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1. Giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Y tế bộc lộ 
nhiều hạn chế 
Bộ Y tế trong những năm qua, dù được đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính. Thế nhưng, việc giải quyết vẫn còn bộc lộ nhiều hạn 
chế. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ra Chỉ thị để nâng cao chất 
lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ này. 

 

Cải cách thủ tục hành chính tại Bộ Y tế vẫn chưa đạt yêu cầu  

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo quyết liệt việc đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính bước đầu đạt được một số kết quả 
quan trọng như hoàn thiện hành lang pháp lý, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, đẩy mạnh việc phân cấp cho địa phương, cắt giảm các 
điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành,từng bước thiết lập và vận 
hành nền hành chính phục vụ. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết thủ tục 
hành chính của Bộ Y tế vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Việc triển khai thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính tại các đơn vị thuộc Bộ chưa thực sự nghiêm túc, chưa đạt yêu 



cầu của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính. Tình trạng giải quyết hồ sơ chậm trễ, quá thời 
hạn quy định chưa được khắc phục. Chậm ứng dụng công nghệ thông 
tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính dẫn tới số lượng hồ 
sơ thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 còn thấp. Việc triển khai giải 
quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích chưa được 
triển khai thực hiện ở hầu hết các đơn vị. 

Nguyên nhân là do lãnh đạo các đơn vị chưa thể hiện vai trò, trách 
nhiệm của người đứng trong việc thúc đẩy giải quyết thủ tục hành 
chính, chưa chú trọng và đầu tư đúng mức cả về nhân lực và vật lực 
cho công tác cải cách thủ tục hành chính; Trong quá trình xây dựng dự 
thảo văn bản quy phạm pháp luật chưa chú trọng đến việc lấy ý kiến 
các bên liên quan và thực hiện đánh giá tác động quy định của thủ tục 
hành chính; Việc thẩm định, thẩm tra nội dung thủ tục hành chính còn 
mang tính hình thức;  

Các quy định về thủ tục hành chính tại các văn bản còn mang nặng tính 
thủ công, chưa cụ thể hóa những nội dung ứng dụng công nghệ thông 
tin để thực hiện theo phương thức trực tuyến; Việc công bố thủ tục 
hành chính, niêm yết công khai tại nơi giải quyết và đăng tải công khai 
trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính còn chậm làm ảnh 
hưởng đến việc thực hiện thủ tục hành chính; Chưa triển khai áp dụng 
quy trình theo dõi tình hình giải quyết thủ tục hành chính và trả lời kiến 
nghị của người dân, doanh nghiệp; Các hệ thống dịch vụ công chưa 
được xây dựng một cách thống nhất, đồng bộ, các cơ sở dữ liệu, hệ 
thống thông tin của các cơ quan, đơn vị chưa có sự kết nối liên thông 
và chia sẻ thông tin, dữ liệu. 

Từ thực trạng đó, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương kiện toàn và 
tổ chức bộ phận Một cửa Bộ Y tế để đưa vào hoạt động chậm nhất vào 
quý I năm 2020, bảo đảm thuận tiện cho doanh nghiệp và người dân 
khi thực hiện thủ tục hành chính; Cập nhật kịp thời các thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế lên Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để Uỷ ban nhân dân các 
tỉnh/thành phố có cơ sở công bố danh mục, niêm yết công khai thủ tục 
hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh, thành phố; 

 Theo dõi chặt chẽ và đôn đốc xây dựng, ban hành kịp thời quyết định 
công bố của các đơn vị chức năng thuộc Bộ; hướng dẫn, theo dõi, đôn 
đốc và kiểm tra việc thực hiện niêm yết, công khai thủ tục hành chính 
tại các đơn vị chức năng thuộc Bộ; Phối hợp với Cục Công nghệ thông 



tin xây dựng cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa để chính 
thức khai trương trong tháng 9/2019 và thực hiện kết nối với cổng dịch 
vụ công quốc gia vào tháng 11/2019…. 

Theo baovephapluat.vn 

 

2. Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu ngăn chặn trục lợi 
bảo hiểm y tế 
Thiếu kiến thức và hiểu biết chính sách, pháp luật về bảo hiểm y 
tế, chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về tổ chức khám bệnh, 
chữa bệnh; hạn chế về kiến thức, năng lực chuyên môn… là 
những lý do mà Bộ Y tế chỉ ra trước thực tế tình trạng lạm dụng 
sử dụng dịch vụ y tế, gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế của một 
số cán bộ y tế. 

 
Bộ Y tế vừa ra Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống hành 
vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Theo đó, Bộ Y tế nhấn mạnh, 
trong những năm qua, thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh và các quy định liên quan, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
trên cả nước đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như đổi 
mới cơ chế quản lý, cải cách thủ tục hành chính, phát triển khoa học, kỹ 
thuật, cải tiến chất lượng chuyên môn, nâng cao chất lượng khám 
bệnh, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh có thẻ bảo hiểm 



y tế, bảo đảm quyền lợi của người bệnh theo quy định của pháp luật, 
góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát 
hiện có tình trạng lạm dụng sử dụng dịch vụ y tế, gian lận, trục lợi quỹ 
bảo hiểm y tế, ảnh hưởng đến việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, đến 
quyền lợi của người bệnh, uy tín của ngành y tế, ý nghĩa nhân văn của 
chính sách bảo hiểm y tế. 

Nguyên nhân xảy ra tình trạng trên chủ yếu là do một số bộ phận người 
lao động trong ngành y tế thiếu kiến thức và hiểu biết chính sách, pháp 
luật về bảo hiểm y tế, chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về tổ chức 
khám bệnh, chữa bệnh; hạn chế về kiến thức, năng lực chuyên môn; 
sự phối hợp giữa ngành y tế và ngành bảo hiểm xã hội trong công tác 
chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, liên tục để kịp thời phát 
hiện, chấn chỉnh những thiếu sót và giải quyết vướng mắc phát sinh. 

Để kịp thời ngăn chặn hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm 
y tế, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và sử dụng 
quỹ bảo hiểm y tế hợp lý, hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Giám 
đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh tăng cường công tác tự kiểm tra phòng chống hành vi lạm dụng, 
gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh. 

Ngành y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ 
chức thanh tra, kiểm tra công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 
đấu thầu, cung ứng, quản lý và sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế và 
thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh thuộc quyền quản lý. 

Các bệnh viện, viện có giường bệnh, cơ sở khám chữa bệnh các tuyến 
cần có kế hoạch kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh công tác khám bệnh, 
chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tăng cường giám sát công tác lập hồ sơ 
bệnh án, kê đơn, cấp thuốc bảo hiểm y tế không để xảy ra tình trạng 
lập hồ sơ bệnh án khống, kê đơn thuốc khống, cấp thuốc không đầy đủ 
cho người bệnh, để chiếm dụng thuốc, tiền của quỹ bảo hiểm y tế. Bảo 
đảm quyền lợi của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, tránh tình trạng 
yêu cầu người bệnh tự chi trả các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế 
mặc dù đã có trong danh mục được quỹ bảo hiểm y tế chi trả và không 
đưa những nội dung này vào bảng kê chi phí. 

Bộ trưởng Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng 
cường các biện pháp kiểm soát việc kê đơn, sử dụng thuốc, chỉ định 



xét nghiệm, chỉ định dịch vụ kỹ thuật và việc tuân thủ đúng hướng dẫn 
chẩn đoán và điều trị, quy trình kỹ thuật, quy trình chăm sóc người 
bệnh. Thực hiện việc lập bảng kê chi phí khám, chữa bệnh của người 
bệnh bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch và phải có chữ ký 
xác nhận của người bệnh hoặc người nhà người bệnh để lưu trong hồ 
sơ bệnh án… 

Bên cạnh đó, các cơ sở y tế cần tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh; 
bảo đảm công khai, minh bạch các danh mục dịch vụ y tế và giá các 
dịch vụ y tế, kịp thời phát hiện những sai sót, trùng lặp trong thanh toán 
chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để chấn chỉnh, xử lý. 

Theo nhandan.com.vn 

 

3. Cải cách hành chính thuế, nâng cao sức cạnh 
tranh cho doanh nghiệp 
Từ khi thành lập đến nay, ngành Thuế Phú Yên luôn chủ động 
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp 
trong công tác quản lý thu ngân sách; đề xuất cơ chế quản lý tài 
chính và quản lý thuế hiệu quả... Qua đó tạo điều kiện cho người 
nộp thuế trên địa bàn phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo 
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.  
Ngày 10/9/1945, Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp thay mặt Chủ tịch 
Chính phủ lâm thời ký Sắc lệnh 27/SL lập ra Sở Thuế quan và Thuế 
gián thu. Quyết định này là cơ sở pháp lý, tiền đề cho ngành Thuế Việt 
Nam ra đời và phát triển. Ngày 6/8/2010, Thủ tướng Chính phủ ký 
Quyết định 1370/QĐ-TTg lấy ngày 10/9 là “Ngày truyền thống của 
ngành Thuế Việt Nam” ghi nhận sự cống hiến và bề dày thành tích của 
hệ thống thuế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tinh gọn bộ máy 

Ngành Thuế Phú Yên trước năm 1990 gồm 3 đơn vị: Chi cục Thuế 
Công thương nghiệp, Ban Thuế Nông nghiệp và Bộ phận Thu quốc 
doanh. Ngày 21/8/1990 (sau ngày tái lập tỉnh), Cục Thuế Phú Yên 
được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị trên để thực hiện chức 
năng quản lý thu thuế trên địa bàn toàn tỉnh. Lúc đó, tổ chức bộ máy 
gồm 7 phòng và 7 chi cục thuế với đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) 
có 272 người, trong đó có đến 65% chưa qua đào tạo chuyên môn 



nghiệp vụ; Văn phòng Cục Thuế và các chi cục thuế đều chưa có trụ sở 
làm việc, các phương tiện làm việc, phục vụ công tác đều thiếu thốn. 

 
Nhờ sự hỗ trợ của ngành Thuế, các doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản 
xuất, kinh doanh. Trong ảnh: Sản xuất hàng song mây xuất khẩu tại 

KCN Hòa Hiệp (huyện Đông Hòa). Ảnh: VIỆT AN 

Năm 2019, ngành Thuế Phú Yên được giao chỉ tiêu thu ngân sách 
5.500 tỉ đồng. Tính đến hết tháng 8/2019, số thu ngân sách trên địa bàn 
tỉnh là 4.175 tỉ đồng, đạt 75,9% dự toán tỉnh giao, tăng 48,3% so với 
cùng kỳ năm trước. Toàn ngành phấn đấu hoàn thành vượt mức dự 
toán giao năm 2019 và những năm tiếp theo. 

Kể từ khi thành lập đến nay, ngành Thuế Phú Yên không ngừng được 
củng cố, phát triển và đã đạt được nhiều thành tích trong công tác thu 
ngân sách. Đội ngũ CBCC không ngừng lớn mạnh và phát triển, chất 
lượng cán bộ được nâng cao, đến nay có hơn 80% CBCC đạt trình độ 
đại học và trên đại học. Cơ sở vật chất ngày càng được trang bị hiện 
đại để đáp ứng yêu cầu quản lý, phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Cùng với việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, ngành Thuế đã sắp 
xếp, kiện toàn, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy 
chuyển đổi theo mô hình chức năng đảm đương tốt nhiệm vụ, thích 
ứng với yêu cầu đổi mới. Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban 



chấp hành Trung ương, trong tháng 7/2019, Cục Thuế Phú Yên đã tổ 
chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy, giảm 1 đầu mối cấp phòng (từ 10 
phòng còn lại 9 phòng) và 2 đầu mối cấp chi cục thuế (từ 9 chi cục thuế 
còn lại 7 chi cục thuế); giảm 26 đầu mối cấp đội thuế (từ 68 đội thuế 
xuống còn 42 đội thuế); là 1 trong 16 đơn vị trong cả nước triển khai 
việc sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế cấp quận, huyện để thành lập chi 
cục thuế khu vực đợt II năm 2019, góp phần vào công cuộc cải cách tổ 
chức bộ máy cơ quan thuế các cấp. 

Đột phá trong cải cách hành chính 

Cùng với sự đổi mới của ngành Thuế cả nước, bên cạnh việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, ngành Thuế Phú Yên đã có những bước đột phá 
trong việc cải cách thủ tục hành chính, triển khai tốt Chiến lược Cải 
cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020. Toàn bộ thủ tục hành chính 
về thuế, các yêu cầu về hồ sơ, thời hạn giải quyết đã được hệ thống 
hóa và niêm yết công khai tại bộ phận một cửa để người nộp thuế biết 
và dễ dàng thực hiện. 

Một trong những giải pháp quan trọng góp phần vào kết quả chung của 
ngành Thuế là đã triển khai đồng bộ các ứng dụng hỗ trợ cho doanh 
nghiệp và trả thông báo 2 bước cho các doanh nghiệp, hỗ trợ kê khai 
theo kiến trúc mới… theo tinh thần Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính 
phủ. Qua đó đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, rút ngắn thời 
gian khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử. Việc này đã nhận được sự 
đánh giá cao của người nộp thuế với niềm tin về một quy trình kê khai 
thuế, hoàn thuế minh bạch, hạn chế tối đa những tiêu cực có thể xảy 
ra. 

Công tác hoàn thuế điện tử (giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân) được 
thực hiện trên các website ngành Thuế; các thông báo giải trình, quyết 
định hoàn, lệnh hoàn… được ngành Thuế thực hiện trả kết quả, ký số 
và gửi qua hệ thống dịch vụ thuế điện tử của doanh nghiệp. Cục Thuế 
cũng đã hoàn thành kết nối với 11 ngân hàng thương mại trong việc 
triển khai dịch vụ thuế điện tử. Đến nay, cơ bản các thủ tục hành chính 
thuế của người nộp thuế đã được thực hiện qua phương thức điện tử. 
Về khai thuế, 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khai thuế điện tử; 
tổng số tiền nộp thuế điện tử trên 99,98%; 100% hồ sơ hoàn thuế giá trị 
gia tăng thực hiện bằng phương thức điện tử đúng thời gian quy định. 
Công tác cấp mã số thuế được thực hiện tự động, rút ngắn còn 3-5 
phút. Về hóa đơn điện tử, đến nay toàn tỉnh đã có gần 550 doanh 
nghiệp đăng ký sử dụng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ 
người dân và doanh nghiệp ngày càng hiệu quả, số lượng dịch vụ công 



trực tuyến đã đạt mức độ 3, 4. Trên cơ sở những thành tựu đã đạt 
được, thời gian đến, ngành Thuế Phú Yên tiếp tục nâng cao chất lượng 
hoạt động áp dụng công nghệ thông tin nhằm góp phần minh bạch hóa 
và đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuế, về tính minh bạch và tiếp 
cận thông tin cũng như những dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp có chất 
lượng ngày càng cao hơn. 

Với mục tiêu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực tài chính theo Nghị 
quyết 19/2017/NQ-CP của Chính phủ, ngành Thuế đã và đang tiếp tục 
hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế; đẩy mạnh cải cách thủ 
tục hành chính thuế, rút ngắn quy trình xử lý, phấn đấu giảm thời gian 
thực hiện thủ tục hành chính... 

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Sông Hinh - Sơn Hòa hướng dẫn người 
dân thủ tục khai thuế. Ảnh: VIỆT AN 

 Hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách 

Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong 29 năm qua, ngành Thuế 
Phú Yên luôn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, số thu 
ngân sách năm sau đều cao hơn năm trước. Nếu như năm 1990 (khi 
mới tách tỉnh), số thu ngân sách tỉnh Phú Yên mới chỉ 15 tỉ đồng, thì 
sau 28 năm (năm 2018) số thu ngân sách đã tăng 305 lần. Đây là năm 



các nhà đầu tư bắt đầu triển khai nhiều dự án, các doanh nghiệp trong 
tỉnh ổn định sản xuất, tiếp tục phát triển nhưng vẫn còn một số đơn vị 
khó khăn về tài chính, đặc biệt nhiều doanh nghiệp lớn có số nộp giảm 
sút so với năm trước. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, kịp 
thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của bộ, ngành Trung ương và sự 
phối hợp của các cấp, ngành ở địa phương, Cục Thuế Phú Yên đã về 
đích ấn tượng với số thu nộp ngân sách là 4.574,6 tỉ đồng, đạt 164,3% 
so dự toán Trung ương giao, tăng 114,4% dự toán tỉnh giao và tăng 
22,7% so với cùng kỳ. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực không ngừng của 
CBCC ngành Thuế. 

Ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được trong 29 năm qua, 
Cục Thuế Phú Yên đã được Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng 
cao quý như: Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; Cờ thi đua 
xuất sắc của Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh và nhiều 
Bằng khen của Bộ Tài chính và của UBND tỉnh dành cho tập thể và các 
cá nhân… Nhiều CBCC được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua 
toàn quốc, cấp ngành, cấp cơ sở; Đảng bộ Cục Thuế nhiều năm được 
công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đây chính là sự động 
viên, khích lệ để ngành Thuế Phú Yên tiếp tục thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao; tiếp tục cải cách hành 
chính thuế, hỗ trợ và nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp; xây 
dựng đội ngũ giỏi nghiệp vụ, đạo đức tốt, gìn giữ phát huy những giá trị 
“Minh bạch - chuyên nghiệp - liêm chính - đổi mới”; phấn đấu đến năm 
2020 đạt 8.000 tỉ đồng, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Theo baophuyen.vn 

 

4. Bất lợi khi không mang chứng minh nhân dân 
Trách nhiệm của công dân là phải mang theo CMND khi ra đường 
vì có thể bị xử phạt nếu công an kiểm tra mà không có CMND.  
Mới đây, Công an phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM 
đã đưa hai thanh niên không mang theo CMND về trụ sở làm việc. Sự 
việc xảy ra khi hai người thanh niên này đang ăn tiệc cùng với đám bạn 
ở trong nhà và có cử chỉ chỉ tay vào nhà hàng xóm, hàng xóm thấy lo 
lắng nên đã báo công an. Công an đến kiểm tra, hai thanh niên này 
không xuất trình được CMND. Tuy nhiên, hai thanh niên có giấy xác 
nhận đã bị mất CMND, đồng thời có đưa bằng lái xe để thay thế nhưng 
công an không chấp nhận, đưa về trụ sở.  



Công an được quyền kiểm tra CMND 

Với trường hợp trên, bạn đọc Pháp Luật TP.HCM thắc mắc: Người dân 
khi ra đường vì sao phải mang theo CMND? Trong trường hợp nào thì 
bị kiểm tra CMND? Nếu không có CMND thì giấy tờ nào có thể thay thế 
được? 

Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của một 
quận tại TP.HCM cho biết: Theo quy định tại Thông tư 35/2014 của Bộ 
Công an và Nghị định 31/2014 thì công an được quyền kiểm tra CMND 
người dân khi họ cư trú trên địa bàn quản lý. Đây là việc kiểm tra cư trú 
định kỳ, đột xuất để phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. 
Trong đó, đối tượng được kiểm tra là công dân ở các hộ gia đình, cơ 
sở cho thuê lưu trú. Đồng thời, nếu công an cấp trên kiểm tra tại địa 
bàn dân cư thì phải có cán bộ công an nhân dân và công an xã được 
giao quản lý cư trú tại địa bàn chứng kiến. 

Công an quận 12, TP.HCM kiểm tra hành chính những người lưu trú tại 
Bến xe Ngã tư Ga, quận 12. Ảnh: LÊ THOA 

Khi công dân quên mang theo giấy tờ thì có thể gọi điện thoại cho 
người nhà mang đến để xuất trình. Cần lưu ý rằng giấy xác nhận mất 
CMND hay bằng lái xe không thể thay thế CMND. Bởi từ giấy xác nhận 
hay giấy hẹn lấy CMND chưa thể xem là đã được cấp lại CMND, vì có 



những trường hợp trong quá trình giải quyết công dân cũng có thể bổ 
sung thêm giấy tờ gì nữa thì mới được cấp CMND. 

Những giấy tờ có thể thay thế được CMND 

TS Cao Vũ Minh, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM, phân tích: Hiện 
nay ở nước ta có một số văn bản pháp luật quy định về giấy tờ tùy thân 
chứ không mang tính liệt kê. Cụ thể, Nghị định 05/1999 (sửa đổi, bổ 
sung năm 2007, 2013) về CMND thì CMND là một loại giấy tờ tùy thân 
của công dân do cơ quan công an có thẩm quyền chứng nhận về 
những đặc điểm riêng và nội dung cơ bản của mỗi công dân trong độ 
tuổi do pháp luật quy định, nhằm đảm bảo thuận tiện việc thực hiện 
quyền, nghĩa vụ của công dân trong việc đi lại và thực hiện các giao 
dịch trên lãnh thổ Việt Nam. Điều 20 Luật Căn cước công dân (CCCD) 
2014 quy định: Thẻ CCCD là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam 
có giá trị chứng minh căn cứ công dân của người được cấp thẻ để thực 
hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. 

Theo Nghị định 136/2007 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2015) 
về xuất nhập khẩu thì hộ chiếu quốc gia được sử dụng thay thế CMND. 
Ngoài ra, Điều 20 Luật CCCD quy định thẻ CCCD là giấy tờ tùy thân 
của công dân Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam. 

Như vậy, có thể xem chỉ có ba loại giấy tờ trên mới được cho là giấy tờ 
tùy thân, trong đó hộ chiếu và CCCD có thể thay thế CMND. Bằng lái 
xe hay những giấy tờ khác không thể thay thế CMND. 

“Hiện nay, Nghị định 167/2013 quy định xử phạt 100.000-200.000 đồng 
đối với hành vi không xuất trình CMND khi có yêu cầu kiểm tra của 
người có thẩm quyền. Vì vậy, về nguyên tắc là khi công dân đi lại trên 
lãnh thổ Việt Nam phải mang theo CMND, bởi chúng ta không thể biết 
trước được mình có tham gia một quan hệ pháp luật nào hay không, vì 
thế buộc mỗi người phải có trách nhiệm mang theo giấy tờ tùy thân.  

Trường hợp khi người dân đi giao dịch ngân hàng, công chứng hoặc 
cũng có thể bỗng dưng trở thành người vi phạm trong một vụ giao 
thông hay va quẹt xe thì cũng cần có giấy tờ tùy thân để mà chứng 
minh. Tóm lại khi ra đường, mỗi người phải hình dung mình có thể đối 
diện với bất cứ một quan hệ pháp luật nào dù muốn hay không. Do đó, 
trách nhiệm của công dân là phải mang theo CMND khi ra đường” - TS 
Minh lưu ý. 

Không mang CMND không thuộc trường hợp tạm giữ hành chính 



Theo quy định, những trường hợp kiểm tra thông thường khi công dân 
không mang theo CMND thì công an chỉ mời về để xác minh chứ không 
thuộc trường hợp phải tạm giữ hành chính. 

Theo quy định tại Nghị định 17/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định 112/2013 thì chỉ có ba trường hợp sau đây bị tạm giữ hành 
chính: 

Thứ nhất, khi cần ngăn chặn, đình chỉ ngay các hành vi gây rối trật tự 
công cộng, gây thương tích cho người khác. 

Thứ hai, khi cần ngăn chặn, đình chỉ ngay hành vi buôn lậu, vận 
chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong các trường hợp sau mà 
người vi phạm có dấu hiệu bỏ trốn, tiêu hủy tang vật, phương tiện vi 
phạm, gây cản trở việc xử lý vi phạm. 

Thứ ba, khi cần ngăn chặn, đình chỉ ngay hành vi vi phạm quy định 
tại khoản 5 Điều 20 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. 

Thời hạn tạm giữ người là 12 giờ kể từ thời điểm giữ, trong trường hợp 
phức tạp thì cho phép là 24 giờ hoặc khu vực biên giới, trên sông, trên 
biển… thì cho phép giữ 48 giờ. 

Ở cấp xã, thẩm quyền ra quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành 
chính thuộc về chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Nếu là công an thì 
thẩm quyền thuộc về trưởng công an phường (không phải trưởng công 
an thị trấn hay trưởng công an xã). 

Theo plo.vn 

 

5. Sửa đổi bổ sung Thông tư 39/2018/TT-BTC: 
Thông thoáng hơn cho doanh nghiệp xuất nhập 
khẩu 
“Tổng cục Hải quan đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo thông 
tư sửa đổi bổ sung Thông tư 39/2018/TT-BTC theo hướng mở rộng 
sự thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp (DN); áp dụng cách 
quản lý mới phù hợp với thay đổi của xu thế thương mại quốc 
tế…”. 
Ông Âu Anh Tuấn - quyền Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải 
quan, Tổng cục Hải quan chia sẻ với phóng viên TBTCVN. 

Tiếp nhận hồ sơ ngoài giờ hành chính 



Ông Âu Anh Tuấn cho hay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, trong 
tháng 9/2019, Tổng cục Hải quan đang tổ chức các cuộc hội thảo lấy ý 
kiến, tiếp tục hoàn thiện dự thảo thông tư (TT) sửa đổi bổ sung TT 
39/2018/TT-BTC (TT 39) sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 
38/2015/TT-BTC (TT 38) về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải 
quan; thuế xuất nhập khẩu (XNK) và quản lý thuế đối với hàng hóa 
XNK theo hướng đảm bảo đầy đủ, bao quát hết tình huống trong thực 
tiễn, đúng pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho DN. 

 
Cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng tiếp nhận và giải quyết thủ tục nhập 

khẩu của doanh nghiệp. 

Dự thảo sửa đổi bổ sung TT 39 đề xuất quy định đối với các điểm 
thông quan ở biên giới đất liền thì cơ quan hải quan có trách nhiệm tiếp 
nhận yêu cầu đăng ký ngoài giờ làm việc, theo đề nghị của DN, khắc 
phục hạn chế của quy định hiện hành. 

Theo quy định hiện hành, nếu người khai hải quan có nhu cầu thực 
hiện thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ thì phải 
thông báo trước cho cơ quan hải quan và “thông báo phải được gửi 
đến cơ quan hải quan trong giờ làm việc theo quy định”. Ngoài ra, “đối 
với các cửa khẩu biên giới đất liền, việc thực hiện thủ tục hải quan vào 
ngày nghỉ, ngày lễ và ngoài giờ làm việc phải phù hợp với thời gian 
đóng, mở cửa khẩu theo quy định của pháp luật và Điều ước quốc tế 
giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới”.  



Quy định này khá bất cập, bởi trên thực tế tại chi cục hải quan cửa 
khẩu đường bộ, ngoài cửa khẩu còn có rất nhiều các điểm xuất hàng 
được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh. Tại các điểm xuất hàng 
này DN thường có nhu cầu xuất hàng ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, 
ngày lễ và phải phụ thuộc vào yêu cầu thời gian giao hàng của đối tác 
(thường là chỉ biết trước 1 - 2 giờ), thời điểm này cửa khẩu cũng đã 
đóng cửa. Do vậy, DN không thể đăng ký làm thủ tục với cơ quan hải 
quan trong giờ hành chính mà thường là ngoài giờ hành chính và vào 
ngày nghỉ, ngày lễ. 

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng đề xuất việc đơn giản hóa thủ tục 
khai hải quan so với quy định hiện hành. Đơn cử, Điểm e Khoản 1 Điều 
18 TT38 quy định: “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là phương tiện vận 
tải đường biển, đường sông, đường hàng không, đường sắt thì người 
khai hải quan phải khai...; khai và làm thủ tục hải quan nhập cảnh trước 
khi làm thủ tục nhập khẩu; trường hợp là phương tiện vận tải đường 
bộ…”.  

Quy định này đã gặp vướng mắc khi tàu biển làm thủ tục nhập khẩu 
phát sinh 2 thủ tục: nhập cảnh và nhập khẩu. Thực tế đã phát sinh 
trường hợp DN mua tàu từ nước ngoài về Việt Nam chỉ làm thủ tục 
nhập cảnh mà không làm thủ tục nhập khẩu, hoặc làm thủ tục nhập 
khẩu không đúng thời hạn quy định của Luật Hải quan đối với hàng hóa 
nhập khẩu, khi phát hiện vụ việc, đối chiếu với quy định của pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan thì xác định hành 
vi vi phạm là không khai hải quan (nhập khẩu). 

Tháo gỡ bất cập này, Tổng cục Hải quan đề xuất hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu là phương tiện vận tải đường biển, đường sông, đường 
hàng không, đường sắt thì người khai hải quan phải khai và hoàn thành 
thủ tục xuất khẩu trước khi làm thủ tục xuất cảnh; khai và làm thủ tục 
hải quan nhập cảnh trước khi làm thủ tục nhập khẩu.  Thời hạn nộp hồ 
sơ hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định tại điểm 
b, khoản 1 Điều 25 Luật Hải quan tại lần nhập cảnh đầu tiên; trường 
hợp là phương tiện vận tải đường bộ hoặc phương tiện được các 
phương tiện khác vận chuyển qua cửa khẩu thì phải khai và làm thủ tục 
hải quan XNK, không phải làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh. 

Còn nhiều vấn đề cần làm rõ để hoàn thiện 
Cũng theo ông Tuấn, dự thảo TT sửa đổi bổ sung TT 39 còn nhiều 
điểm cần tiếp tục làm rõ để hoàn thiện trước khi trình Bộ Tài chính. Cụ 
thể, qua các cuộc họp đại diện các cục hải quan địa phương cũng đưa 



ra một số đề xuất  làm rõ và cân nhắc hướng giải quyết, liên quan đến 
khái niệm bản chụp, bản sao… trong hồ sơ hải quan để thống nhất 
trong thực thi; thủ tục bổ sung đối với hàng thiếu, thừa khi đã ra khỏi 
khu vực giám sát hải quan; đặc biệt là những vấn đề liên quan đến loại 
hình XNK tại chỗ; việc tạo thuận lợi cho DN khu chế xuất khi thuê kho 
bãi để phục vụ mở rộng sản xuất… 

Tổ soạn thảo dự thảo TT sửa đổi bổ sung TT 39 cho biết sẽ nghiên 
cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến của các cục hải quan tỉnh, thành phố 
nhằm đảm bảo phù hợp với các nghị định hướng dẫn Luật Hải quan và 
các văn bản luật hiện hành; phù hợp với điều khoản tại dự thảo nghị 
định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, 
nhập khẩu đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, ban hành 
trong thời gian tới. 

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn 

 

6. Sẽ kiểm soát các trang website thương mại điện 
tử không đăng ký 
Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) vừa đề xuất sớm 
hoàn thiện hành lang pháp lý; đồng thời có biện pháp kiểm soát 
các trang web thương mại điện tử không đăng ký, các mạng xã 
hội, các ứng dụng trực tuyến tại Việt Nam. 

Hàng hóa nhập lậu được rao bán trên mạng. Ảnh: BCĐ 389 Quốc gia. 



Phía Tổng cục Quản lý Thị trường (QLTT) đã đề nghị có cơ quan 
chuyên môn làm đầu mối điều phối việc cung cấp, chia sẻ cơ sở dữ 
liệu, thông tin phục vụ công tác đấu tranh chống gian lận thương mại, 
hàng giả trên môi trường thương mại điện tử (TMĐT). Trong đó, cần áp 
dụng biện pháp công nghệ (ví dụ cơ sở dữ liệu trực tuyến).  

 
Mặt hàng mỹ phẩm xách tay đang được rao bán tràn lan trên thương 

mại điện tử. Ảnh: TH. 

Sàn TMĐT và người bán hàng trên sàn TMĐT phải thống kê, lưu giữ 
tất cả các giao dịch trên hệ thống để phục vụ việc truy xuất các giao 
dịch và nguồn gốc hàng hóa.  Hàng hóa đăng bán trên TMĐT phải cung 
cấp đầy đủ thông tin về ghi nhãn hàng hóa quy định tại Nghị định 
43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa. Các hoạt động bán hàng trên mạng 
cần phải được đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp để thuận lợi 
cho công tác kiểm soát, truy xuất nguồn gốc và chống thất thu thuế. 



 Đối với các vi phạm rõ ràng, các cơ quan thực thi cần phải có công cụ 
trực tuyến khẩn cấp để ngăn chặn kịp thời và lưu giữ chứng cứ vi phạm 
(chẳng hạn như tạm thời đóng, ngưng trang web, app,…) 

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 Quốc gia, hiện 
việc các đối tượng lợi dụng phương thức TMĐT để sản xuất và buôn 
bán hàng hóa, dịch vụ cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm 
sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, hàng hóa hạn chế kinh doanh, 
hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ đã gây ảnh hưởng lớn đến sự phát 
triển của thị trường, quyền lợi người tiêu dùng, gây bức xúc trong dư 
luận. 

Chủ thể tham gia bán, chào bán hàng hóa là hàng giả, hàng nhập lậu, 
hàng cấm chủ yếu là các cơ sở nhỏ lẻ hoặc cá nhân (thậm chí học 
sinh, sinh viên,...); các trang mạng, Wesite TMĐT thường sử dụng các 
hình ảnh có thể hàng thật, hàng chính hãng để quảng cáo, chào bán 
với giá rẻ hơn rất nhiều so với các cửa hàng, địa chỉ bán hàng chính 
hãng nhằm lôi kéo người tiêu dùng, cá biệt có trang mạng xã hội chào 
bán hàng cấm kinh doanh là các loại thuốc chưa lưu hành, thuốc lá 
điếu, xì gà nhập lậu. 

Theo các cơ quan chức năng, sau khi người tiêu dùng đồng ý mua thì 
tiếp tục sử dụng các công cụ thanh toán trung gian không dùng tiền mặt 
(chuyển khoản, sử dụng thanh toán bằng mã QR) hoặc dịch vụ giao 
nhận, vận chuyển và phát hàng hóa kèm thu tiền để giao hàng cho 
khách hàng nhưng thực tế hàng hóa bán là hàng giả, hàng nhập lậu, 
không rõ nguồn gốc.  

Thủ đoạn của các đối tượng này thường là sử dụng một địa chỉ, địa chỉ 
không có thật hoặc giả mạo địa chỉ để giao dịch nhưng tập kết, tàng trữ 
hàng hóa tại nhiều địa điểm khác nhau hoặc kết hợp vừa làm nơi giao 
dịch vừa làm nơi ở, cất giấu hàng hóa nên khó khăn cho công tác điều 
tra, trinh sát, kiểm tra, bắt giữ và xử lý hành vi vi phạm. 

“Việc kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng đòi hỏi phải có dấu hiệu, 
chứng cứ vi phạm cụ thể. Trong khi các giao dịch, thanh toán trên 
mạng đều có rủi ro bị hủy, xóa dấu vêt, không có địa điểm kinh doanh 
rõ ràng, không thể kiểm tra được ngay. Hầu hết các giao dịch hàng giả, 
không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng cấm đều không có hóa đơn, chứng 
từ cụ thể nên công tác phát hiện, quản lý và xử lý càng trở nên khó 
khăn”, đại diện BCĐ 389 Quốc gia nói. 

Trên cơ sở đó, Văn phòng Thường trực đã lấy ý kiến các bộ, ngành để 
trình BCĐ 389 Quốc gia ban hành Kế hoạch để chỉ đạo quyết liệt hơn 



đối với các bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng trong hệ thống 
của BCĐ 389, đặc biệt là trong công tác phối hợp các lực lượng. 

Theo đó, một trong những nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng 389 các 
bộ, ngành và địa phương là tập trung rà soát việc chấp hành các quy 
định của pháp luật trong hoạt động TMĐT của các tổ chức, cá nhân 
trên phạm vi cả nước; tập trung xác minh, thanh tra, kiểm tra làm rõ các 
vụ việc phức tạp, nổi cộm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại 
và hàng giả trong hoạt động TMĐT, từ đó chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm 
theo quy định của pháp luật. 

Tăng cường công tác hợp tác quốc tế với các tổ chức có liên quan để 
phối hợp điều tra, xử lý đối với các tên miền, các website, mạng xã hội 
đối tượng ở nước ngoài và đối tượng sử dụng các dịch vụ trên không 
gian mạng do nước ngoài cung cấp xuyên biên giới để hoạt động 
TMĐT vi phạm pháp luật nước Việt Nam. 

Theo baotintuc.vn 

 

7. Dịch vụ đòi nợ thuê: Để hay cấm? 
Chưa phân biệt được thế nào là dịch vụ đòi nợ và việc dùng vũ 
lực, đe dọa tính mạng, tài sản của người khác để đòi nợ nên 
không quản lý được.  
Mới đây, TP.HCM lại kiến nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ đưa loại 
hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê vào danh mục ngành nghề cấm 
kinh doanh hoặc quy định chặt chẽ. Lý do là một số đối tượng núp 
bóng, câu kết giữa các công ty tài chính, công ty đòi nợ và các đối 
tượng hình sự, các băng nhóm xã hội gây phức tạp về an ninh trật tự. 

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện 
trưởng Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương (ảnh), cho rằng: 
“Kiến nghị của TP.HCM có lẽ xuất phát từ thực tế. Ở đó có những biến 
tướng mà cơ quan nhà nước không quản lý được”.  

Điển hình của việc “quản không được thì cấm”  
. Phóng viên: Thưa ông, đòi nợ hay thu hồi nợ là điều gì đó quá kinh 
khủng đến nỗi phải cấm hay không?  

+ TS Nguyễn Đình Cung: Nếu hiểu một cách thuần túy thì kinh doanh 
dịch vụ đòi nợ là dùng các công cụ pháp luật để giúp các bên nợ nần 
hiểu ra và trả nợ cho nhau. 



Đương nhiên chúng ta biết trao đổi, thỏa thuận hay có trung gian đòi nợ 
không hẳn là một bên sẽ đòi được tất cả nợ nhưng điều này sẽ tránh 
được việc các bên đưa nhau ra tòa hoặc doanh nghiệp (DN) phải đệ 
đơn phá sản.  

Không thanh toán được nợ đối với một DN là dấu hiệu rơi vào phá sản; 
còn với người dân, không trả được nợ là dấu hiệu của làm ăn thất bại. 
Đương nhiên cũng có tình trạng chây ì.  

. Vậy đòi nợ thuê hay dịch vụ thu hồi nợ nên được hiểu thế nào?  

+ Có thể hiểu nó giống như phương pháp “giải quyết xung đột bằng 
biện pháp hòa bình, không đe dọa sử dụng vũ lực và sử dụng vũ lực” 
để đòi nợ. Còn khi một bên đã sử dụng vũ lực để đòi nợ thì nó lại là 
một vấn đề khác. Khi đã đe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực để 
xâm phạm thân thể, tính mạng, tài sản, chỗ ở… của người dân để đòi 
nợ thì những biểu hiện ấy phải được xử lý bằng hình sự. Tạt sơn, ném 
chất bẩn, đe dọa, uy hiếp tinh thần những người thân thích, có liên 
quan đến con nợ như từng thấy ở TP.HCM khi được xử lý thì tình hình 
sẽ khác.  

. Như vậy phải chăng chúng ta cần có cái nhìn rạch ròi về vấn đề đòi nợ 
thuê hay thu hồi nợ?  

+ Trong quản lý, dường như chưa có sự phân biệt được thế nào là dịch 
vụ đòi nợ và việc dùng các giải pháp vũ lực đe dọa tính mạng, tài sản 
của người khác để đòi nợ. Một khi dùng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực 
nhằm tổn hại đến thân thể, tinh thần và tài sản của người dân để gây 
áp lực đòi nợ thì đó không còn là quan hệ dân sự bình thường.  

Vì không phân biệt được vấn đề trên nên cơ quan có thẩm quyền 
không quản lý được dịch vụ đòi nợ. Đương nhiên việc không quản lý 
được còn có nhiều nguyên nhân khác nhưng nếu cấm kinh doanh dịch 
vụ đòi nợ thì đây chính là điển hình cho tư duy “không quản được thì 
cấm”.  

Phải xem xét bản chất  
. Như ông nói thì những lý do để kiến nghị cấm kinh doanh dịch vụ đòi 
nợ dường như không xuất phát từ dịch vụ này?  

+ Bản thân dịch vụ đòi nợ không có lỗi. Xét cho đến cùng, nó cũng là 
một loại dịch vụ như các một dịch vụ khác, trong đó một bên trung gian 
đứng ra để các bên có nợ nần nhau thỏa thuận, tìm ra một phương án 
giải quyết nợ nần tại thời điểm đó một cách tốt nhất.  



Trong cơ chế thị trường, việc thu hồi nợ, xử lý nợ là rất bình thường. 
Tôi có thể mua một khoản nợ 100 đồng và có thể bán lại. Lỗ hay lời lại 
là chuyện khác. Thậm chí có khi cho vay 500 triệu đồng mà chỉ thu 
được 100 triệu đồng cũng đã là phương án tốt nhất tại một thời điểm.  

. Nhưng những bất ổn từ các công ty đòi nợ thuê, công ty xử lý nợ… là 
có thật?  

+ Chúng ta phải nhìn nhận xem những bất ổn đó bản chất là gì mới có 
thể xem xét thấu đáo.  

Đến thời điểm này, đã có thể khẳng định là có đủ thời gian dài để tổng 
kết hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Từ việc tổng kết đó mới tìm ra 
được nguyên nhân phát sinh những biến tướng và tìm ra cách quản lý 
tốt nhất. Không thể vì những biến tướng điển hình của kinh doanh dịch 
vụ đòi nợ mà cấm một dịch vụ bình thường.  

Xét ra Nhà nước đủ công cụ, lực lượng để quản lý và triệt tiêu những 
biến tướng. Có thể lấy ví dụ là vụ phở Hòa ở TP.HCM, khi cơ quan 
công an vào cuộc thì những biến tướng của dịch vụ đòi nợ được xử lý 
ngay.  

. Và những biến tướng đó hình như không phải là điều cá biệt ở mọi 
lĩnh vực?  

+ Cuộc sống bao giờ cũng có những biến tướng do không phải ai cũng 
tuân thủ những quy định mà pháp luật đặt ra. Bất kể một lĩnh vực nào 
cũng luôn có một nhóm người sai phạm… Đó là hiện tượng tự nhiên 
của cuộc sống. Và điều đó mới là nguyên nhân xã hội cần có nhà 
nước.  

Một nhà nước hiệu quả, có sức mạnh, liêm khiết mới thúc đẩy một xã 
hội tốt, giảm các biến tướng. Nếu cứ không quản được thì cấm, vậy vai 
trò nhà nước ở đâu? Chúng ta vẫn xử phạt những người vượt đèn đỏ 
nhưng nếu vì có nhiều người vượt đèn đỏ mà cấm dân… đi đường thì 
có được không? 

Không nên cấm 

. Nhưng đề xuất đưa kinh doanh dịch vụ đòi nợ vào danh mục ngành 
nghề cấm kinh doanh cũng có lý do từ thực tế, thưa ông?  

+ Trong cuộc sống, thực tế người dân, doanh nghiệp và Nhà nước vẫn 
phải vay nợ lẫn nhau. Có những chủ thể không trả được nợ hoặc tại 
một thời điểm chưa thể trả nợ hoặc chây ì không muốn trả nợ cũng là 
một thực tế. Và vì vậy, cũng từ thực tế chúng ta thấy dịch vụ đòi nợ là 



một nhu cầu của xã hội. Tôi cho rằng nếu cấm kinh doanh dịch vụ đòi 
nợ thì thậm chí nó còn biến tướng nhiều hơn.  

Chiều 15-4, những người mặc áo đen, đầu trọc của một công ty thu hồi 
nợ đến nhà một người dân ở quận 3, TP.HCM đòi nợ khiến cả khu phố 

nhốn nháo. Ảnh: NGUYỄN TRÀ 

Cấm một dịch vụ mà xã hội có nhu cầu thể hiện sự thoái thác trách 
nhiệm. Trong hoạt động kinh doanh và đời sống, sẽ vẫn có sự vay 
mượn nhau. Nó giống như tín dụng đen, cấm hay quản chặt thì tín 
dụng đen cũng vẫn xảy ra bởi tín dụng đen xét ra là một biến tướng của 
tín dụng phi chính thức.  

. Có ý kiến cho rằng cái tên “dịch vụ đòi nợ” tạo cho xã hội cũng như cơ 
quan quản lý nhà nước ấn tượng không tốt, nhất là khi có quá nhiều 
biến tướng của dịch vụ này?  

+ Có thể cái tên “dịch vụ đòi nợ” có phần phản cảm. Tên gọi ngành 
nghề như vậy thể hiện “bạo lực” chăng? Tôi nghĩ có thể đổi tên ngành 
nghề này thành “dịch vụ xử lý nợ” chẳng hạn.  

Vì xét cho đến cùng, đòi nợ thực ra là xử lý nợ. Nợ là thứ luôn tồn tại 
trong cuộc sống, ngay cả trong quan hệ giữa Nhà nước và công dân, 
các tổ chức… Bởi vậy mà NHNN hay các tổ chức tín dụng cũng phải có 
những công ty, bộ phận xử lý nợ, thu hồi nợ.  



Mà cũng thực tế cho thấy kinh doanh có nhiều rủi ro mà trong đó có cả 
tình trạng “mất trắng”. Ngay cả thuế, một món nợ của công dân với Nhà 
nước, còn có thể “mất trắng” khi Bộ Tài chính đã nhiều lần kiến nghị 
xóa nợ thuế đối với những khoản thuế khó đòi.  

. Nhưng trong trường hợp nếu dịch vụ đòi nợ bị cấm khi kỳ họp Quốc 
hội tới đây thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu 
tư và Luật Doanh nghiệp, ông nghĩ điều gì sẽ xảy ra?  

+ Như tôi đã nói, nếu xét bản chất thì dịch vụ đòi nợ chính là “xử lý nợ” 
và là nhu cầu tất yếu của xã hội. Bản thân Chính phủ cũng phải lập ra 
các công ty xử lý nợ xấu như kiểu như VAMC chẳng hạn. Và dịch vụ 
đòi nợ về bản chất không phải là đe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng 
vũ lực để đòi nợ.  

Còn việc đòi nợ mà kiểu bặm trợn, mang sơn, phân tạt vào nhà, cửa 
hàng, sử dụng công cụ như dao kiếm…, nói chung là các hoạt động 
“côn đồ” thì phải xử lý hình sự.  

Tôi nghĩ nếu Chính phủ muốn đưa “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” vào 
danh mục cấm thì đương nhiên những hoạt động của các công ty xử lý 
nợ hiện có cũng bị ảnh hưởng. Mặt khác, hiện nay dịch vụ đòi nợ đã có 
tới hơn 200 doanh nghiệp hoạt động thì cần phải đánh giá tác động.  

Nhưng lưu ý rằng cuộc sống thì luôn phải vay trả trả vay, làm sao có 
thể ngăn được?  

. Xin cám ơn ông. 

Giữ nhưng cần sửa quy định 

Nếu cấm thì… cấm tất  
Không phủ nhận dịch vụ đòi nợ thuê đang phát sinh nhiều yếu tố tiêu 
cực nhưng ngành nghề kinh doanh nào cũng có những mặt trái. Ví dụ 
như karaoke, massage, vũ trường… cũng có mại dâm trá hình, sử 
dụng ma túy. Cầm đồ thì có thể tiêu thụ tài sản phạm pháp, lãi suất 
cũng có vi phạm. Nếu nói phức tạp, tiêu cực mà cấm thì rất nhiều 
ngành nghề tới đây cũng phải cấm. Cái gì cuộc sống cần thì phải để nó 
phát triển.  

Vấn đề cơ quan quản lý phải “để mắt” đến hoạt động kinh doanh dịch 
vụ đòi nợ, được gọi là đòi nợ thuê hay thu hồi nợ, xử lý nợ… Cần phải 
phát hiện, xử lý kịp thời những biến tướng, sai phạm mang tính chất 
côn đồ như tạt sơn, mắm tôm, đe dọa tính mạng, tài sản, uy hiếp tinh 



thần, xâm phạm chỗ ở hợp pháp…  

Cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ có thể sẽ làm cho chủ nợ cảm thấy 
không được bảo vệ trong khi các thiết chế khác thì chưa thật thuận lợi. 
Đơn cử như một vụ việc kiện ra tòa để đòi nợ có khi mất vài năm. Báo 
cáo của VCCI nói trung bình một vụ kiện tranh chấp hợp đồng đã lên 
tới hơn 400 ngày. Đấy là chưa kể án phí, phí thi hành án…  

Tôi cho rằng bên cạnh việc sửa đổi các quy định theo hướng chặt chẽ 
hơn thì cần phải xử lý nghiêm những hành vi xâm phạm đến an toàn, 
tính mạng, tài sản của người dân một cách kịp thời với chế tài thật 
nặng. Bởi quản lý thực chất là quản lý hành vi chứ không phải cứ 
“không quản được thì cấm”.  

Luật sư TRƯƠNG THANH ĐỨC, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt 
Nam  

Doanh nghiệp vẫn phải dùng “xã hội đen” đòi nợ  
Tỉ lệ doanh nghiệp khởi kiện khi có tranh chấp với đối tác đang giảm 
dần theo từng năm và cũng là thể hiện tình trạng doanh nghiệp chưa 
đủ niềm tin vào hệ thống tư pháp.  

Doanh nghiệp “ngại” kiện ra tòa là bởi thời gian kéo dài, chi phí cao, 
tình trạng “chạy án” còn diễn ra phổ biến. Trong trường hợp không khởi 
kiện, các doanh nghiệp buộc phải sử dụng các biện pháp giải quyết 
tranh chấp khác trọng tài thương mại, nhờ cán bộ nhà nước tác động, 
đưa ra báo chí, thậm chí là sử dụng “xã hội đen”.  

Tỉ lệ doanh nghiệp sử dụng các nhóm biện pháp phi chính thức, thậm 
chí các băng, nhóm “xã hội đen” chỉ khoảng 3,2% và 19% sử dụng các 
phương thức khác không chính thức bên ngoài xã hội.  

Tuy nhiên, phương thức thực thi bên ngoài xã hội này thường gây tốn 
kém rất lớn cho doanh nghiệp.  

Ông ĐẬU ANH TUẤN, Trưởng ban Pháp chế VCCI, phát biểu trong hội 
thảo năm 2018 về cải cách môi trường kinh doanh và phát triển doanh 
nghiệp 

Cần tăng nặng mức xử phạt  
Đến nay chưa có đánh giá cụ thể để so sánh về tính hiệu quả trong 
hoạt động thu hồi nợ theo biện pháp tố tụng tại tòa và thu hồi nợ thông 
qua dịch vụ đòi nợ thuê.  

Một vụ tranh chấp nợ tại tòa thường kéo dài hàng năm, chưa kể là nếu 



con nợ am hiểu pháp luật, cố tình chây ì, trì hoãn việc trả nợ nhằm 
chiếm dụng vốn thì không biết đến khi nào mới xong.  

Ngày 6-4, nhóm người của công ty đòi nợ tại TP.HCM bị con nợ ở thị xã 
Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đánh gục trong nhà. Ảnh: ĐH 

Thực tế có những vụ sau khi có bản án, quyết định của tòa thì con nợ 
không còn khả năng trả. Muốn thu hồi nợ nhanh thì dịch vụ đòi nợ thuê 
là giải pháp được các chủ nợ lựa chọn.  

Pháp luật hiện hành quy định tương đối rõ ràng về loại hình dịch vụ 
này, phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới (Nghị định 104/2007, 
Thông tư 110/2007).  

Để hạn chế những hành vi biến tướng từ dịch vụ đòi nợ thuê, cần xem 
lại tiêu chí người đại diện theo pháp luật, phạm vi và trình tự thực 
hiện dịch vụ đòi nợ thuê (cấm thị uy, đe dọa hoặc hành vi khác uy hiếp 
con nợ…); tăng mức chế tài với công ty và người đứng đầu nếu vi 
phạm…  

Luật sư TẠ MINH TRÌNH, Đoàn Luật sư TP.HCM  

Cần sửa nhiều quy định  
Thực tiễn hoạt động dịch vụ đòi nợ thuê phát sinh một số hạn chế nhất 



định nhưng không thể vì một số trường hợp cá biệt mà đề xuất cấm 
ngành nghề này vì cơ bản là ngành nghề cần thiết cho xã hội.  

Không nên quy định cấm loại hình kinh doanh này vì dịch vụ đòi nợ 
thuê thực chất là một quan hệ chuyển giao quyền trong pháp luật dân 
sự. Nếu cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ sẽ dẫn đến triệt tiêu quyền 
chuyển quyền yêu cầu vốn được thừa nhận rộng rãi và từ lâu đời với tư 
cách là một chế định của pháp luật dân sự, vô hình trung xóa bỏ một 
phương thức đòi nợ đã vận hành từ lâu trong xã hội, hạn chế việc đa 
dạng hóa các cách thức thu hồi nợ và sự lựa chọn của các chủ nợ.  

Tuy nhiên, để hoạt động này được thực hiện hiệu quả hơn, hạn chế 
những tiêu cực phát sinh thì quy định pháp luật về hoạt động này cần 
thể hiện rõ: Cấm thực hiện hoạt động đòi nợ tại nơi làm việc, nơi công 
cộng, ngày nghỉ lễ hay dịp tết; đồng thời cần quy định số lượng cuộc 
gọi mà công ty đòi nợ thực hiện trong một ngày, cách hai bên gặp mặt, 
cách tiếp xúc, số lượng tối đa nhân viên đòi nợ xuất hiện nhằm tránh 
tình trạng tụ tập đông người, đe dọa tinh thần khách nợ và gây mất an 
ninh trật tự…  

Về mặt quản lý, Nghị định 104/2007 chưa quy định về trách nhiệm Bộ 
Công an trong việc quản lý và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Do vậy cần quy định cụ thể hơn thẩm 
quyền của lực lượng công an về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực này…  

ThS TRẦN THANH THẢO, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM 

Theo plo.vn 

 

8. Sửa đổi hàng loạt quy định cản trở đầu tư, kinh doanh 
Trong 13 dự án luật, bộ luật được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 
cho ý kiến, những sửa đổi của dự án Luật PPP, Luật Doanh nghiệp 
và Luật Đầu tư kỳ vọng tạo thay đổi lớn, tạo môi trường đầu tư 
thông thoáng. 
Với ba nội dung này, hàng loạt quy định về đầu tư, kinh doanh sẽ có 
thay đổi đáng chú ý. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ 
trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ liên quan chuẩn bị những 
nội dung thuộc trách nhiệm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại 
Phiên họp thứ 37. 



Được biết, hiện nay, một số quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh 
nghiệp và PPP còn thiếu tính đồng bộ, hợp lý, khả thi, dẫn đến vướng 
mắc trong quá trình thực hiện, làm phát sinh chi phí và rủi ro đối với 
doanh nghiệp. 

 
Ba dự án luật là Luật PPP, Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư 
(sửa đổi) đã được Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội tiến hành thẩm tra sơ 

bộ cuối tháng 8 vừa qua. 

Việc thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 
thời gian qua đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập và những vấn đề mới 
phát sinh, đòi hỏi phải có quan điểm, định hướng và giải pháp mới 
nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút nguồn vốn này, cũng như 
công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh. 

Do đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, mục tiêu của việc 
sửa Luật lần này là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo 
môi trường thông thoáng, minh bạch thuận lợi nhằm huy động các 
nguồn lực xã hội cho phát triển đất nước. Bên cạnh đó, cần khắc phục 
tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn với các luật khác. 

Dự án luật PPP 
Với Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), theo dự thảo 
luật trình cơ quan thẩm tra thì ngưỡng tối thiểu thực hiện dự án PPP 
theo từng lĩnh vực do Chính phủ quy định chi tiết nhưng không thấp 



hơn 200 tỷ đồng (trừ dự án áp dụng loại hợp đồng kinh doanh - quản lý 
(O&M) là dự án cung cấp dịch vụ, không có cấu phần xây dựng. 

Dự thảo luật cũng quy định Chính phủ quyết định việc cấp bảo đảm cân 
đối ngoại tệ cho từng dự án. Hạn mức bảo đảm cân đối ngoại tệ là 30% 
doanh thu của dự án bằng tiền đồng Việt Nam sau khi trừ số chi tiêu 
bằng đồng Việt Nam, dù Ngân hàng Nhà nước kiên trì bảo lưu quan 
điểm không thể sử dụng dự trữ ngoại hối để bảo đảm ngoại tệ. 

Trao đổi về dự án luật này, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Đức Trung 
cho biết, dự luật PPP sẽ đưa ra các cơ chế bảo lãnh như cơ chế 
chuyển đổi ngoại tệ, cơ chế chia sẻ rủi ro... Đây là các cơ chế đột phá, 
cần thiết để thu hút nhà đầu tư tham gia dự án theo hình thức đối tác 
công-tư (PPP). 

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Trung, hiện nay các quy định pháp lý 
mới dừng ở mức Nghị định, chưa đảm bảo khung pháp lý cao nhất để 
điều chỉnh các hoạt động liên quan đến PPP. Trong khi đó, các dự án 
PPP có quy mô vốn lớn, thời gian đầu tư kéo dài nên phải có khung 
pháp lý để đảm bảo ổn định đối với các dự án. 

"Các dự án PPP hiện nay chưa có sức hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư 
nước ngoài, nên trong dự luật có đưa ra các cơ chế bảo lãnh, ví dụ như 
cơ chế chuyển đổi ngoại tệ, cơ chế chia sẻ rủi ro... Đây là cơ chế thực 
sự cần thiết để thu hút các dự án PPP. Dự án PPP bản chất là dự án 
đầu tư công nhưng do hạn chế về nguồn lực nên chúng ta kêu gọi nhà 
đầu tư tư nhân thực hiện và trong tất cả các dự án, Chính phủ đều có 
phần tham gia để đảm bảo khả năng đảm bảo thực hiện dự án hiệu 
quả", ông Trung nêu rõ. 

Dự án Luật Doanh nghiệp 
Với dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) điểm đáng chú ý là khái niệm 
doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi để bao gồm hai loại doanh 
nghiệp. Thứ nhất, doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu 100% vốn điều 
lệ. Thứ hai, doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ 
hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Dự thảo cũng bổ sung một chương là hộ kinh doanh, dù còn ý kiến 
nhiều chiều về việc có nên đưa hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh 
của dự thảo luật này hay không. 

Đánh giá về dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) lần này, TS. Vũ Tiến 
Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho 



rằng, đây là lần sửa đổi mang tính cách mạng và có thể coi là Luật 
Doanh nghiệp thế hệ mới. 

Trong đó, nội dung mang tính đột phá là việc đưa hộ kinh doanh vào 
phạm vi điều chỉnh của luật là phù hợp với xu thế, bảo đảm minh bạch, 
tạo địa vị pháp lý vững chắc cho hộ kinh doanh, tạo sự bình đẳng, hỗ 
trợ thúc đẩy phát triển và bảo vệ cho các hộ kinh doanh cũng như đặt 
ra trách nhiệm cao hơn đối với chủ hộ cũng như trách nhiệm đối với 
người lao động. 

Dự án Luật Đầu tư 
Về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) thì một trong những điểm nổi bật của 
lần sửa đổi này là bãi bỏ 12 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 
kiện. Dự thảo luật cũng đã loại bỏ nhà ở thương mại ra khỏi đối tượng 
ưu đãi đầu tư để thống nhất với quy định của Luật Đất đai... 

Đồng tình quan điểm cần thiết sửa đổi Luật Đầu tư, nguyên phó Chủ 
nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Phúc bày tỏ tán thành quan điểm 
của Ban soạn thảo là phải tính đến tác động và xu hướng của cuộc 
CMCN 4.0 trong nội dung về ngành nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư. 

“Công nghệ mới dẫn đến mô hình đầu tư kinh doanh mới. Vì vậy cần 
tính trước đến việc ứng xử với cái mới này thế nào và cần đưa vào cụ 
thể trong Luật. Còn tới đây đây, nếu có một số mô hình kinh doanh mới 
mới mà trái với Luật thì có Quốc hội có thể ban hành Nghị quyết quy 
định và điều chỉnh”, ông Phúc nêu quan điểm. 

Ông Phúc cũng khẳng định ủng hộ quan điểm mới nên hạn chế quản lý 
chặt chẽ danh mục dự án phải quyết định chủ trương đầu tư, không 
nên dàn trải để rộng đường tự do kinh doanh cho doanh nghiệp, từ đó 
tạo sức hấp dẫn thu hút nhà đầu tư. 

Ngoài ba dự án Luật trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành 
xem xét, cho ý kiến đối với các dự án Luật, Bộ luật, bao gồm: Cho ý 
kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống 
thiên tai và Luật Đê điều; dự án Luật Thanh niên (sửa đổi); dự án Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; dự án Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội;; dự án Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; dự án Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Giám định tư pháp; cho ý kiến về việc giải trình, 
tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi); việc giải trình, tiếp 
thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm 



toán nhà nước; việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật Lao động 
(sửa đổi). 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tiến hành giám sát chuyên đề “Việc 
thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền 
núi giai đoạn 2012-2018”. 

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo sơ 
kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp; việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 của 
Quốc hội; báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Cảng hàng không quốc tế 
Long Thành giai đoạn 1. 

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 
sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về quản lý và sử dụng 
nguồn thu từ thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; các báo 
cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019; 
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9. Khai trương trung tâm phục vụ hành chính công 
Cao Bằng đặt tại Bưu điện tỉnh  
Ngày 9/9, UBND tỉnh Cao Bằng đã tổ chức lễ khai trương Trung 
tâm phục vụ hành chính công (HCC) tỉnh Cao Bằng. Trung tâm 
được đặt tai tòa nhà Bưu điện tỉnh Cao Bằng. 

Các đại biểu cắt băng khánh thành khai trương Trung tâm Hành chính 
tỉnh Cao Bằng 



Trung tâm phục vụ HCC là cơ quan đầu mối tập trung thực hiện hướng 
dẫn, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, tổ chức giải quyết hoặc 
chuyển hồ sơ đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 
chính và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân 
theo quy định trong phạm vi các thủ tục hành chính được giao tiếp 
nhận và giải quyết. 

 Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Đinh Như Hạnh 
phát biểu 

Trung tâm phục vụ HCC tỉnh Cao Bằng thực hiện tổng số 1.266 thủ tục 
hành chính, trong đó thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải 
quyết và trả kết quả tại Trung tâm là 132 thủ tục hành chính. 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh đánh giá, việc thành 
lập Trung tâm phục vụ HCC thể hiện quyết tâm của tỉnh Cao Bằng 
trong việc tạo đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính; tạo 
môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, kinh doanh, góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh và hướng tới xây dựng chính quyền điện tử… 

Một trong những điểm đáng chú ý là Trung tâm phục vụ HCC được đặt 
tại tòa nhà Bưu điện tỉnh Cao Bằng. Theo đó, các tổ chức, cá nhân khi 
có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính sẽ đến tòa nhà Bưu điện 
tỉnh tại đường Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, thành phố Cao 
Bằng (Đối điện trụ sở UBND tỉnh Cao Bằng) để thực hiện. 

Đây không chỉ là giải pháp đột phá, sáng tạo của tỉnh và ngành Bưu 
điện mà còn góp phần nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý hành 
chính, tinh giản biên chế, tiết kiệm chi phí trong việc đầu tư cơ sở hạ 



tầng, trang thiết bị và vận hành bộ phận một cửa cũng như  tạo thuận 
lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. 

Theo Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Đinh Như 
Hạnh, thời gian qua, Bưu điện Việt Nam đã tích cực tham gia cung ứng 
các dịch vụ hành HCC như: Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; hướng dẫn, hỗ trợ 
người dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và 
tham gia hỗ trợ Bộ phận một cửa các cấp trong giải quyết thủ tục hành 
chính. Việc tham gia thực hiện các dịch vụ HCC của Bưu điện Việt Nam 
đã góp phần trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính của các địa 
phương. 

Việc thành lập Trung tâm phục vụ HCC tỉnh là chủ trương đúng đắn 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc 
giải quyết thủ tục hành chính, góp phần cải cách hành chính của tỉnh 
Cao Bằng. 

 Trung tâm HCC tỉnh Cao Bằng được đặt tại tầng 1 Bưu điện tỉnh 

Việc đặt Trung tâm phục vụ HCC tỉnh tại trụ sở của Bưu điện và bố trí 
nhân viên Bưu điện hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính đơn giản thay cho cán bộ công chức là một trong những 
nội dung nằm trong “Đề án thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ 
công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích tại 
địa phương” được Chính phủ giao cho Bộ TT&TT triển khai. Đề án này 



đã được Bộ TT&TT xây dựng và xin ý kiến các Bộ, ngành địa phương 
và đã nhận được sự nhất trí rất cao. 

Hiện nay, Bộ đang hoàn thiện hồ sơ đề án trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt để triển khai thực hiện. Ngoài Trung tâm phục vụ HCC tỉnh, 
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng đề nghị tỉnh xem xét cho phép 
triển khai thí điểm tại cấp huyện, cấp xã trong tỉnh. Bưu điện tỉnh Cao 
Bằng sẽ xây dựng phương án cụ thể báo cáo UBND tỉnh xem xét phê 
duyệt. 

Phó Tổng giám đốc Đinh Như Hạnh chia sẻ thêm, trong quá trình Đề án 
đang được xây dựng để trình Thủ tướng, nhiều địa phương đã tích 
cực, chủ động triển khai thí điểm. Hiện nay, việc đặt Trung tâm phục vụ 
HCC tỉnh, Bộ phận một cửa huyện, xã  tại trụ sở của Bưu điện và bố trí 
nhân viên Bưu điện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính tại Bộ phận một cửa thay cho cán bộ công chức đã được triển 
khai tại 20 tỉnh/TP: Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long, An Giang, Bến 
Tre, Phú Yên, Bình Định, Ninh Thuận, Tiền Giang, Lâm Đồng, Bắc Kạn, 
Lào Cai, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Cà Mau, Đồng Nai, 
Quảng Nam, Bình Dương. 

Trong đó, cấp tỉnh đã có 12 tỉnh đặt Trung tâm phục vụ HCC tỉnh tại 
Bưu điện, cấp huyện có 15 huyện đặt Bộ phận Một cửa tại Bưu điện, 
cấp xã có 40 xã. Sắp tới sẽ có thêm 7 tỉnh đặt Trung tâm phục vụ HCC 
tỉnh tại Bưu điện, 13 huyện và 63 xã đặt Bộ phận một cửa tại Bưu điện, 
các tỉnh còn lại cũng đã thống nhất chủ trương để triển khai trong thời 
gian tới. 

Việc đặt Trung tâm phục vụ HCC tỉnh và Bộ phận một cửa huyện, xã tại 
trụ sở của Bưu điện và bố trí nhân viên Bưu điện tiếp nhận hồ sơ, trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính thay cho cán bộ công chức phù 
hợp với chủ trương cải cách hành chính của Đảng, Nhà nước, góp 
phần tiết kiệm chi phí cho các địa phương và tạo điều kiện cho việc sắp 
sếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. 
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10. KBNN Ninh Thuận: Rút ngắn thời gian giải quyết 
hồ sơ còn 2 ngày 
Theo quy định, thời gian giải quyết hồ sơ kiểm soát thanh toán 
vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua 
kho bạc nhà nước (KBNN) là 3 ngày, tuy nhiên, cán bộ, nhân viên 
của KBNN Ninh Thuận đã nỗ lực rút ngắn thời gian giải quyết hồ 
sơ xuống còn 2 ngày. 
 KBNN Ninh Thuận cho biết, trên cơ sở Quyết định số 3879/QĐ-KBNN 
ngày 05/9/2016 của Tổng Giám đốc KBNN về việc ban hành kế hoạch 
cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016-2020 của hệ thống kho 
bạc, KBNN Ninh Thuận đã ban hành kế hoạch CCHC năm 2019 kèm 
theo Quyết định số 309/QĐ-KBNT ngày 15/11/2018. Trong 8 tháng đầu 
năm 2019, KBNN Ninh Thuận tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình 
một cửa, một giao dịch viên, tiếp tục cải tiến, đơn giản hóa các thủ tục 
thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực KBNN, đẩy mạnh công tác thanh toán 
không dùng tiền mặt qua KBNN. 

Đồng thời, KBNN Ninh Thuận thường xuyên công khai trên cổng thông 
tin điện tử tỉnh, tại nơi giao dịch về các nội dung: Thủ tục hành chính 
theo văn bản mới của cấp có thẩm quyền, thông tin tuyên truyền về 
hoạt động của Kho bạc, các văn bản chỉ đạo điều hành hướng dẫn của 
Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước để đơn vị biết và phối hợp thực hiện, 
qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị giao dịch, nâng cao chất 
lượng phục vụ và sự hài lòng của khách hàng. 

Theo Quyết định 5657/QĐ-KBNN ban hành quy trình kiểm soát thanh 
toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua 
hệ thống kho bạc nhà nước (quy trình 5657), từ năm 2017 đến nay 
KBNN Ninh Thuận tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết chỉ còn 2 ngày 
(quy trình 5657 là 3 ngày). Hầu hết hồ sơ chứng từ chi thường xuyên 
và hồ sơ chi đầu tư thanh toán từng lần hợp đồng thực hiện theo 
nguyên tắc thanh toán trước kiểm soát sau được nhận và giải quyết 
ngay trong ngày.  

Tổng số hồ sơ đã nhận từ ngày 1/1/2019 đến nay là 49.032 hồ sơ, 
trong đó giải quyết trước hẹn 1.444 hồ sơ, đúng hẹn 47.588 hồ sơ, quá 
thời hạn hẹn trả trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến 141 hồ sơ (do 
lỗi hệ thống), không có trường hợp hồ sơ trễ hạn không rõ nguyên 
nhân./. 
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11. Lo ngại chất lượng bánh “handmade”, nhập lậu 
Trên thị trường hiện nay ngoài bánh trung thu do các cơ cở được 
cấp phép sản xuất còn có bánh “handmade” và hàng nhập lậu.  
Hậu kiểm có đảm bảo chất lượng? 

Theo báo cáo của các địa phương, thực hiện cơ chế quản lý thực phẩm 
chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, số cơ sở sản xuất, kinh doanh 
bánh trung thu năm nay có xu hướng tăng lên do thủ tục hành chính để 
được sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã nhanh gọn.  

Doanh nghiệp, cơ sở được tự công bố và tự chịu trách nhiệm về chất 
lượng sản phẩm. Bà Đỗ Thị Phúc, chủ cơ sở bánh trung thu Thanh 
Phúc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết: “Chúng tôi 
tự công bố. Trong bánh có thành phần gì thì chúng tôi tự chịu trách 
nhiệm, tự xét nghiệm bánh dẻo, bánh nướng thập cẩm và bánh dẻo, 
bánh nướng đậu xanh và cả nguồn nước sản xuất. Nếu đạt tiêu chuẩn 
mới sản xuất. Thủ tục hành chính không nhiều nên chúng tôi rất thuận 
lợi”. 

 
 Bánh trung thu nằm trong số 90% sản phẩm được tự công bố chất 
lượng nên chủ cơ sở chỉ cần xét nghiệm mẫu nước và mẫu thực phẩm 
với kết quả đảm bảo an toàn là có thể đi vào hoạt động. Nhiều cơ sở 
trước đây chuyên sản xuất bánh mì, bánh ngọt, nay cũng chuyển sang 
cả mặt hàng bánh trung thu. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm có thực 



chất hay không, phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động thanh tra, hậu kiểm 
của cơ quan chức năng và sự giám sát của người dân.  

Thực tế kiểm tra của các đoàn liên ngành cho thấy, tỷ lệ vi phạm các 
quy định về an toàn thực phẩm trong dịp Trung thu có xu hướng tăng. 
Chỉ riêng tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), qua kiểm tra hơn 100 cơ sở 
sản xuất, kinh doanh bánh trung thu và dịch vụ ăn uống trong 1 tháng 
qua, đã phát hiện và xử phạt 27 cơ sở vi phạm các quy định về an toàn 
thực phẩm. 

Tỷ lệ vi phạm chiếm tới gần 30%. Ngoài việc xử phạt hành chính 65 
triệu đồng, quận Hai Bà Trưng đã tiêu hủy hơn 1.700 chiếc bánh nướng 
và nhiều loại thực phẩm khác không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ông Trần 
Ngọc Tụ, Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội, 
cho biết: “Cơ quan quản lý đang bám sát thực tế, tăng cường đi kiểm 
tra các cơ sở, đặc biệt là những cơ sở có cung ứng nguyên liệu cho 
bánh trung thu. Chúng tôi đã lấy mẫu bánh trung thu để kiểm nghiệm”. 

Nhiều lo ngại 
Những năm gần đây, bánh trung thu tự làm (handmade) xuất hiện và 
thu hút đông đảo người tiêu dùng vì mẫu mã bắt mắt. Mạng xã hội trở 
thành mảnh đất màu mỡ cho sản phẩm này đến gần hơn với người 
dùng. Tuy nhiên, phần lớn bánh trung thu “handmade” được bán trên 
thị trường hiện nay đều không ghi rõ ngày sản xuất và hạn sử dụng. 

Đặc biệt, với thông điệp “Bánh được làm từ nguyên liệu tự nhiên, không 
chất bảo quản hay phụ phẩm công nghiệp, số lượng có hạn, đã có 
người đặt mua hết” đánh đúng tâm lý các bà nội trợ nên bán được số 
lượng không nhỏ. 

Tuy nhiên, theo các chuyên gia chuyên ngành thực phẩm, bánh trung 
thu “handmade” dù được làm theo phương pháp thủ công truyền thống, 
nhưng nếu không tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc sẽ rất khó đảm bảo 
an toàn vệ sinh một cách toàn diện. Đó là chưa kể nhiều nguyên phụ 
liệu làm bánh, quy trình làm bánh hoàn toàn không được kiểm soát và 
giám sát bởi một cơ quan hay tổ chức nào. 

Trong khi việc kiểm soát bánh trung thu sản xuất trong nước còn gặp 
nhiều khó khăn thì bánh trung thu nhập lậu lại xuất hiện tràn lan. Chỉ 
trong hơn 1 tuần qua, Đội Quản lý thị trường số 1, thành phố Hà Nội 
thu giữ và tiêu hủy gần 2.000 chiếc bánh trung thu nhập lậu và nhiều 
thực phẩm không rõ nguồn gốc khác. 



Ông Kiều Đình Tuấn, Đội phó Đội Quản lý thị trường số 1, cho biết: 
“Ngày 26/8, kiểm tra đột xuất với điểm kiểm tra hàng hóa tại 789 đường 
Giải Phóng, Hà Nội, phát hiện 860 chiếc bánh nướng, bánh trứng chảy 
các loại, 330kg thịt động vật tươi sống, hơn 5.000 chiếc bánh các loại, 
350 gói chân gà đã qua chế biến, bước đầu xác định do Trung Quốc 
sản xuất, không có hóa đơn chứng từ. 

Đội cũng kiểm tra tại 50 Hàng Cót, Hà Nội, phát hiện 1.396 chiếc bánh 
trung thu sản xuất tại Hồng Kông nhưng không có hóa đơn nguồn gốc. 
Chúng tôi đã buộc chủ hàng tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm vi phạm”. 
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12. Đề nghị tước giấy phép phòng khám có bác sĩ 
Trung Quốc ở Đà Nẵng 
 Qua quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện Phòng khám 
Đa khoa Hữu Nghị ở Đà Nẵng có hàng loạt sai phạm trong hoạt 
động khám và chữa bệnh. 

Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị 

Theo đó, hôm nay, đại diện Sở Y tế Đà Nẵng cho biết: đã có kết luận 
về việc Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị ở đường Điện Biên Phủ (quận 
Thanh Khê) có nhiều vi phạm trong hoạt động khám và chữa bệnh. 



Trong quá trình phối hợp với các đơn vị để kiểm tra, thanh tra Sở Y tế 
xác định, phòng khám Hữu Nghị có nhiều sai phạm như: Không lập 
hoặc lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo 
quy định. 

Bên cạnh đó, phòng khám này cũng tồn tại việc nhân viên không đeo 
bảng tên trong giờ làm việc. Một số dịch vụ tại phòng khám không niêm 
yết giá, chỉ định sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vì mục đích vụ 
lợi. 

Đặc biệt, phòng khám Đa khoa Hữu Nghị còn thực hiện điều trị cắt bao 
quy đầu và vật lý trị liệu cho bệnh nhân trước khi sở Y tế phê duyệt 
danh mục kỹ thuật. Đây là trường hợp vi phạm quy định cung cấp dịch 
vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi 
trong giấy phép hoạt động, trừ trường hợp cấp cứu. 

Theo đại diện Sở Y tế Đà Nẵng, với mỗi trường hợp vi phạm trên, 
phòng khám sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200 nghìn đồng đến 
70 triệu đồng. Hình thức xử phạt bổ sung là tước giấy phép hoạt động 
từ 3 đến 6 tháng. 

Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị được giới thiệu cấp phép hoạt động 
khám chữa bệnh, chuyên hỗ trợ điều trị các bệnh nam khoa, phụ khoa, 
bệnh xã hội…Đơn vị này có một số bác sĩ quốc tịch Trung Quốc có 
chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, thời gian qua, 
một số người dân phản ánh về việc phòng khám này “vẽ” bệnh, thu tiền 
với giá cao. 
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13. TP.HCM vẫn còn nhiều cuộc họp tốn... giấy 
Dù UBND TP.HCM triển khai mô hình “phòng họp không giấy” hơn 
2 tháng, nhưng đến nay vẫn còn nhiều cuộc họp ở UBND TP sử 
dụng văn bản giấy. 
Trước đó, sau thời gian chuẩn bị, ngày 25.6, UBND TP.HCM công bố 
triển khai ứng dụng “phòng họp không giấy” do Tập đoàn bưu chính 
viễn thông VN (VNPT) phát triển hỗ trợ TP xây dựng đô thị thông minh.  

Họp không giấy tiết kiệm nhiều tỉ đồng 
“Phòng họp không giấy” là áp dụng công nghệ, tài liệu số hỗ trợ đại 
biểu (ĐB) dự họp cập nhật thông tin, số liệu thông qua máy tính bảng, 
điện thoại thông minh thay vì đọc văn bản giấy. Nội dung chương trình 



và các tài liệu số của cuộc họp được chuyển đến ĐB để nghiên cứu 
trước mỗi phiên họp. Các câu hỏi, ý kiến của ĐB sẽ được tổng hợp để 
thảo luận trong cuộc họp và chuẩn bị dự thảo kết luận, qua đó góp 
phần nâng cao chất lượng thảo luận và rút gọn thời gian cuộc họp… 
Mô hình họp này được áp dụng tại 24 quận, huyện và 31 sở ban ngành 
ở TP. 

 
Các đại biểu dự họp ngày 30.8 vẫn phải đọc nhiều tài liệu, văn bản 

bằng giấy 

Phát biểu tại buổi công bố “phòng họp không giấy”, Chủ tịch UBND 
TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho hay không thể chuyển ngay sang 
“họp không giấy” mà lộ trình ban đầu “họp ít giấy”, về sau sẽ “họp 
không giấy”. Sau buổi công bố, UBND TP tổ chức tập huấn cho lãnh 
đạo chủ chốt UBND TP, sở ngành và quận, huyện. Mới đây mô hình 
họp này cũng được áp dụng tại kỳ họp HĐND TP và giúp tiết kiệm 110 
triệu đồng văn phòng phẩm, in ấn tài liệu cho 3 ngày họp.  

Trên thực tế, nếu mô hình họp này được triển khai hiệu quả sẽ giúp cơ 
quan nhà nước ở TP tiết kiệm nhiều kinh phí, nhất là với UBND TP - 
nơi hằng ngày diễn ra nhiều cuộc họp. Bởi chỉ riêng việc áp dụng thư 
mời điện tử, thư mời qua tin nhắn thay cho thư mời bằng giấy đã giúp 
cho Văn phòng UBND TP năm 2017 tiết kiệm gần 7 tỉ đồng, năm 2018 
hơn 8 tỉ đồng. 



Hạ tầng mạng không theo kịp? 
Tuy vậy, mô hình “phòng họp không giấy” lại không được suôn sẻ khi 
triển khai ngay tại UBND TP. Cụ thể, tại cuộc họp ngày 19.7 về kinh tế - 
xã hội 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND TP nhắc nhở Văn phòng 
UBND TP về khâu chuẩn bị. Lý do, cuộc họp có nhiều ĐB trong khi số 
lượng máy tính bảng khá hạn chế nên nhiều người không có máy để 
đọc những tài liệu không thể đọc qua điện thoại thông minh. Gần đây 
nhất, buổi họp về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng TP tháng 8.2019 
(ngày 30.8) có khoảng 40 ĐB dự vẫn phải đọc nhiều tài liệu, văn bản 
bằng giấy. 

Thấy các ĐB đọc tài liệu giấy, ông Nguyễn Thành Phong phân trần việc 
không thể “họp không giấy” do có trục trặc liên quan đến phần mềm và 
mạng ở trụ sở UBND TP. “Tôi phải nói để sở ngành, quận, huyện hiểu 
chứ không lại nói UBND TP nói một đường mà làm một nẻo”, ông 
Phong nói và cho biết thêm với mô hình “nhắc việc thông minh” cũng 
do VNPT xây dựng, nhiều lần ông nhắn mà bên dưới không phản hồi. 
Đến khi cho kiểm tra lại mới biết do lỗi phần mềm. 

Trả lời PV Thanh Niên ngày 5.9, ông Võ Sĩ, Phó chánh văn phòng 
UBND TP, lý giải không phải phần mềm của mô hình họp nói trên trục 
trặc mà lỗi vừa qua do hệ thống mạng của VNPT cung cấp cho UBND 
TP.HCM yếu. Chưa kể việc lắp đặt hệ thống mạng ở trụ sở UBND TP 
gặp khó khăn vì đây là tòa nhà cổ cần được bảo tồn, nhất là về mặt 
kiến trúc, kết cấu, hoa văn… không được can thiệp. “Việc trục trặc như 
vừa qua liên quan nhiều thứ lắm, Văn phòng UBND TP và VNPT vừa 
làm vừa điều chỉnh cho phù hợp”, ông Sĩ nói.  

Cũng theo ông Võ Sĩ, đây là mô hình mới liên quan đến an toàn thông 
tin nên Văn phòng UBND TP đang gửi Sở Thông tin - Truyền thông 
thẩm định. Sau khi Sở Thông tin - Truyền thông thẩm định mới có thể 
triển khai tiếp mô hình. 

Trước những trục trặc nói trên, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu Văn 
phòng UBND TP.HCM nhanh chóng cùng với VNPT đánh giá kết quả 
thực hiện để có phương án xử lý và khắc phục. 
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