủ tục hành chính. 

Cần điều chỉnh bằng khung khổ pháp lý 

Trước thực tế nêu trên, để nâng cao hiệu quả thực hiện NSW, ASW, 
Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban 1899 chỉ đạo Tổng cục Hải 
quan xây dựng dự thảo Nghị định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin 
theo NSW. Nghị định sẽ tạo khung khổ pháp lý quan trọng cho việc kết 
nối, chia sẻ thông tin thông qua NSW cũng như thực hiện các kết nối, 
chia sẻ thông tin giữa Việt Nam với các nước. 

Bởi, xét từ thực tiễn đến yêu cầu của Chính phủ, việc ban hành văn 
bản pháp luật cấp Nghị định là rất cần thiết để thúc đẩy việc đồng bộ, 



hiệu quả, minh bạch, tránh sự manh mún, trì hoãn việc kết nối, chia sẻ 
thông tin, dữ liệu giữa các bộ, ngành. Đồng thời góp phần thực hiện 
mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong 
giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lời thương mại và đảm bảo 
hiệu quả quản lý nhà nước. 

Theo dự thảo được Cơ quan Thường trực báo cáo tại Phiên họp thứ 5 
của Ủy ban 1899 mới đây, Nghị định sẽ quy định cụ thể việc quản lý, 
kết nối, chia sẻ thông tin quản lý nhà nước về hoạt động XNK, quá 
cảnh hàng hóa; XNC, quá cảnh người và phương tiện thông qua Cổng 
thông tin một cửa quốc gia. 

Đối tượng áp dụng bao gồm cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ 
tục hành chính đối với hàng hóa XNK, quá cảnh, người và phương tiện 
XNC, quá cảnh; cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động 
XNK, quá cảnh hàng hóa, XNC, quá cảnh người và phương tiện vận 
tải; tổ chức cung cấp dịch vụ truyền nhận dữ liệu, chuyển đối dữ liệu, 
lưu trữ dữ liệu. 

Theo Tổng cục Hải quan, có 3 nhóm chính sách được giải quyết 
trong Nghị định gồm: 

Chính sách 1: Kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ quan quản lý nhà 
nước, tổ chức trong nước trong lĩnh vực XNK, quá cảnh hàng hóa; 
XNC, quá cảnh người và phương tiện thông qua Cổng thông tin một 
cửa quốc gia. 

Nội dung của chính sách này là: Phân loại nội dung thông tin, dữ liệu 
cung cấp, chia sẻ thông tin; hình thức cung cấp, chia sẻ, khai thác, sử 
dụng thông tin; thời hạn cung cấp thông tin; trách nhiệm của các bên 
liên quan… 

Chính sách 2: Kết nối, trao đổi thông tin, chứng từ điện tử với các nước 
thành viên trong thực hiện ASW, các đối tác ngoài ASEAN thông qua 
Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

Nội dung chính: Thông tin, chứng từ điện tử trao đổi, chia sẻ; hình thức 
cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông tin, chứng từ điện tử; thời hạn cung 
cấp, chia sẻ; yêu cầu kết nối thông tin của các cơ quan nhà nước với 
Cổng thông tin một cửa quốc gia Việt Nam, Cổng thông tin một cửa 
quốc gia các nước thành viên thực hiện ASW, đối tác ngoài ASEAN… 

Chính sách 3: Tổ chức cung cấp dịch vụ dữ liệu phục vụ kết nối và chia 
sẻ thông tin thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. 



Nội dung: Lựa chọn tổ chức hoạt động trong lĩnh vực CNTT để ký hợp 
đồng cung cấp dịch vụ; quan hệ giữa tổ chức cung cấp dịch vụ truyền 
nhận dữ liệu, chuyển đối với dữ liệu, lưu trữ dữ liệu với cơ quan, tổ 
chức mua dịch vụ dữ liệu… 

Theo haiquanonline.vn 

 

4. Bộ, ngành 'khoe' thành tích cắt giảm thủ tục, 
doanh nghiệp 'than' hình thức 
Trong khi, các bộ, ngành báo cáo những con số “ấn tượng” về kết 
quả cắt giảm điều kiện kinh doanh thì đại diện doanh nghiệp lại 
phản ánh việc hình thức, chạy theo thành tích, chưa giải quyết tình 
trạng xin – cho. 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng 

Thủ tục “hóa thân” vào quy chuẩn 

Sáng 21/8, Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với 14 bộ, ngành để 
kiểm tra, xem xét việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng 
dẫn luật còn nợ đọng và việc cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh. 

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 
Mai Tiến Dũng cho biết, theo báo cáo đến nay đã có hơn 3.100 điều 



kiện trên tổng số hơn 6.000 điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm, 
6.700 thủ tục kiểm tra chuyên ngành liên quan đến dòng hàng, mặt 
hàng trên tổng số 9.600 mặt hàng cũng được bãi bỏ, tạo điều kiện 
thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, ông cho biết, cũng có những ý kiến từ nhiều cơ quan cho 
rằng, cần xem xét thực chất các kết quả này. Có ý kiến cho rằng, công 
tác kiểm tra chuyên ngành 6 tháng đầu năm 2019 chậm, chủ yếu 
chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm trước khi thông quan chứ không 
phải là xoá bỏ việc kiểm tra như Thủ tướng chỉ đạo. 

Ông Dũng dẫn chứng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI) từng nhận xét, cón hơn 300 văn bản quy định rất rộng, rất khó 
cho việc tra cứu, áp dụng. Vẫn còn tình trạng một mặt hàng, sản phẩm 
chịu sự kiểm tra của nhiều đầu mối trong 1 bộ hoặc nhiều bộ. 

Lãnh đạo VCCI cũng cho rằng, có tình trạng điều kiện kinh doanh “hoá 
thân” vào quy chuẩn, tiêu chuẩn, không giải quyết được bài toán đề ra, 
tình trạng xin – cho còn nguyên, thậm chí còn nặng nề hơn. 

Còn Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (VICEM) phản ánh, 
việc cắt giảm mới chỉ là hình thức khi thủ tục giảm nhưng thời gian xử 
lý công việc không giảm. 

“Doanh nghiệp kêu nhiều lắm” 

Tại cuộc họp, Bộ Y tế cho biết đã giảm 1.392/2.005 điều kiện đầu tư 
kinh doanh, đạt 69,43%. Thủ tục hành chính cắt 167/245 thủ tục. Theo 
tính toán, việc này giúp tiết kiệm 8.000 ngày công, tương đương 3.332 
tỷ đồng/năm, đó là chưa tính tới chi phí cơ hội… 

 “Số liệu cắt giảm của Bộ Y tế rất cao nhưng cần xem xét lại về thực 
chất việc cắt giảm vì nhiều doanh nghiệp liên quan lĩnh vực trang thiết 
bị y tế, dược còn kêu nhiều lắm, chỉ có lĩnh vực liên quan đến an toàn 
thực phẩm phản hồi tốt. Doanh nghiệp vẫn chưa hài lòng đâu”, ông Mai 
Tiến Dũng lưu ý. 

Trong khi đó, đại diện Bộ Thông tin - Truyền thông cho biết đến nay 
209 thủ tục đã được cắt giảm, chiếm tỷ lệ 59%, đảm bảo chỉ tiêu đề ta. 
Về số thủ tục hành chính, Bộ cũng bãi bỏ được 35 trên tổng số hơn 200 
thủ tục. Việc này giúp tiết kiệm cho doanh nghiệp 20.000 giờ/năm, chi 
phí giảm 36 tỷ/năm. 

Tuy nhiên, đại diện Bộ Thông tin – Truyền thông cũng lo ngại việc quản 
lý sẽ “chuyển từ thái cực nọ sang thái cực kia” với “trào lưu” cắt giảm. 



“Nếu cứ cắt giảm mãi cho đủ số lượng, sợ là đến lúc có vấn đề thì trở 
tay không kịp”, đại diện Bộ này trình bày. 
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5. Dự thảo lần 10 sửa đổi Nghị định 86 có gì mới? 
Bộ GTVT vừa ký trình dự thảo lần thứ 10 Nghị định thay thế Nghị 
định 86/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô 
tô. 

 

Trong dự thảo sửa đổi Nghị định 86 mới nhất, Bộ GTVT đã bỏ quy định 
ô tô dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử phải có hộp đèn gắn trên nóc 

xe (Trong ảnh: Xe Grab đón khách trên đường Nguyễn Xiển, Hà Nội) 

Tại dự thảo lần này, Bộ GTVT đã tiếp thu, điều chỉnh triệt để theo tinh 
thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với các địa phương 
về tình hình đảm bảo ATGT 6 tháng đầu năm. 

Xe hợp đồng điện tử phải dán phù hiệu “Xe hợp đồng” 

Bộ GTVT cho biết, Nghị định số 86 hiện có tổng số 51 điều kiện kinh 
doanh vận tải bằng xe ô tô. Sau khi rà soát đã loại bỏ 8 điều kiện không 
còn phù hợp với thực tế và chuyển sang nội dung quản lý 36 điều kiện, 
còn lại 3 điều kiện về quyền sở hữu và quyền sử dụng phương tiện; 
điều kiện về sức chứa xe của các loại hình kinh doanh. 

Đáng quan tâm nhất dự thảo lần này, Bộ GTVT cho biết đã tiếp thu ý 
kiến chỉ đạo của Thủ tướng, bỏ một số quy định bắt buộc gắn cố định 



hộp đèn trên nóc xe đối với ôtô chở khách dưới 9 chỗ ngồi. Theo đó, 
Bộ GTVT bỏ quy định ô tô có sức chứa dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng 
điện tử phải có hộp đèn với chữ “Xe hợp đồng” gắn cố định trên nóc xe. 

Dự thảo nghị định mới đã sửa đổi, điều chỉnh bằng quy định xe hợp 
đồng điện tử phải có phù hiệu “Xe hợp đồng” và được dán cố định phía 
bên phải mặt trong kính trước của xe với kích thước tối thiểu là 6 x 20 
cm và cụm từ “Xe hợp đồng” phải được làm bằng vật liệu phản quang. 
Bộ GTVT cho rằng, việc sửa đổi này nhằm mục đích đảm bảo nhận 
diện đối với phương tiện xe kinh doanh vận tải loại hình này. 

Về bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông, Bộ GTVT cho 
hay, dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86 đã bổ sung một số quy 
định như: Phải tập huấn cho người đại diện theo pháp luật, người điều 
hành vận tải và bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về ATGT của 
đơn vị kinh doanh vận tải nếu để xảy ra tai nạn từ mức nghiêm trọng 
trở lên. DN, HTX sử dụng hợp đồng điện tử phải có bộ phận quản lý, 
theo dõi các điều kiện về ATGT theo quy định. Bên cạnh đó, dự thảo 
cũng bổ sung quy định, chỉ các DN, HTX đã được cấp giấy phép kinh 
doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, du lịch mới được sử dụng xe 
ô tô có sức chứa dưới 9 chỗ (kể cả người lái xe) để kinh doanh vận tải 
khách sử dụng hợp đồng điện tử. 

Một nội dung quan trọng cũng được các DN kinh doanh vận tải quan 
tâm đó là dự thảo quy định với xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, trong 
thời gian một tháng, mỗi xe ô tô không được thực hiện quá 30% tổng 
số chuyến của xe đó có điểm đầu trùng lặp và điểm cuối trùng lặp. 
Phạm vi trùng lặp được tính tại một địa điểm hoặc tại nhiều địa điểm 
nằm trên cùng một tuyến phố (một tuyến đường), ngõ (hẻm) trong đô 
thị; việc xác định điểm đầu, điểm cuối trùng lặp được thực hiện thông 
qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe và hợp đồng vận 
chuyển đã ký kết. 

Quy định nội dung này theo Bộ GTVT nhằm bảo đảm quản lý đúng loại 
hình kinh doanh vận tải, tránh đăng ký loại hình xe hợp đồng nhưng 
hoạt động như tuyến cố định, đăng ký ở địa phương này nhưng lại đưa 
phương tiện sang địa phương khác hoạt động dẫn đến mất trật tự vận 
tải, cạnh tranh không lành mạnh với tuyến cố định và xe taxi trên địa 
bàn, gây khó khăn cho việc quản lý vận tải, tổ chức giao thông và quản 
lý thuế. 



Cũng tại Dự thảo lần này, Bộ GTVT đề xuất bổ sung thêm quy định: 
“Sở GTVT thực hiện cấp phù hiệu, biểu hiệu theo quy định và dán phù 
hiệu, biểu hiệu lên xe ô tô”. 

Lý giải cho đề xuất này, Bộ GTVT cho biết, hiện nay sở GTVT cấp phù 
hiệu, biển hiệu cho đơn vị vận tải nhưng sau đó đơn vị vận tải không 
thực hiện dán phù hiệu, biển hiệu này lên xe ô tô kinh doanh vận tải, 
đặc biệt là các xe hợp đồng dưới 9 chỗ hầu như không thực hiện. Do 
đó, dẫn đến tình trạng xe “tàng hình” như phản ánh trong thời gian qua, 
từ đó gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác tuần tra, 
kiểm tra và xử lý vi phạm và gây khó khăn trong tổ chức, phân luồng 
giao thông tại các đô thị. Chính vì vậy, đề xuất sở GTVT trực tiếp dán 
phù hiệu, biển hiệu này lên xe ô tô kinh doanh vận tải. 

Giải quyết được yêu cầu nhận diện để quản lý 

“Dự thảo Nghị định lần này cũng quy định ứng dụng mạnh mẽ khoa học 
công nghệ trong quản lý vận tải để thay thế cho phương thức quản lý 
truyền thống. Dự thảo Nghị định quy định đơn vị vận tải ứng dụng khoa 
học công nghệ, áp dụng phần mềm trong quản lý phương tiện, lái xe, 
lưu trữ hồ sơ, vé điện tử, hóa đơn điện tử, niêm yết thông tin trên 
phương tiện, tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của hành khách. 
Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách sử dụng xe ô tô có sức chứa từ 
9 chỗ trở lên, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hoá bằng container, xe 
đầu kéo phải lắp camera và đảm bảo các yêu cầu theo quy định.” 

Đánh giá về những quy định tại dự thảo, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ 
tịch Hiệp hội Vận tải ô tô VN cho rằng, quy định xe hợp đồng phải gắn 
phù hiệu sẽ giúp lực lượng chức năng nhận diện để kiểm soát trên 
đường. Cùng với đó, việc thay đổi quy định về màu sắc của tem kiểm 
định của phương tiện, xe kinh doanh và xe không kinh doanh sẽ có 
màu sắc khác nhau để nhận diện. Hai quy định trên tuy không chặt chẽ 
như gắn hộp đèn, nhưng dù sao cũng giải quyết được khoảng 60% yêu 
cầu nhận diện quản lý. Số còn lại chúng ta phải chấp nhận có giải pháp 
quản lý khác. 

Trước lo lắng rằng nếu chỉ gắn phù hiệu, lái xe có thể gắn hoặc không, 
ông Quyền cho rằng, dự thảo Nghị định đã lấp “lỗ hổng” này bằng quy 
định thay vì để cho DN tự gắn phù hiệu, Sở GTVT phải trực tiếp gắn 
cho xe và nếu bóc ra sẽ tự hủy như dạng tem vỡ. 

GS. TS. Từ Sỹ Sùa, giảng viên cao cấp Trường Đại học GTVT Hà Nội 
cho rằng, việc dán phù hiệu là cần thiết, nhưng lực lượng tuần tra kiểm 
soát trên đường sẽ khó nhận diện hơn. Cần có dấu hiệu để các cơ 



quan quản lý phân biệt được đây là dịch vụ chở khách so với các 
phương tiện khác. 

Trong khi đó, luật sư Trương Thanh Đức, Công ty Luật BASICO cho 
rằng, khách hàng không có nhu cầu nhận diện xe vì mọi thông tin đã 
được minh bạch qua ứng dụng. Việc gắn hộp đèn xe hay không cũng 
không có ý nghĩa gì đối với các đơn vị quản lý thuế vì công tác truy thu 
thuế phải xử lý tại nguồn là DN. 

“Các DN cung cấp phần mềm phải đăng ký DN kinh doanh vận tải là 
hợp lý. Tuy nhiên, không thể đánh đồng, gộp chung 2 loại taxi công 
nghệ và taxi truyền thống “về một giỏ”. Hai loại hình này bản chất giống 
nhau, đều là DN vận tải nhưng phương thức hoạt động khác nhau. Mô 
hình của Grab sử dụng công nghệ để tiết giảm nhân sự, tiết giảm chi 
phí quản lý, từ đó giảm giá thành cho người dùng. Nếu “ép” Grab phải 
đáp ứng tất cả quy định như taxi truyền thống sẽ làm biến đổi mô hình 
kinh doanh mới”, luật sư Đức nói. 
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6. Tổ công tác của Thủ tướng: Doanh nghiệp vẫn 
kêu ‘khổ nạn’ thủ tục 
Tổ công tác của Thủ tướng cho rằng các bộ đã quyết liệt cắt giảm các 
điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân 
và doanh nghiệp, nhưng vẫn có ý kiến phàn nàn về “khổ nạn” cấp 
phép, xin - cho, "quy định chung chung ai kiểm tra cũng được". 

 

Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với 14 bộ. 



Sáng 21/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ 
công tác của Thủ tướng chủ trì cuộc làm việc với 14 bộ, cơ quan về 
tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh và việc 
cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh. 

Các Bộ được kiểm tra gồm: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, 
Tài chính, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công 
nghệ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Tư 
pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Y tế. 

Tổ trưởng Mai Tiến Dũng nhắc lại quan điểm của Chính phủ, Thủ 
tướng là luôn đặc biệt quan tâm công tác xây dựng thể chế, đôn đốc 
các bộ, cơ quan ban hành các văn bản quy định chi tiết, cắt giảm, đơn 
giản hóa các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính. 

“Chúng ta đã cắt giảm khá tốt nhưng nhiều ý kiến cũng nói cần xem xét 
hết sức thực chất về hiệu quả cắt giảm, nhất là khi các đại biểu Quốc 
hội chất vấn các thành viên Chính phủ vừa qua”, Tổ trưởng Mai Tiến 
Dũng cho biết. 

Thời gian qua, các Bộ đã rất quyết liệt, tham mưu cho Chính phủ, Thủ 
tướng các phương án, ban hành các văn bản cắt giảm, đơn giản hóa 
3.451/6.191 điều kiện kinh doanh, cắt giảm 6.776/9.926 dòng hàng phải 
kiểm tra chuyên ngành. 

“Về mặt cơ học đã cố gắng rất quyết liệt, tạo thuận lợi cho người dân 
và doanh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường 
kinh doanh”, Tổ trưởng Tổ công tác nêu rõ. Một ví dụ, theo Bộ Tài 
chính, việc đơn giản các điều kiện kinh doanh đã góp phần gia tăng số 
doanh nghiệp thành lập, như cùng với việc cắt giảm các điều kiện kinh 
doanh bảo hiểm, trong 5 tháng đầu năm nay, doanh thu bảo hiểm đã 
tăng tới 152% so với cùng kỳ… 

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung khẳng định các cải cách trong 
nhiệm kỳ này đã được doanh nghiệp, xã hội đánh giá rất cao và có tác 
động thực sự, như đầu tư trong nước tăng nhanh như một động lực 
góp phần cho tăng trưởng. Xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước 
tăng nhanh hơn so với khu vực đầu tư nước ngoài. Từ đó, mới có 
được tốc độ tăng trưởng GDP như vừa qua… 

Tuy nhiên, TS Nguyễn Đình Cung đề nghị càn triển khai quyết liệt, 
mạnh mẽ hơn các nhiệm vụ cải cách, đẩy mạnh truyền thông để làm 
nóng không khí cải cách, tác động tới niềm tin, kỳ vọng của xã hội. 



Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn 
còn những ý kiến đề nghị cần xem xét thực chất hơn nữa hiệu quả của 
việc cắt giảm này. Trước lãnh đạo 14 bộ, Tổ trưởng Tổ công tác nhắc 
tới hàng loạt ý kiến từ nhiều phía. 

Nhiều nơi cắt giảm còn hình thức 

Cụ thể, có ý kiến nói trong 6 tháng đầu năm nay, cải cách quản lý kiểm 
tra chuyên ngành chuyển biến chậm, chủ yếu vẫn từ tiền kiểm sang 
hậu kiểm chứ không phải giảm số lượng mặt hàng cần kiểm tra như 
yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng. 

Có ý kiến cho rằng việc đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành 
còn hình thức, một số việc đã được giao tại nhiều nghị quyết, văn bản 
của Chính phủ, Thủ tướng nhưng các bộ chậm sửa đổi, nhất là việc 
sửa đổi các văn bản pháp luật; thời gian xử lý thủ tục sau cắt giảm 
không thay đổi, thậm chí có nơi kéo dài tới 3 tháng mới nhận được văn 
bản trả lời. 

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), hiện còn 
rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên 
ngành, tới 355 văn bản, rất khó cho doanh nghiệp thực hiện tra cứu, 
cập nhật. Không ít trường hợp kiểm tra chồng chéo, một mặt hàng chịu 
nhiều hình thức quản lý của nhiều bộ, chịu sự kiểm tra của nhiều đơn vị 
trong cùng một bộ. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhắc tới một số ví dụ như mặt hàng radar thu 
phát sóng (Bộ TT&TT và GTVT quản lý), dàn lạnh (Bộ Công Thương, 
Bộ KH&CN, Bộ LĐ-TB&XH), nguyên liệu sữa (Bộ Công Thương, Bộ 
NN&PTNT, Bộ Y tế)…  

“Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cho rằng vẫn có tình trạng điều kiện kinh 
doanh hóa thân vào quy chuẩn, tiêu chuẩn, “khổ nạn” cấp phép, xin cho 
còn nguyên thậm chí còn nặng nề hơn, rồi thủ tục “chào hỏi” qua biên 
giới tức thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa…”, Tổ trưởng Tổ công tác 
cho biết. 

Tổ công tác cũng nhắc tới các ý kiến lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội 
cho rằng chi phí kinh doanh không chính thức giảm nhưng còn ở mức 
cao; hay có đơn vị cắt giảm thủ tục chạy theo cơ học, chạy theo thành 
tích, cắt giảm rất nhiều mà không chú ý vấn đề quản lý… 

 



 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của 
Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc. 

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhận định việc cắt giảm 
điều kiện kinh doanh chưa mang lại lợi ích rõ ràng, chỉ tháo gỡ những 
vướng mắc nhỏ, chưa tạo tác động sâu rộng và đã đến lúc phải đi vào 
cắt giảm những vấn đề khó, thực chất. 

Quy định chung chung “ai kiểm tra cũng được” 

Nhiều vướng mắc cụ thể cũng được Tổ công tác nêu rõ tại buổi làm 
việc. Với Bộ Công Thương, đó là thủ tục kiểm tra formaldehyte với sản 
phẩm dệt may. “Hiện có 6 nghìn doanh nghiệp dệt may, nhưng tỷ lệ vi 
phạm về kiểm tra formaldehyte rất nhỏ, mà lại kiểm tra 100% các 
doanh nghiệp xuất nhập khẩu mặt hàng này, vậy có thể thay đổi 
phương thức kiểm tra không, như quản lý rủi ro, phân luồng xanh, đỏ, 
vàng để có hình thức kiểm tra phù hợp?”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đặt 
vấn đề. 

Với Bộ LĐ-TB&XH, Tổ trưởng Tổ công tác nhắc tới quy định các đơn vị 
sản xuất, lắp ráp ô tô phải có  đủ nhân lực, phương án về an toàn vệ 
sinh lao động theo pháp luật về lao động. Đề nghị Bộ nghiên cứu, xem 
xét, Tổ trưởng cho rằng đây là quy định dẫn chiếu nhưng chung chung, 
rất khó cho doanh nghiệp và dẫn tới tình trạng “ai kiểm tra cũng được, 
hạch kiểu gì cũng được”. 

Tổ trưởng Tổ công tác nhắc lại Nghị quyết 02 năm 2019 của Chính phủ 
yêu cầu cần tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện 



kinh doanh; thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh 
doanh đã thực hiện trong năm 2018; các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục 
rà soát, trình Chính phủ bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh 
không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi trong quý III năm 2019. 
“Phải bảo đảm yêu cầu quản lý nhưng không vì lý do đấy mà đặt ra rào 
cản, kìm hãm phát triển”, Tổ trưởng Tổ công tác nhấn mạnh. 

Cho tới nay, Bộ Công Thương là Bộ đầu tiên báo cáo Chính phủ, Thủ 
tướng về phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh theo Nghị quyết 02, 
một số bộ khác như Bộ NN&PTNT đã có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 
này. 

Tổ công tác đề nghị các Bộ giải trình về các văn bản còn nợ đọng (nếu 
có), khẩn trương lên phương án cắt giảm các điều kiện kinh doanh, 
đăng tải công khai về các điều kiện đã cắt giảm, đồng thời trả lời về ý 
kiến phản ánh của các doanh nghiệp, hiệp hội về các khó khăn, vướng 
mắc với phương án xử lý cụ thể… 

Tại buổi làm việc, đại diện các Bộ đã báo cáo cụ thể về số điều kiện, 
thủ tục được đơn giản hóa, cắt giảm, đánh giá chất lượng việc đơn 
giản hóa, cắt giảm qua số ngày công và số tiền tiết kiệm được cho 
doanh nghiệp và xã hội; phương án tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm các 
điều kiện, thủ tục trong thời gian tới... Kết quả kiểm tra sẽ được tổng 
hợp, báo cáo đầy đủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 sắp 
diễn ra. 

Lượng văn bản quy định chi tiết cần ban hành còn rất lớn 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo 
của Thủ tướng, từ đầu năm tới nay, Tổ công tác đã tiến 
hành 2 buổi làm việc với các bộ, cơ quan về tình hình ban 
hành văn bản quy định chi tiết, qua đó đẩy mạnh việc xây 
dựng, ban hành các văn bản này. Nếu tại buổi kiểm tra 
tháng 3/2019 có tới 32 văn bản nợ đọng thì tới buổi kiểm 
tra tháng 5 đã giảm còn 21 văn bản và tới nay còn 14 văn 
bản. 

Tuy nhiên, trong số 14 văn bản này, có 6 băn bản nợ  đọng 
quá lâu, thậm chí có văn bản đã chậm trễ tới 8 tháng. 
Trong khi đó, luật đã có hiệu lực mà không có hướng dẫn 
kịp thời thì rất khó khăn cho tổ chức thực hiện. 

Cùng với đó, trước thời điểm 15/11 năm nay, cần ban 
hành 16 văn bản quy định chi tiết hướng dẫn các luật, 



pháp lệnh có hiệu lực từ tháng 1/1/2020. Sau đó, còn phải 
ban hành 12 nghị định chi tiết hướng dẫn các luật, pháp 
lệnh có hiệu lực từ 1/7/2020. 

Theo baochinhphu.vn 

 

7. Sở Công thương Hà Tĩnh giải quyết 808 hồ sơ 
TTHC trực tuyến mức độ 3 và 4 
Số liệu từ Sở Công thương Hà Tĩnh, đến thời điểm này, đơn vị đã 
tiếp nhận và giải quyết 808 hồ sơ thủ tục hành chính với dịch vụ 
công trực tuyến (DVCTT) ở mức độ 3, 4. 

Nhiều thủ tục hành chính của Sở Công thương Hà Tĩnh đã được rút 
ngắn thời gian xử lý. 

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng hiệu quả, tinh gọn, 
Sở Công thương Hà Tĩnh đã vận hành 24 thủ tục hành chính với 
DVCTT mức độ ở mức độ 3 trở lên. Trong đó, có 7 DVCTT mức độ 4; 
được công bố trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, tại địa 
chỉ: http://dichvucong.hatinh.gov.vn. 

Việc triển khai thực hiện lộ trình cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 đang 
góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà 
nước trong hoạt động của Sở Công thương; đẩy mạnh quá trình cải 



cách hành chính; tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, doanh nghiệp 
và cá nhân. 

Cụ thể, tính đến thời điểm này, đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết 808 hồ 
sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4, chủ yếu thuộc các lĩnh 
vực: Thương mại quốc tế, xúc tiến thương mại, lưu thông hàng hóa 
trong nước... 

Cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong 
quá trình hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Theo đó, với DVCTT mức độ 3 và 4, cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có 
thể thực hiện thao tác làm hồ sơ tại bất cứ nơi đâu có kết nối mạng 
Internet. 

Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được 
thực hiện và có thể theo dõi thường xuyên trên môi trường mạng. Việc 
thanh toán lệ phí, nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ 
chức cung cấp dịch vụ. 

Theo baohatinh.vn 

 

8. Lào Cai: Nỗ lực giảm nghèo về thông tin và 
truyền thông 



Việc đẩy mạnh đầu tư thiết lập mới hạ tầng bưu chính, viễn thông, 
internet đã giúp các địa phương trong tỉnh Lào Cai triển khai chính sách 
kịp thời, đầy đủ, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới. 

Theo tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc 
gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, xã được công 
nhận đạt tiêu chí phải đáp ứng các điều kiện: Có điểm phục vụ bưu 
chính, dịch vụ viễn thông internet, đài truyền thanh và hệ thống loa đến 
các thôn, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý, 
điều hành. 

Thực chất, tiêu chí thông tin truyền thông hướng đến mục tiêu cơ bản 
là đưa thông tin về cơ sở, góp phần “giảm nghèo” về thông tin đều nằm 
trong quá trình xây dựng các thiết chế thông tin cơ sở phù hợp với giai 
đoạn hội nhập. 

Ông Vương Trinh Quốc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 
cho biết: thực hiện tiêu chí số 8 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia 
xây dựng nông thôn mới, thời gian qua tỉnh Lào Cai đã nỗ lực triển khai 
thực hiện, đem lại những hiệu quả nhất định đối với người dân các xã. 

 

Loa truyền thanh tại các điểm nhà văn hóa thôn, bản ở Lào Cai. 

Trong giai đoạn giai đoạn 2011-2015, bắt tay vào triển khai xây dựng 
nông thôn mới; toàn tỉnh mới có 56/143 xã đạt tiêu chí số 8, đạt 39% số 
xã trong tỉnh (giai đoạn này gồm 2 chỉ tiêu thành phần); trong đó, có 



80% số xã đạt nội dung có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông; có 40% 
xã đạt nội dung có internet đến thôn. 

Bước sang giai đoạn 2016-2019; với sự nỗ lực của các cấp, các ngành 
tính đến tháng 6/2019 đã có 108/143 xã hoàn thành tiêu chí số 8 trong 
bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới (đạt cả 4 chỉ tiêu thành 
phần), đạt 75,5% so kế hoạch; tăng 36,4% so với kết thúc giai đoạn 
2011-2015. Trong đó, có 126/143 xã đạt nội dung có điểm phục vụ bưu 
chính, 128/143 xã có dịch vụ viễn thông và internet, 133/143 xã có đài 
truyền thanh và hệ thống hoa đến các thôn và 100% xã có ứng dụng 
CNTT trong công tác quản lý, điều hành. 

Khảo sát thực tế cho thấy, cùng với hệ thông điện đường, trường, trạm, 
điểm bưu điện văn hóa xã đã trở thành thiết chế văn hóa cơ sở ở nông 
thôn, tại các điểm bưu điện văn hóa xã, người dân có thể truy nhập 
internet, đọc sách báo miễn phí, sử dụng các dịch vụ bưu chính viễn 
thông… 

Hạ tầng viễn thông, internet tại các xã phấn đấu hoàn thành xây dựng 
nông thôn mới được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư, giúp người 
dân có thêm kênh tiếp cận thông tin, góp phần phát triển hạ tầng kinh tế 
- xã hội trong tỉnh. 

Bên cạnh đó, việc đầu tư nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở đã tác 
động trực tiếp tới người dân. Thông qua hệ thống truyền thanh, các chủ 
trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; các chương trình, 
kế hoạch của địa phương trong mọi lĩnh vực, nhất là trong sản xuất, 
phòng chống dịch bệnh, thiên tai, xây dựng nông thôn mới… đều được 
phổ biến kịp thời để người dân nắm bắt thông tin, chủ động công việc 
và tích cực sản xuất, thi đua lao động, đồng thời nâng cao đời sống tinh 
thần, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của mọi người dân trong tỉnh. 

Đặc biệt, việc chính quyền cấp xã đã tích cực ứng dụng CNTT trong 
công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, giúp giảm thời gian, tiết kiệm chi 
phí trong giải quyết công việc, góp phần cải cách thủ tục hành chính, 
tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện tiêu chí số 8 cho thấy vẫn 
còn nhiều khó khăn, vướng mắc: để thực hiện đảm bảo tiêu chí này rất 
cần phải đảm bảo triển khai hạ tầng, mạng lưới cung cấp dịch vụ thông 
tin truyền thông; tuy nhiên phần lớn các xã trong tỉnh có địa hình đi lại 
khó khăn, hiểm trở, nhiều thôn, bản chưa có điện lưới nên việc phủ 
sóng viễn thông, internet, phát thanh, ứng dụng CNTT tới 100% thôn, 
bản rất khó thực hiện. 



Đối với tiêu chí “xã có điểm phục vụ bưu chính” cũng gặp nhiều trở ngại 
bởi một số điểm phục vụ bưu chính ở các xã xuống cấp, nhiều điểm 
hoạt động không có doanh thu. Tiêu chí “xã có dịch vụ viễn thông và 
internet” chỉ tính đối với kết nối internet có dây, nên việc thực hiện tiêu 
chí này gặp nhiều khó khăn do địa hình vùng núi cao, dân cư thưa thớt, 
nhiều thôn bản xa trung tâm xã, trong khi đó số doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ internet có dây hiện ở Lào Cai chỉ có 02 đơn vị; chương trình 
cung cấp dịch vụ viễn thông công ích còn hạn chế về số lượng các xã 
được đầu tư. 

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 143/143 xã (100% 
xã) hoàn thành tiêu chí số 8 trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông 
thôn mới. Theo ông Vương Trinh Quốc, Giám đốc Sở Thông tin & 
Truyền thông tỉnh, để khắc phục những khó khăn trong thực hiện tiêu 
chí và hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh việc 
đầu tư thiết lập mới hạ tầng bưu chính, viễn thông, internet cho các xã 
trên địa bàn tỉnh; nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở góp phần đảm 
bảo cơ bản có loa truyền thanh hoạt động thường xuyên tại các thôn, 
bản, phục vụ đắc lực cho công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn 
mới. 

Trong đó, ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục chú trọng công tác 
định hướng tuyên truyền về Chương trình xây dựng nông thôn mới cho 
các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh; tiếp tục hỗ trợ, tạo điều 
kiện để các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đầu tư hạ tầng bưu 
chính, hạ tầng internet theo hướng mở rộng mạng lưới tới các địa bàn 
vùng sâu, vùng xa, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, nâng cao chất 
lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; phối hợp 
với các đơn vị liên quan tập trung nâng cấp đài truyền thanh xã và cụm 
loa thuyền thanh thôn, bản tại các xã có hệ thống hỏng và ưu tiên các 
xã phấn đấu hoàn thành nông thôn mới; xây dựng hạ tầng công nghệ 
thông tin cấp xã đồng bộ, hiện đại là cơ sở để triển khai các ứng dụng 
công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh góp phần thực hiện tiêu chí số 
8 và xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai. 

Với sự nỗ lực, đồng lòng của các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp cùng sự ủng hộ của người dân, tin tưởng rằng việc thực hiện 
tiêu chí thứ 8 trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
sẽ sớm được hoàn thiện, góp phần đưa Chương trình mục tiêu Quốc 
gia xây dựng nông thôn mới về đích theo đúng lộ trình./. 

Theo dangcongsan.vn 



9. Phó chủ tịch TP.HCM làm Trưởng đoàn kiểm tra 
việc thực hiện thủ tục hành chính 
Chiều 20/8 Văn phòng UBND TP.HCM cho biết TP vừa quyết định 
thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành 
chính (TTHC). Đoàn gồm 13 thành viên, do Phó chủ tịch UBND TP 
Trần Vĩnh Tuyến làm trưởng đoàn. Theo lịch dự kiến đoàn sẽ tổ 
chức kiểm tra theo 3 chuyên đề. 

 

Phó chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến 

Cụ thể, từ ngày 17/9 đến ngày 1/10 đoàn sẽ kiểm tra tại 8 cơ quan: 
UBND quận 5 và một phường thuộc quận, UBND quận Gò Vấp và 1 
phường thuộc quận, UBND huyện Nhà Bè và 1 xã thuộc huyện, Sở 
Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức 
thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tình hình 
thực hiện TTHC qua hệ thống một cửa điện tử… 

Từ ngày 8 đến ngày 15/10 đoàn sẽ kiểm tra tại 3 cơ quan: Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, UBND quận 12, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 
12, về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC. 

Từ ngày 22 đến ngày 31/10 đoàn tiếp tục kiểm tra tại 4 cơ quan: Chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 3, Chi nhánh Văn phòng đăng 
ký đất đai quận 8, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Phú 
Nhuận, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Thủ Đức, về việc 



giải quyết TTHC liên thông trong lĩnh vực đất đai qua hệ thống một cửa 
điện tử đất đai và việc thực hiện Thư xin lỗi đối với hồ sơ giải quyết trễ 
hạn. 

 Theo infonet.vn 

 

10. Tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ 
tục hành chính 

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Điện 
Biên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Để biết rõ hơn về 
những kết quả này và mục tiêu, giải pháp thực hiện CCHC năm 
2019, phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân đã có cuộc phỏng vấn 
ông NGUYỄN QUANG HƯNG - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng 
UBND tỉnh Điện Biên. 

- Xin ông chia sẻ những kết quả nổi bật trong công tác CCHC trong thời 
gian qua của tỉnh Điện Biên, đặc biệt là trong việc giảm thiểu thời gian, 
chi phí và công sức của người dân khi đến thực hiện thủ tục hành 
chính? 

- CCHC trong đó khâu đột phá là cải 
cách thủ tục hành chính (TTHC) 
nhằm mục tiêu bảo đảm công khai, 
minh bạch các thông tin về TTHC, 
tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức 
tiếp cận, thực hiện TTHC, nâng cao 
trách nhiệm của cán bộ, công chức, 
viên chức trong tiếp nhận và giải 
quyết TTHC góp phần quan trọng 
trong xây dựng lòng tin của người 
dân với hệ thống chính trị cũng như 
sự hài lòng của người dân, tổ chức 
đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Với nhận thức 
này, cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở ngành, đơn vị của tỉnh rất chú 
trọng chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Công tác kiểm soát quy định TTHC 
được thực hiện thường xuyên theo đúng kế hoạch. Việc công bố, công 
khai TTHC được thực hiện có hiệu quả đối với 100% TTHC thuộc thẩm 
quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. 100% 
TTHC các cấp tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn và trước 
hạn. 

 
Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng 
Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên 

Nguyễn Quang Hưng 



Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC được 
triển khai tại tất cả các cơ quan hành chính thuộc tỉnh. 100% cơ quan 
chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện và đơn vị hành 
chính cấp xã trên địa bàn tỉnh đã thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả và hoạt động bảo đảm yêu cầu theo quy định. 

Việc nhập, tích hợp dữ liệu TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia được 
thực hiện đầy đủ bảo đảm theo đúng quy định, 100% TTHC do Chủ tịch 
UBND tỉnh công bố tại các Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc 
thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 
UBND cấp huyện, UBND cấp xã từ đầu năm đến nay đã được cập 
nhật, tích hợp và đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
TTHC và tạo đường link với Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ 
dienbien.gov.vn. Thông tin về TTHC được niêm yết công khai, minh 
bạch, đầy đủ, thường xuyên và rõ ràng tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả giải quyết TTHC ở các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện giải 
quyết TTHC và đăng tải trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, 
chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết TTHC cho người 
dân, doanh nghiệp nâng cao niềm tin đối với tổ chức và cá nhân khi 
thực hiện TTHC tại địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh 
tranh, thu hút đầu tư của tỉnh. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC 
thực hiện niêm yết công khai nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh 
kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC. Các phản ánh, khiếu nại 
được nghiên cứu, đánh giá, phân loại và chuyển đến cơ quan có thẩm 
quyền xem xét, xử lý và đều được xử lý bảo đảm đúng quy định. Ngoài 
ra, các yêu cầu tư vấn pháp luật, giải thích các quy định TTHC và đề 
nghị hỗ trợ về tài liệu được Văn phòng UBND tỉnh tư vấn, hỗ trợ kịp 
thời. 

Nhìn chung, thời gian qua, việc thực hiện CCHC của tỉnh đã đạt được 
những kết quả tích cực, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đặc 
biệt công tác cải cách TTHC là một trong 6 nhiệm vụ trong tâm của 
Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 luôn 
được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo với rất nhiều mục 
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đặt ra. UBND tỉnh đã ban hành đầy đủ, 
kịp thời các chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo triển khai thực 
hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ, các bộ, ngành, Trung ương. 



- Xin ông cho biết, tỉnh cần tập trung thực hiện những giải pháp gì để 
hoàn thành các mục tiêu CCHC đã đề ra? 

- Kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2017, 2018 thể hiện sự nỗ lực, 
quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong công tác CCHC, nhất là sự đổi 
mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và cấp 
ủy, chính quyền các cấp; tập trung cao hoàn thiện các cơ chế, chính 
sách phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư hạ tầng, đặc biệt là cơ sở hạ 
tầng nông nghiệp, nông thôn, cải thiện môi trường kinh doanh. 

Những điểm trọng tâm đã thực hiện đó là: Tăng cường công tác tuyên 
truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
và mọi tầng lớp nhân dân về công tác CCHC, đặc biệt là cải cách TTHC 
trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính bảo 
đảm các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên về công tác CCHC 
được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Triển 
khai thực hiện CCHC đồng bộ trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế, cải 
cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng nâng cao chất lượng 
đội ngũ cán bộ... Chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, 
thành phố xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch CCHC theo phân 
công và chức năng nhiệm vụ. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng 
cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất về công tác CCHC. 

 
Hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một 

cửa phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 



- Tỉnh sẽ có những hành động như thế nào trong thời gian tới, thưa 
ông? 

- Tỉnh đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong CCHC, đặc biệt 
là cải cách TTHC từ đó xây dựng các chương trình hành động cụ thể: 
Thường xuyên rà soát đơn giản hóa TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản 
lý nhà nước; các TTHC phải được thực hiện thống nhất chung theo quy 
định của cơ quan có thẩm quyền và phải được niêm yết, công khai 
minh bạch, rõ ràng và chính xác. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu 
quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo các quy định hiện hành… 

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các 
cơ quan nhà nước, thường xuyên cập nhật thông tin lên cổng thông tin 
điện tử, đặc biệt là TTHC để thuận lợi cho cán bộ, công chức và nhân 
dân tra cứu thông tin. Tăng cường thanh tra công vụ, kiểm tra việc chỉ 
đạo thực hiện công tác CCHC về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông, một cửa điện tử, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Bổ 
sung vào tiêu chuẩn thi đua của các ngành các cấp về kết quả triển 
khai, thực hiện các nội dung về CCHC theo Chỉ số CCHC được đánh 
giá hàng năm của tỉnh. 

- Xin ông cho biết việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác 
CCHC? 

Do đặc thù của một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, trong đó đặc biệt 
là nguồn lực đầu tư còn hạn chế, kết cấu hạ tầng về công nghệ thông 
tin còn nhiều khó khăn, kinh phí đầu tư cho các nội dung công tác 
CCHC còn hạn hẹp; trình độ dân trí chưa đồng đều; thái độ phục vụ 
của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc cho người dân và 
doanh nghiệp có tiến bộ hơn, nhưng cũng còn hiện tượng một số ít cán 
bộ, công chức, viên chức né tránh, sợ trách nhiệm, thái độ thờ ơ, trong 
giải quyết công việc đang là những lực cản gây trở ngại cho việc thực 
hiện Chương trình CCHC của tỉnh. Để khắc phục những tồn tại hạn chế 
nêu trên, tỉnh đã đề ra các giải pháp như sau: 

Một là, bố trí bảo đảm đủ nguồn lực cho công tác CCHC; 

Hai là, nâng cao nhận thức của CB, CC, VC nhất là người đứng đầu 
các ngành, địa phương về CCHC;lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ 
CCHC là một trong các tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá xếp loại cán 
bộ, công chức, viên chức. 

Ba là, tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền CCHC bằng nhiều 
hình thức, đa dạng hóa công tác tuyên truyền; thực hiện tuyên truyền 



trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng trong toàn tỉnh; đổi mới 
phương pháp phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; 

Bốn là, xử lý nghiêm, kịp thời và có hiệu quả đối với các vấn đề được 
người dân, tổ chức kiến nghị và các vấn đề phát hiện qua thanh tra, 
kiểm tra; 

- Xin cảm ơn ông! 

Theo daibieunhandan.vn 

 

11. Kiểm tra đột xuất thực hiện cải cách hành chính 
năm 2019 

Ngày 16 đến ngày 20/8  UBND huyện Phú Lương, tiến hành kiểm 
tra đột xuất công tác cải cách hành chính tại 4 xã Yên Yên Trạch, 
xã Yên Ninh, xã Cổ Lũng và xã Hợp Thành 

 

Đoàn kiểm tra tại xã Cổ Lũng 

Tại các buổi kiểm tra  đoàn kiểm tra của huyện Phú Lương tiến hành 
kiểm tra các nội dung như thực hiện các nội dung về cải cách hành 
chính năm 2019, các văn bản chỉ đạo cải cách hành chính, phân công 
nhiệm vụ cho cán bộ công chức phân công trực 1 cửa. Trong đó việc 
áp dụng giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyên theo cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông. Số lĩnh vực, số thủ tục hành chính thực hiện theo 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên hệ thống phần mềm 1 cửa 
điện tử. Ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành; kiểm tra cơ 
sở hạ tầng, cơ sở vật chất về công nghệ thông tin,  Thực hiện các nội 
dung về giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.  
Nhìn chung các xã đã quan tâm đến công tác CCHC, thể hiện bằng 
việc bố trí được phòng làm việc riêng cho bộ phận một cửa rất khoa 



học, thuận tiện cho cán bộ công chức làm việc và tiếp nhận hồ sơ của 
người dân đến giao dịch. niêm yết công khai 13 lĩnh vực gồm các lĩnh 
vực Tư pháp, Nội vụ, Giáo dục đào tạo, Giao thông vận tải, dân tộc, lao 
động thương binh xã hội, Y tế, văn hóa, thể dục thể thao; Nông nghiệp 
phát triển nông thôn; Đất đai, tài nguyên môi trường; tiếp công dân; giải 
quyết khiếu nại, tố cáo; công an; quân sự. Các xã đều công khai 163 
thủ tục hành chính  được giải quyết tại bộ phận “một cửa”, đúng thời 
gian quy định.Kết thúc buổi làm việc, Đoàn kiểm tra cải cách hành của 
huyện Phú Lương đã ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện 
công tác Cải cách hành chính của đơn vị và đề nghị Lãnh đạo UBND 
các xã tăng cường hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành. Có giải 
pháp để khắc phục hạn chế, nâng cao mức độ hài lòng của người dân 
trong cung cấp dịch vụ công; Cập nhật đầy đủ thông tin người dân, tổ 
chức liên hệ thực hiện thủ tục hành chính vào hồ sơ và vào phần mềm 
một cửa để theo dõi và tổng hợp.  
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12. Phấn đấu Chỉ số hài lòng của người dân, tổ 
chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính 
nhà nước (SIPAS) tỉnh Ninh Thuận năm 2019 đạt 
trên 80,0%  
Ngày 20/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp phân tích và 
đánh giá kết quả thực hiện Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối 
với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Ninh 
Thuận năm 2018. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Quốc 
Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm Phó Trưởng Ban Chỉ 
đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh 
Ninh Thuận. Cùng tham dự có các đồng chí là đại diện lãnh đạo các 
Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn 
vị: Cục Thuế tỉnh, BHXH tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh và đại diện 
lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 



 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp 

phân tích và đánh giá kết quả thực hiện Chỉ số SIPAS tỉnh Ninh Thuận 
năm 2018 

Chỉ số SIPAS 2018 là một trong những kênh cung cấp thông tin rất 
quan trọng và cần thiết, giúp tỉnh Ninh Thuận có thể đánh giá thực 
trạng việc cung ứng dịch vụ hành chính công của tỉnh; từ đó, giúp các 
cơ quan, đơn vị và địa phương xác định được các tồn tại trong công tác 
cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ của các cơ 
quan, đơn vị và địa phương để tìm ra giải pháp khắc phục phù hợp 
hơn. Qua phân tích Chỉ số SIPAS năm 2018 của tỉnh, bên cạnh những 
kết quả đạt được, vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế cơ bản như sau: 
Chỉ số hài lòng chung về sự phục vụ hành chính của tỉnh Ninh Thuận là 
77.40%, giảm 5.4% so với năm 2017, thấp hơn mức chung của cả 
nước 5.59%; xếp vị thứ 49/63 tỉnh, thành phố, giảm 26 bậc so với năm 
2017 (23/63).  

Nhằm cải thiện Chỉ số SIPAS trong năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam chỉ đạo các Sở, ban, ngành và địa 
phương xây dựng kế hoạch khắc phục và định hướng những công việc 
trọng tâm, tập trung tạo sự bứt phá trong năm 2019 nhằm hướng Chỉ 
số SIPAS đến sự ổn định, bền vững của nền hành chính hiện đại; tập 
trung công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, tuyên 
truyền về Chỉ số SIPAS và các chỉ số khác bằng nhiều hình thức với 
nội dung phong phú, thiết thực; chú trọng tuyên truyền về sự nỗ lực của 
các cơ quan, đơn vị, địa phương; học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cách 
làm hay và nhân rộng những mô hình làm tốt trong công tác cải cách 
hành chính nhằm tạo sự chia sẻ, đồng thuận của xã hội và sự hài lòng 
của người dân và doanh nghiệp để tỉnh Ninh Thuận cùng với cả nước 



chung tay xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, trách nhiệm, 
thân thiện và hiệu quả; yêu cầu các Sở, ngành trọng điểm (ngành Tài 
nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư) và các địa phương có giải quyết nhiều 
thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp rà soát kỹ 
các quy trình, thủ tục còn phức tạp, chưa cập nhật để đơn giản hóa, bổ 
sung, sửa đổi hoàn thiện theo quy định; bố trí nhân lực có chuyên môn, 
trình độ, đạo đức và năng lực giải quyết công việc; thường xuyên kiểm 
tra việc thực thi công vụ của công chức, viên chức; kiểm tra các thủ tục 
đã giải quyết và có biện pháp chấn chỉnh và giải quyết triệt để công 
chức, viên chức nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp; và nâng cao 
trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính 
của các Sở, ban, ngành và địa phương. Coi trọng sự tận tụy phục vụ 
chuyên môn, đạo đức công vụ của công chức, viên chức nhà nước với 
quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu sự hài lòng của người dân, tổ 
chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh 
Ninh Thuận năm 2019 trên 80,0%./. 
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13. Phê duyệt 03 quy trình nội bộ liên thông giải 
quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đê điều  
Ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 
3177/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ liên thông 
giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đê điều thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh.  

Theo đó, 03 quy trình nội bộ liên thông giải quyết TTHC trong lĩnh vực 
đê điều được phê duyệt, đó là: Cấp phép đối với các hoạt động liên 
quan đến đê điều (thời gian giải quyết TTHC 20 ngày); cấp Giấy phép 
xây dựng công trình ở bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng theo 
dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (20 ngày); gia hạn, 
điều chỉnh nội dung Giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê 
điều (15 ngày). 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn 
phòng UBND tỉnh lập danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công 
chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc 
quy định tại quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở 
Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ 
chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, 



giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống Thông tin 
một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.  
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