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1. Sửa nhiều quy định về thủ tục hải quan đối với 
bưu kiện hàng hóa 
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 56/2019/TT- BTC sửa đổi, 
bổ sung nhiều quy định liên quan đến thủ tục hải quan đối với bưu 
kiện hàng hóa xuất nhập khẩu gửi qua bưu chính và chuyển phát 
nhanh quốc tế. 

 

Các bưu kiện hàng xuất nhập khẩu đều được kiểm soát chặt. 

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
49/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp 
được chỉ định và Thông tư số 191/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải 
quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ 
chuyển phát nhanh quốc tế. 

Phân loại nhóm hàng hóa để khai hải quan 

Thông tư mới đã sửa đổi nhiều nội dung quy định tại Thông tư số 
49/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp 
được chỉ định. 

Trong đó, về khai hải quan, thông tư nêu rõ việc thực hiện chia nhóm 
hàng hóa. Cụ thể, đối với gói, kiện hàng hóa xuất khẩu thuộc nhóm 1 
phải đáp ứng các điều kiện: là gói, kiện hàng hóa xuất khẩu có trị giá 



hải quan dưới 5 triệu đồng; được miễn thuế xuất khẩu hoặc chịu thuế 
xuất khẩu với thuế suất là 0%; không thuộc mặt hàng phải có giấy phép 
xuất khẩu, kiểm tra chuyên ngành. 

Nhóm 2 đáp ứng các điều kiện sau: gói, kiện hàng hóa xuất khẩu không 
thuộc nhóm 1; hoặc là thuộc nhóm 1 nhưng chủ hàng hoặc người được 
chủ hàng ủy quyền yêu cầu tự thực hiện thủ tục hải quan; gói, kiện 
hàng hóa có thông tin cảnh báo nội bộ của doanh nghiệp; gói, kiện 
hàng hóa có nghi ngờ về trị giá hải quan. 

Tương tự, hàng nhập khẩu cũng phải thực hiện chia theo nhóm. Trong 
đó, nhóm 1 là gói, kiện hàng hóa nhập khẩu có trị giá hải quan trong 
định mức miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 
134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ và không thuộc mặt 
hàng phải có giấy phép nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành. Nhóm 2: 
Gói, kiện hàng hóa nhập khẩu không thuộc nhóm 1; gói, kiện hàng hóa 
nhập khẩu thuộc nhóm 1 nhưng chủ hàng hoặc người được chủ hàng 
ủy quyền yêu cầu tự thực hiện thủ tục hải quan; gói, kiện hàng hóa có 
thông tin cảnh báo nội bộ của doanh nghiệp; gói, kiện hàng hóa có nghi 
ngờ về trị giá hải quan. 

Trong trường hợp thiếu các thông tin trên tờ khai CN22, CN23, số hiệu 
bưu gửi E1QT (theo mẫu của Liên minh Bưu chính Thế giới kèm theo 
Thông tư này) bản giấy hoặc bản điện tử để chia nhóm hàng hóa và 
khai báo hải quan, doanh nghiệp thực hiện xem trước gói, kiện hàng 
hóa tại khu vực có camera giám sát, dưới sự giám sát của công chức 
hải quan. 

Trường hợp cơ quan hải quan phát hiện tờ khai hải quan được khai 
báo theo nhóm gói, kiện hàng hóa không đúng quy định thì thực hiện 
xử lý theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp lưu giữ gói, kiện hàng 
hóa chia nhóm không đúng quy định tại khu vực riêng và tiếp tục làm 
thủ tục hải quan đối với gói, kiện hàng hóa theo nhóm được chia đúng. 
Cơ quan hải quan kiểm tra thực tế đối với gói, kiện hàng hóa chia nhóm 
không đúng quy định khi làm thủ tục theo tờ khai hải quan mới. 

Hàng chuyển cửa khẩu phải chịu sự giám sát, niêm phong 

Thông tư mới cũng sửa nhiều quy định tại Thông tư số 191/2015/TT-
BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, 
quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế. 

Trong đó, có sửa quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh. 



Cụ thể: Hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu gửi qua dịch vụ chuyển 
phát nhanh là hàng hóa nhập khẩu chưa làm thủ tục hải quan được vận 
chuyển từ cửa khẩu nhập (nơi hàng hóa đến Việt Nam) đến địa điểm 
tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển 
phát nhanh; hoặc từ địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát tập trung đối 
với hàng chuyển phát nhanh này đến địa điểm tập kết, kiểm tra giám 
sát tập trung đối với hàng chuyển phát nhanh khác. 

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu được vận chuyển 
đúng tuyến đường, đúng thời gian quy định ghi trong hồ sơ hải quan và 
chịu sự giám sát hải quan theo phương thức niêm phong hải quan. 
Trong quá trình vận chuyển, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển 
cửa khẩu phải đảm bảo nguyên trạng và niêm phong hải quan. 

Trường hợp bất khả kháng mà không bảo đảm được nguyên trạng 
hàng hóa, niêm phong hải quan hoặc không vận chuyển hàng hóa theo 
đúng tuyến đường, lộ trình, thời gian hoặc thay đổi phương tiện vận 
chuyển hàng hóa do sự cố bất khả kháng thì doanh nghiệp chuyển phát 
nhanh, doanh nghiệp quản lý hàng hóa ra vào kho, địa điểm áp dụng 
các biện pháp cần thiết để hạn chế, ngăn ngừa tổn thất xảy ra và thông 
báo ngay với cơ quan hải quan theo số điện thoại đường dây nóng trên 
Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan. 

Trường hợp không thể thông báo ngay với cơ quan hải quan thì tùy 
theo địa bàn thích hợp thông báo với cơ quan công an, bộ đội biên 
phòng, cảnh sát biển để xác nhận, sau đó thông báo với cơ quan hải 
quan để xử lý theo quy định. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2019./. 

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn 

 

2. Hoàn thiện môi trường pháp lý trong lĩnh vực xây 
dựng và phát triển bất động sản 
Quá trình thực hiện Luật Xây dựng 2014 tồn tại một số vấn đề cần 
sửa đổi, hoàn thiện như việc ban hành một số Nghị định, Thông tư 
hướng dẫn Luật Xây dựng chậm so với thời gian có hiệu lực của 
Luật. 

Việc tổ chức thực hiện luật trong thời gian đầu còn lúng túng, chưa 
đồng bộ, thiếu thống nhất ở một số địa phương. 



Đây là những vấn đề phát sinh trong thực tế được nêu lên tại Hội thảo 
lấy ý kiến dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điểu của Luật Xây dựng 
do Uỷ ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức 
ngày 15/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Cải thiện môi trường pháp lý trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bất 
động sản. 

Theo tờ trình của Bộ Xây dựng về dự án sửa đổi, bổ sung Luật Xây 
dựng năm 2014, phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng tuân thủ 3 
nhóm chính sách đã được Chính phủ thông qua gồm cải cách, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh 
trong lĩnh vực xây dựng; bãi bỏ, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc lĩnh vực xây dựng; hoàn thiện chính sách, pháp luật về 
xây dựng bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với pháp luật có liên quan. 

Một trong những mục tiêu quan trọng là cải thiện môi trường pháp lý 
trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bất động sản. 

Tại hội thảo, ông Lê Quang Huy, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và 
Môi trường của Quốc hội cho biết, 3 nhóm vấn đề mà Luật sửa đổi, bổ 
sung Luật Xây dựng 2014 tập trung làm rõ là đảm bảo sự đồng bộ giữa 
Luật Xây dựng với các luật liên quan, thực hiện cải cách thủ tục hành 
chính trong đầu tư xây dựng tạo điều kiện đầu tư kinh doanh thông 
thoáng, đơn giản cho doanh nghiệp. 



Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất 
động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) cho rằng, cần thiết phải tích 
hợp quy trình cấp giấy phép xây dựng với quy trình thẩm định thiết kế 
xây dựng để rút ngắn thời gian, bổ sung các trường hợp được miễn 
cấp giấy phép xây dựng. 

Đề nghị Luật Xây dựng quy định chặt chẽ quy trình thực hiện lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, kể cả quy hoạch vùng, quy hoạch 
chung xây dựng cấp tỉnh, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, quy hoạch 
chi tiết tỷ lệ 1/500, thiết kế đô thị. 

Trong quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, đề nghị không lệ thuộc 
vào ranh giới hành chính của các địa phương. 

“Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo 
chất lượng công tác điều chỉnh quy hoạch xây dựng, nhất là trong 
trường hợp xem xét yêu cầu điều chỉnh quy hoạch của nhà đầu tư. 
Trong trường hợp điều chỉnh quy hoạch dẫn đến hiệu quả kinh tế của 
dự án tăng lên, thì chủ đầu tư có nghĩa vụ thực hiện nộp bổ sung vào 
ngân sách nhà nước, để phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng”, 
ông Lê Hoàng Châu nêu quan điểm. 

Còn theo ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ tịch Công ty đầu tư và Phát 
triển Sơn Kim (Sơn Kim Land) kiến nghị các Uỷ ban liên quan của Quốc 
hội cần có sự thẩm định dự án luật mang tầm nhìn cao, tránh tình trạng 
các Bộ trình các dự án luật có tính chất cục bộ dẫn tới khi thực hiện 
gặp nhiều vướng mắc, “đụng luật này vướng luật nọ”. 

Trong khi đó, đại diện Công ty Cổ phần kinh doanh Địa ốc Him Lam 
kiến nghị Luật Xây dựng không nên quy định bắt buộc mà nên khuyến 
cáo, khuyến nghị chủ đầu tư sử dụng công nghệ xây dựng, vật liệu sử 
dụng không nung vì thực tế thi công xây dựng đã xảy ra tình trạng nứt, 
thấm vật liệu, không bảo đảm kỹ thuật dự án, nhất là những dự án cao 
tầng.../. 

Theo bnews.vn 

 

3. Bộ GTVT: Mọi loại xe taxi đều phải có hộp đèn 
trên nóc 
Theo Bộ GTVT, xe taxi sử dụng đồng hồ tính tiền (gọi tắt là taxi truyền 
thống) và xe taxi sử dụng phần mềm để đặt xe, huỷ chuyến, tính cước 
chuyến đi (gọi tắt là taxi công nghệ) đều phải có hộp đèn với chữ 



"TAXI" gắn cố định trên nóc xe, kích thước tối thiểu của hộp đèn là 12 x 
30 cm. 

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về quy 
định phải có hộp đèn với chữ "TAXI" gắn cố định trên nóc xe. 

Theo đó, về quy định gắn hộp đèn trên nóc xe đối với xe taxi, Bộ GTVT 
cho biết: Hiện nay, theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 
86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ đang quy định Kinh 
doanh vận tải hành khách bằng xe taxi: “2. Xe có hộp đèn với chữ 
"TAXI" gắn cố định trên nóc xe”. 

 

Công văn của Bộ GTVT. 

Công văn của Bộ GTVT cho rằng, đối với nội dung quy định tại dự thảo 
Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng 
xe ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐCP ngày 10/9/2014) qua 11 
lần Bộ Giao thông vận tải đã trình đều có nội dung quy định xe taxi phải 
có hộp đèn với chữ "TAXI" gắn cố định trên nóc xe và quy định rõ thêm 
về kích thước tối thiểu đảm bảo nhận diện được tốt hơn. Theo nội dung 
quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 của dự thảo Nghị định thì xe taxi 
phải có hộp đèn với chữ "TAXI" gắn cố định trên nóc xe, kích thước tối 
thiểu của hộp đèn là 12 x 30 cm. 

"Đây là quy định chung cho tất cả các xe taxi, bao gồm: xe taxi sử dụng 
đồng hồ tính tiền (gọi tắt là taxi truyền thống) và xe taxi sử dụng phần 



mềm để đặt xe, huỷ chuyến, tính cước chuyến đi (gọi tắt là taxi công 
nghệ)" - nội dung công văn của Bộ GTVT nhấn mạnh. 

 

Taxi công nghệ và truyền thống đều phải có hộp đèn trên nóc xe. 

Công văn của Bộ GTVT giải thích tiếp, khi đơn vị vận tải đăng ký hoạt 
động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi thì dù là sử dụng 
phương pháp tính tiền theo phương pháp truyền thống (tính tiền bằng 
đồng hồ) hay phương pháp mới (tính tiền bằng phần mềm) đều phải 
chịu điều kiện kinh doanh chung như nhau để đảm bảo sự công bằng 
(trong đó có việc gắn hộp đèn). 

Bộ GTVT cho rằng, nội dung trên là quy định đã và đang được thực 
hiện từ nhiều năm nay, cho đến hiện tại vẫn đang ổn định. Ngoài ra các 
hiệp hội vận tải, hiệp hội taxi, nhiều doanh nghiệp kinh doanh taxi trong 
quá trình tham gia góp ý đều cho rằng đây là quy định rất cần thiết để 
đảm bảo nhận dạng, chống xe hoạt động tàng hình, hoạt động chạy dù, 
đồng thời góp phần cho công tác tổ chức giao thông đô thị, phục vụ 
công tác tuần tra kiểm soát được tốt hơn. 

"Nội dung quy định này kế thừa được những quy định đang thực hiện 
từ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP và bổ sung nội dung quy định cho cái 
mới phát sinh (ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động vận tải 
taxi) từ đó tạo ra khung khổ pháp lý chung phù hợp với thực tiễn để 
doanh nghiệp vận tải tự lựa chọn loại hình, mô hình kinh doanh phù 
hợp với đơn vị mình,..." - nội dung công văn của Bộ GTVT cho biết. 



Cũng liên quan đến nội dung trên, trước đó, trao đổi với phóng 
viên Dân trí, Thiếu tướng Đào Thanh Hải – Phó Giám đốc Công an TP 
Hà Nội, Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cho biết: Hiện nay trên địa bàn Hà 
Nội có 2 loại hình xe chở khách là xe Limousine chạy lòng vòng khắp 
thành phố để đón khách gây nên tắc đường; xe công nghệ như Grab 
do không gắn mào, chỉ có gắn tem và ký hiệu rất khó nhận biết. CSGT 
số lượng không nhiều mà còn phải lo điều tiết giao thông nên không thể 
“căng mắt ra” để phân biệt đâu là xe Grab, đâu là xe của người dân đi 
lại bình thường, dẫn đến những đoạn đường cấm loại xe này (xe Grab) 
nhưng tài xế vẫn đi vào mà CSGT rất khó phát hiện. 

“Đã là xe chở khách phải có nhận diện cụ thể, rõ ràng, vì khi xảy ra các 
vụ việc hình sự như cướp thì chúng tôi căn cứ vào đó là những loại xe 
gì để thu hẹp diện điều tra lại, giúp cho cơ quan công an trong công tác 
quản lý chặt chẽ hơn. Ngoài ra, đối với Sở GTVT đây cũng là hình thức 
để quản lý được những loại xe này, để xác định được trên TP Hà Nội 
có bao nhiêu xe chở khách. Chứ hiện nay các con số đều là “ảo”, chưa 
có đơn vị nào đưa ra con số chính xác loại xe kiểu như Grab đang hoạt 
động trên địa bàn TP Hà Nội, các số liệu đều ước tính” – Thiếu tướng 
Hải nhấn mạnh. 

Theo dantri.com.vn 

 

4. Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở 
hữu trí tuệ 
Bộ Khoa học và Công nghệ đang đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. 



 

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc 
hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 2005 
(Luật số 50/2005/QH11) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006, được 
sửa đổi, bổ sung năm 2009 (Luật số 36/2009/QH12) và năm 2019 (Luật 
số 42/2019/QH14) (sau đây gọi là Luật SHTT) là văn bản pháp luật 
quan trọng, điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến loại tài sản đặc 
biệt - tài sản trí tuệ. 

Qua thực tiễn hơn 10 năm thi hành, Luật SHTT đã phát huy vai trò to 
lớn trong việc tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức, cá nhân xác lập, 
khai thác và bảo vệ quyền SHTT, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh 
cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, góp phần khuyến khích hoạt động 
sáng tạo, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư nước ngoài, 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Tuy nhiên, thực tiễn hơn 10 năm thi hành, cùng với việc hội nhập quốc 
tế sâu rộng của Việt Nam trong thời gian qua cho thấy Luật SHTT còn 
tồn tại một số vướng mắc, bất cập nhất định cần được sửa đổi, bổ sung 
nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, yêu cầu của cải cách thủ tục 
hành chính cũng như để bảo đảm thi hành các cam kết về SHTT trong 
các FTA mà Việt Nam đã và đang đàm phán hoặc đã ký kết. Do vậy, 
việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí 
tuệ là rất cần thiết. 

Tăng cường hệ thống hỗ trợ, bổ trợ cho công tác bảo vệ quyền SHTT 

Mục tiêu của dự thảo Luật về quyền tác giả và quyền liên quan là: Sửa 
đổi, bổ sung Luật SHTT về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan 
nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành; 



bảo đảm ổn định, thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, 
hiệu lực và hiệu quả của các quy định pháp luật về Quyền tác giả, 
quyền liên quan phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội của đất nước. 

Về quyền sở hữu công nghiệp (SHCN), dự thảo hướng đến mục tiêu 
bảo đảm điều kiện cho việc khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ do Nhà 
nước đầu tư thông qua các quy định cụ thể về quyền nộp đơn đăng ký 
sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra từ ngân 
sách nhà nước; hoàn thiện các quy định liên quan đến thủ tục nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi, nhanh chóng, hữu hiệu trong việc xác lập, duy trì 
quyền SHCN đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, các thủ tục xử 
lý ý kiến của người thứ ba cũng như việc áp dụng các quy định về 
khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực SHCN. 

Đồng thời đảm bảo mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng giữa quyền 
lợi của chủ thể quyền và của xã hội thông qua việc hợp lý hóa cơ chế 
bảo hộ sáng chế (tiêu chí đánh giá điều kiện bảo hộ); minh bạch hóa 
tiêu chí đánh giá nhãn hiệu (xung đột với các đối tượng SHCN khác, 
đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng); xác định phạm vi bảo hộ đối với các chỉ 
dẫn địa lý đồng âm; hoàn thiện các tiêu chuẩn bảo hộ đối với nhãn hiệu 
phi truyền thống, đối với cơ chế bảo hộ dữ liệu nông phẩm nhằm đáp 
ứng nghĩa vụ trong các FTA; 

Bên cạnh đó, tăng cường hệ thống hỗ trợ, bổ trợ cho công tác bảo vệ 
quyền SHTT thông qua việc cải thiện chất lượng đại diện SHCN với cơ 
cấu quản lý theo lĩnh vực; mở rộng hoạt động giám định SHCN cho các 
tổ chức, cá nhân đáp ứng yêu cầu. 

Về quyền đối với giống cây trồng, dự thảo đặt mục tiêu đảm bảo mức 
độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng giữa quyền lợi của chủ thể quyền và 
của xã hội thông qua việc hợp lý hóa cơ chế bảo hộ quyền đối với 
giống cây trồng (mở rộng đối tượng bảo hộ, giới hạn quyền về việc giữ 
giống). 

Về thực thi quyền SHTT: Bảo đảm cơ chế bảo vệ quyền SHTT hiệu 
quả, hợp lý và khả thi thông qua việc đẩy mạnh biện pháp dân sự, thu 
hẹp phạm vi áp dụng biện pháp hành chính, hoàn thiện quy định về 
thực thi quyền trong môi trường kỹ thuật số, xử lý tên miền vi phạm 
pháp luật SHTT, cũng như các quy định liên quan đến phạm vi áp dụng 
các biện pháp kiểm soát biên giới. 

Theo baochinhphu.vn 



5. Đánh giá sự hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 
cần đảm bảo đạt từ 15% số lượng tham gia 
Theo phản ánh của địa phương, việc quy định số lượng đối tượng tham 
gia đánh giá sự hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
(TTHC) phải đạt từ 15% là quá nhiều. Phản hồi điều này, Bộ Tư pháp 
cho biết, việc đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân có thể được 
thực hiện bằng nhiều hình thức do đó cần đảm bảo số lượng quy định. 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 07/2017/TT-BTP thì số 
lượng đối tượng tham gia đánh giá sự hài lòng hằng năm của mỗi đơn 
vị cấp xã do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn 
nhưng tối thiểu phải đạt từ 15% trở lên số lượt TTHC tại cấp xã đã 
được giải quyết và trả kết quả của năm trước liền kề năm đánh giá. 

Con số này theo phản ánh của các địa phương quá nhiều. Vì số lượt 
thủ tục hành chính mỗi đơn vị cấp xã giải quyết hàng năm lớn, nhất là 
những trường hợp sao y bản chính được thực hiện rất nhiều. Do đó 
gây khó khăn cho việc đánh giá trong điều kiện biên chế công chức cấp 
xã khó khăn. Phản ánh đến Bộ Tư pháp, nhiều địa phương đề nghị sửa 
đổi quy định này theo hướng giảm số lượng đối tượng đánh giá sự hài 
lòng hằng năm của mỗi đơn vị cấp xã hoặc hướng dẫn không lấy ý kiến 
đánh giá sự hài lòng đối với các trường hợp sao y bản chính. 

 

Quy định đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng 
và thái độ phục vụ khi thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền của cấp xã 
nhằm tăng tính khách quan, minh bạch trong đánh giá, công nhận, 



xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Trả lời về vấn đề này, Bộ Tư pháp cho biết: theo quy định của Thông tư 
số 07/2017/TT-BTP, việc đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân 
được thực hiện bằng nhiều hình thức, như: Phiếu lấy ý kiến hoặc bảng 
điện tử hoặc hình thức phù hợp khác tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả của UBND cấp xã hoặc kết hợp với đánh giá sự hài lòng của người 
dân về xây dựng nông thôn mới, chỉ số cải cách thủ tục hành chính 
hằng năm. 

Ngoài ra, tại Điều 29 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 
còn quy định 7 phương thức thu nhận thông tin đánh giá, gồm: Phiếu 
đánh giá, thiết bị đánh giá điện tử tại bộ phận một cửa, chức năng đánh 
giá trực tuyến, hệ thống camera giám sát, ý kiến của tổ chức, cá nhân 
gửi đến hộp thư góp ý, phản ánh trên giấy hoặc điện tử; điều tra xã hội 
học độc lập, hình thức hợp pháp khác. 

Theo đó Bộ Tư pháp đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện quy 
định số lượng đối tượng tham gia đánh giá sự hài lòng hằng năm của 
mỗi đơn vị cấp xã phải đạt từ 15% trở lên số lượt TTHC tại cấp xã đã 
được giải quyết và trả kết quả của năm trước liền kề năm đánh giá theo 
khoản 2 Điều 5 Thông tư số 07/2017/TT-BTP. 

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng đề nghị các địa phương linh hoạt trong 
lựa chọn, áp dụng hình thức phù hợp với điều kiện của địa phương để 
đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 7 
Quyết định số 619/QĐ-TTg theo hướng: Lựa chọn hình thức lấy ý kiến 
bằng phiếu hoặc bằng bảng điện tử hoặc kết hợp với đánh giá sự hài 
lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới, chỉ số cải cách hành 
chính hằng năm. 
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6. Đơn giản hóa thủ tục cấp chứng chỉ năng lực 
hoạt động xây dựng 

Xác định việc cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với 
lĩnh vực xây dựng. Trong thời gian vừa qua, Cục Quản lý hoạt động 
xây dựng (Bộ Xây dựng) đã luôn có những kế hoạch cụ thể nhằm góp 



phần điều chỉnh các hoạt động trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước 
của ngành Xây dựng phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý. 

 

Bộ phận một cửa giúp rút ngắn thời gian và thủ tục, giảm phiền hà, tạo 
sự hài lòng cho đơn vị và cá nhân đến giải quyết các TTHC. 

Theo Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP 
ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây 
dựng đã có hiệu quả rõ rệt. 

Cụ thể, bãi bỏ 5 ngành, nghề không thuộc Danh mục ngành, nghề đầu 
tư kinh doanh có điều kiện của Luật số 03/2016/QH14; bãi bỏ 2 ngành, 
nghề chồng chéo với pháp luật liên quan; bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, đơn 
giản hóa phần lớn các điều kiện đầu tư kinh doanh của 12 ngành nghề 
đầu tư, kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng, 
nhà ở và thị trường bất động sản. 

Đặc biệt, Nghị định đã bãi bỏ 89 điều kiện (41,3%), đơn giản hóa 94 
điều kiện (43,7%) và giữ nguyên 32 điều kiện (15%) trên tổng số 215 
điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của 
Bộ Xây dựng. Như vậy, tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa đạt 85%, vượt 
35% so với yêu cầu tối thiểu cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu 
tư kinh doanh theo Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng 



Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và 
cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh. 

Đồng thời, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP cũng có nhiều nội dung cải 
cách thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực. Về điều 
kiện năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân, Nghị định đã cắt giảm 
một số lĩnh vực phải cấp chứng chỉ hành nghề (Khảo sát địa chất thủy 
văn công trình; Thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong công trình xây 
dựng; Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt; Thiết kế an toàn phòng 
chống cháy nổ công trình; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ; 
Kiểm định xây dựng). Yêu cầu về thời gian kinh nghiệm, số lượng dự 
án, công trình đã thực hiện để được cấp chứng chỉ hành nghề cũng 
được giảm. 

Một số điều kiện năng lực hoạt động xây dựng cũng được cắt giảm 
nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức. Các lĩnh vực phải cấp chứng chỉ 
năng lực được cắt giảm là khảo sát địa chất thủy văn công trình, lập 
thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt, 
thiết kế mạng thông tin – liên lạc trong công trình xây dựng, giám sát 
lắp đặt thiết bị công nghệ, kiểm định xây dựng và quản lý chi phí đầu tư 
xây dựng. Hiện nay, đã bãi bỏ quy định bắt buộc số lượng những 
người trong tổ chức phải đáp ứng theo từng hạng để được cấp chứng 
chỉ nănh lực. Do đó, chỉ yêu cầu đối với các vị trí chủ chốt như chủ trì, 
chủ nhiệm thiết kế, giám sát viên... của tổ chức có chứng chỉ hành 
nghề phù hợp. 

Ngoài ra, yêu cầu bắt buộc phải có hệ thống quản lý chất lượng của tổ 
chức cũng được bãi bỏ. Thời hạn có hiệu lực của chứng chỉ năng lực 
tăng từ 5 năm lên 10 năm được đánh giá là bước tiến mới trong cải 
cách thủ tục hành chính. 

Về đơn giản hóa hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề, 
chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, hiện nay các tổ chức được bổ 
sung tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ 
năng lực hoạt động xây dựng dưới dạng bản sao có chứng thực hoặc 
tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản 
chính để đối chiếu. Cách thứcc thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ hành 
nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đã đa dạng hơn, từ trực 
tuyến đến đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp. 

Tại Bộ Xây dựng, bộ phận một cửa luôn đảm bảo nguyên tắc công 
khai, minh bạch, đơn giản hóa việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 
chính. Không chỉ vậy, phần mềm một cửa điện tử được tiến hành nhằm 



hỗ trợ hoạt động tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
cho người dân. 

Tại địa chỉ http://moc.gov.vn, danh sách các tổ chức, cá nhân sau khi 
được cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây 
dựng được đăng tải công khai. 

Tiếp tục phát triển trong những năm tới, Cục Quản lý hoạt động sẽ tiếp 
tục tập trung cho công tác cải cách thể chế, trọng tâm là xây dựng, ban 
hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng với nhiều nội 
dung đổi mới căn bản, góp phần tạo lập hành lang pháp lý hoàn chỉnh, 
đồng bộ, điều chỉnh các hoạt động trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước 
của ngành phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý. 

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, Cục Quản lý hoạt động xây 
dựng đã tổ chức Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực cho 499 
tổ chức hạng I và cấp chứng chỉ hành nghề cho 3.889 cá nhân 
hạng I, công nhận 1 đơn vị được cấp chứng chỉ hành nghề là 
Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam. Tổng cộng có 10 dự án, 
225 thiết kế cơ sở, 6 báo cáo kinh tế - kỹ thuật, 136 thiết kế xây 
dựng sau thiết kế cơ sở và 12 thiết kế và dự toán công trình 
được thẩm định. 

Theo baoxaydung.com.vn 

 

7. Nên chủ động chuyển đổi hóa đơn điện tử hay 
đợi thời hạn bắt buộc? 
Ngày 01/11/2020 là thời điểm cuối cùng để doanh nghiệp tiến hành 
chuyển đổi từ hóa đơn giấy truyền thống sang hóa đơn điện tử 

 Thời hạn bắt buộc chuyển đổi không còn nhiều, doanh nghiệp nên chủ 
động tiến hành chuyển đổi hay đợi đến thời hạn bắt buộc?    

Trong thời buổi công nghệ số phát triển, doanh nghiệp có nhiều cơ hội 
nhưng cũng đồng nghĩa với đó là thách thức ngày càng cao. Nếu một 
doanh nghiệp không chịu thay đổi và đứng yên trong dòng chảy của 
thời đại thì doanh nghiệp đó sẽ lạc hậu và lùi về phía sau. 

Nắm được xu thế của thời đại, nhiều doanh nghiệp đã áp dụng công 
nghệ thông tin vào các nghiệp vụ liên quan như kế toán, hành chính, 
nhân sự… Trong đó, không thể không kể đến các lĩnh vực như Hải 
Quan, Bảo hiểm, Thuế….đã thực hiện triển khai mô hình điện tử. 



Thực hiện chuyển đổi số, tiến tới xây dựng nền kinh tế số, ngày 
12/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định 
chi tiết nhóm đối tượng bắt buộc phải áp dụng hóa đơn điện tử khi cung 
cấp dịch vụ, hàng hóa.   

 

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định 100% doanh nghiệp bắt buộc phải 
chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử. 

Nghị định 119/2018/NĐ-CP được coi là bước tiến lớn của Chính phủ 
trong nỗ lực không chỉ đưa công nghệ vào khối doanh nghiệp mà còn 
thực hiện mục tiêu 100% doanh nghiệp sẽ phải thực hiện chuyển đổi 
sang hóa đơn điện tử trước ngày 01/11/2020 dù muốn hay không. 
Riêng đối với các doanh nghiệp thuộc Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh 
và các đô thị lớn sẽ phải hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử trong 
năm 2019.   

Thời hạn để doanh nghiệp chuyển đổi sang hóa đơn điện tử không còn 
nhiều, doanh nghiệp nên chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ 
tầng và con người để áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung 
cấp dịch vụ, tránh tình trạng bị động hay rủi ro, chậm thời gian chuyển 
đổi sang hóa đơn điện tử. 

Về lợi ích, hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời 
gian, giảm các thủ tục hành chính với cơ quan Thuế. Sử dụng hóa đơn 
điện tử doanh nghiệp không lo bị thất lạc, mất mát hóa đơn từ đó tiết 
kiệm khoản chi phí nộp phạt khi mất, hỏng hóa đơn. 



Doanh nghiệp thực hiện phát hành và gửi hóa đơn cho khách hàng một 
cách tiện lợi thông qua các phương tiện truyền thông internet đơn giản 
như Email, sms… Từ đó giúp khách hàng không phải đợi quá lâu để 
lấy hóa đơn hoặc tình trạng nhân viên “gian lận” không xuất hóa đơn 
cho khách. 

Với việc triển khai hóa đơn điện tử, không những doanh nghiệp nhận 
được những giá trị hữu hình mà còn nhận được những giá trị vô hình 
khác, không thể quy đổi thành tiền. Các giá trị có thể kể đến là giá trị cơ 
hội khi cung cấp cho khách hàng dịch vụ hiện đại, nhanh chóng, tiện 
ích, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu của doanh nghiệp, tạo trải 
nghiêm khách hàng tốt khi cung cấp sản phẩm dịch vụ.  

 

Hóa đơn điện tử mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp 

Lợi ích của hóa đơn điện tử là điều dễ nhận thấy thế nhưng nhiều 
doanh nghiệp vẫn đắn đo, trì hoãn chuyển đổi để đợi đến thời hạn bắt 
buộc chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp muốn tận 
dụng nốt hóa đơn giấy đang còn tồn động với số lượng lớn; doanh 
nghiệp chưa nắm được đầy đủ thông tin, quy định về lộ trình chuyển 
đổi của Chính phủ; tâm lý ngại thay đổi từ người quản lý và trực tiếp 
thực hiện là kế toán doanh nghiệp… 

Theo các chuyên gia, rào cản lớn nhất đối với doanh nghiệp chính là tư 
duy cũ và tâm lý ngại chuyển mình. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp muốn 
tồn tại trong thương trường khốc liệt như hiện nay thì doanh nghiệp 



không thể giữ cách thức hoạt động cũ bởi việc chuyển đổi từ hóa đơn 
giấy sang hóa đơn điện tử chỉ còn là vấn đề về thời gian. 

Công ty Thái Sơn là một trong những đơn vị đầu tiên cung cấp giải 
pháp phần mềm hóa đơn điện tử được Tổng cục Thuế thẩm định và 
chứng nhận từ năm 2011. Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice.vn của 
Công ty Thái Sơn đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ cần thiết của hóa đơn 
điện tử và đã triển khai thành công cho rất nhiều doanh nghiệp. 

Theo enternews.vn 

 

8. Sở Tài chính Hà Nội: Ứng dụng dịch vụ công 
mức độ 3, 4 hỗ trợ doanh nghiệp 
Theo ông Mai Xuân Vinh - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, Sở 
Tài chính Hà Nội đã áp dụng triệt để dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3, 4 trong giải quyết thủ tục hành chính là để hỗ trợ người dân 
và doanh nghiệp. 

 

Ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận lợi không chỉ cho người dân, 
doanh nghiệp mà cho cả cơ quan quản lý. 

Ứng dụng công nghệ cải cách hành chính 

Cách đây hơn 2 năm, Sở Tài chính đã xây dựng và ứng dụng Hệ thống 
Văn phòng điện tử phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, chuyên môn 
nghiệp vụ của sở. Từ đó đã giúp cho việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 
công việc chuyên môn đến từng cán bộ, công chức. Nhờ ứng dụng 



này, đã rút ngắn quy trình xử lý công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí 
giấy tờ, văn phòng phẩm và quan trọng hơn đã giúp cho cán bộ, công 
chức thay đổi về tư duy, phương pháp làm việc khoa học, chuyên 
nghiệp, hiệu quả hơn. 

Từ tháng 3/2018, Sở Tài chính Hà Nội chính thức triển khai quy trình 
đánh giá chấm điểm công tác tuần và phân loại công chức hàng tháng 
trên Phần mềm “Lập kế hoạch công tác - đánh giá cán bộ công chức 
viên chức", tích hợp với Văn phòng điện tử, tự động chấm điểm theo 
tuần, xếp loại tháng. 

Đến tháng 7/2019, Hệ thống Văn phòng điện tử của Sở Tài chính đã 
hoàn thành tự động trao đổi gửi - nhận trực tiếp văn bản điện tử có ký 
số với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương thông qua Trục liên thông 
văn bản quốc gia và hệ thống quản lý văn bản điện tử thành phố (trên 
nền tảng chia sẻ dữ liệu thành phố); 100% văn bản trao đổi giữa các cơ 
quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới 
dạng điện tử; 100% hồ sơ công việc được lưu trữ điện tử, xử lý trên 
môi trường mạng. 

Sở Tài chính đã triển khai và duy trì 5/5 thủ tục hành chính áp dụng 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được thực hiện thông qua Hệ 
thống thông tin một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của thành phố và 
Cổng Dịch vụ công trực tuyến - Bộ Tài chính, tỷ lệ đạt 100%. Tỷ lệ hồ 
sơ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trực tuyến đảm bảo 100% 
qua mạng. 

Việc Sở Tài chính Hà Nội quyết tâm và áp dụng triệt để dịch vụ công 
trực tuyến mức 3, 4 trong giải quyết thủ tục hành chính là để người dân 
và doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có công cụ tiếp cận quá trình giám 
sát hoạt động của cơ quan công quyền. Đồng thời, tạo điều kiện thuận 
lợi để người dân và doanh nghiệp tương tác với các cơ quan nhà nước 
trong quá trình giải quyết các dịch vụ công truyến qua mạng, tạo sự đột 
phá trong giải quyết các thủ tục hành chính công. 

100% xã, phường dùng phần mềm quản lý ngân sách 

Theo ông Mai Xuân Vinh, Sở Tài chính Hà Nội đã triển khai hiệu quả 
các ứng dụng phần mềm do Bộ Tài chính và thành phố chuyển giao. 
Đồng thời, đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính. 

Theo thống kê, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn dùng phần mềm 
quản lý ngân sách xã, phần mềm quản lý tài sản công. Hầu hết các cơ 



quan hành chính, sự nghiệp sử dụng phần mềm kế toán hành chính sự 
nghiệp, phần mềm quản lý tài sản công. 

Sở Tài chính cũng đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai các 
phần mềm ứng dụng vào hầu hết các lĩnh vực chuyên môn như: quản 
lý thu chi ngân sách, quản lý tài sản công, quản lý giá, đầu tư, thanh 
tra... 

Ông Mai Xuân Vinh cho biết thêm, Sở Tài chính Hà Nội đã đặc biệt chú 
trọng triển khai thu thập thông tin, xây dựng các cơ sở dữ liệu cốt lõi về 
tài chính. Hiện nay, sở đã đưa vào khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu thu, 
chi ngân sách nhà nước, cơ sở dữ liệu về giá, cơ sở dữ liệu tài sản 
công, cơ sở dữ liệu các dự án đầu tư,… phục vụ tốt công tác chuyên 
môn, nghiệp vụ của sở, công tác tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của 
thành phố. 

Để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, nắm bắt cơ hội của cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại trong hoạt động quản lý của 
ngành Tài chính, Sở Tài chính Hà Nội xác định tiếp tục đẩy mạnh ứng 
dụng, phát triển công nghệ thông tin. Trong đó tập trung vào hoàn thiện 
các cơ sở dữ liệu cốt lõi chuyên ngành, số hoá hồ sơ tài liệu và xây 
dựng thành công cơ quan điện tử góp phần xây dựng nền Tài chính 
điện tử và chính quyền điện tử của thành phố Hà Nội./. 

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn 

 

9. BHXH TP.Biên Hòa: Giải quyết thủ tục hành chính 
nhanh, gọn 
Trong email gửi Báo Đồng Nai, một bạn đọc đang sinh sống và học tập 
ở nước ngoài đã bày tỏ sự hài lòng, phấn khởi với quy trình giải quyết 
hồ sơ cũng như cung cách phục vụ chuyên nghiệp của các nhân viên 
làm việc tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Biên Hòa. 



 

Người dân đến liên hệ giải quyết chế độ một lần tại Bảo hiểm xã hội 
TP.Biên Hòa. 

Vào đầu tháng 9-2019, bà Trần Anh Thư (phường Bình Đa, TP.Biên 
Hòa), hiện đang du học tại châu Âu, đến BHXH TP.Biên Hòa để làm thủ 
tục hưởng chế độ BHXH một lần, bà đã rất bất ngờ với quy trình giải 
quyết thủ tục hành chính được rút ngắn đáng kể. Kết quả giải quyết hồ 
sơ chỉ trong vòng 5 ngày làm việc, nhanh hơn nhiều so với quy định là 
10 ngày làm việc. Đặc biệt, bà rất ấn tượng với tinh thần, thái độ phục 
vụ của nhân viên nơi đây. 

* Ấn tượng với cung cách phục vụ 

Bà Trần Anh Thư kể lại, khi biết bà phải sớm quay lại châu Âu để học 
tập và không thể có mặt trực tiếp để nhận kết quả giải quyết hồ sơ, 
nhân viên BHXH TP.Biên Hòa đã hướng dẫn bà làm giấy ủy quyền cho 
người khác nhận giùm. Thay vì chỉ đưa biểu mẫu theo yêu cầu, nhân 
viên ở đây còn tư vấn nội dung ủy quyền cho chính xác, tránh trường 
hợp rắc rối có thể phát sinh khi bà đang ở nước ngoài. 

“Tôi đánh giá rất cao sự nhiệt tình này. Khi qua châu Âu du học, tôi 
thường nghe người dân ở đây nói đến khái niệm “go the extra mile” 
(làm nhiều hơn việc mình được yêu cầu), như một trong những phẩm 
chất làm nên một dịch vụ tốt. Trong mắt tôi, người nhân viên tại quầy 



đăng ký hôm đó đã làm nhiều hơn việc mà nhân viên này được yêu 
cầu, giúp tôi cảm thấy yên tâm hơn” - bà Thư nhận xét. 

Thời gian qua, việc giải quyết các chế độ tại 
BHXH TP.Biên Hòa cũng nhận được sự hài 
lòng của nhiều người vì có nhiều cải cách 
trong quy trình tiếp nhận, rút ngắn thời gian 
giải quyết hồ sơ, đảm bảo quyền lợi cho các 
đối tượng thụ hưởng chế độ. 

Nhận xét về quy trình tiếp nhận hồ sơ hưởng 
chế độ BHXH một lần tại BHXH TP.Biên Hòa, 
ông Trần Vĩnh (ngụ phường Hố Nai, TP.Biên 
Hòa) cũng tỏ ra rất hài lòng với cách tổ chức 
tiếp nhận giấy tờ và thái độ của các nhân viên 
đang làm việc tại đây. Từ khâu đăng ký lấy số 
thứ tự đến tiếp nhận hồ sơ được thực hiện 
với quy trình gọn gàng, đơn giản, giống như 

đến một chi nhánh ngân hàng để yêu cầu thực hiện một giao dịch tài 
chính. 

Ông Nguyễn Mạnh Uy (ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) cũng bày 
tỏ sự hài lòng với cách làm việc của nhân viên BHXH TP.Biên Hòa. 
“Hiện nay trong hầu hết các ngành nghề, cả khối tư nhân và dịch vụ 
công, đều đang hướng tới số hóa để thúc đẩy, nâng cao chất lượng 
dịch vụ và hiệu suất nhân viên. Nhưng theo tôi dù số hóa đến mức độ 
nào, những nhân viên thạo việc và tận tình luôn là nhân tố quan trọng 
quyết định chất lượng dịch vụ và mang lại niềm tin cho người dân” - 
ông Uy nói. 

* Chủ động rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ 

Để hướng tới sự hài lòng của người dân, Giám đốc BHXH TP.Biên Hòa 
Lê Văn Dũng cho biết, đơn vị đặc biệt quan tâm đến công tác cải cách 
thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, hiện đại hóa hành chính qua việc 
ứng dụng công nghệ thông tin, tăng năng suất lao động… 

Một trong những cải cách được đánh giá hiệu quả là việc rút ngắn số 
ngày giải quyết hồ sơ xin trợ cấp BHXH một lần từ 10 ngày làm việc 
theo quy định xuống còn 5 ngày làm việc. Thời gian giải quyết chế độ 
thai sản cũng giảm từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc. Đối 
tượng hưởng chế độ sẽ được nhận tiền qua tài khoản ATM thay vì 
nhận tiền trực tiếp như trước đây. 

Giám đốc BHXH Đồng 
Nai Phạm Minh Thành 
cho biết, BHXH 
TP.Biên Hòa là một 
trong những cơ quan 
BHXH cấp huyện đi 
đầu trong công tác cải 
cách thủ tục hành 
chính theo hướng tinh 
gọn, đơn giản, đảm 
bảo 3 giảm: giảm thủ 
tục, giảm thời gian, 
chi phí. 



Để làm được điều đó, lãnh đạo đơn vị và bộ phận tiếp công dân luôn 
túc trực tại đơn vị để nắm bắt và giải quyết nhanh các hồ sơ vướng 
mắc. Đồng thời chủ động trong việc xử lý, chuyển danh sách đối tượng 
qua mạng cho phía ngân hàng chuyển tiền (thay vì phải chuyển hồ sơ 
cho Bưu điện thành phố để trả cho người hưởng chế độ mà nhiều nơi 
đang áp dụng). 

Ngoài việc áp dụng theo quy trình chuyên môn, công khai theo quy định 
của ngành thì thái độ làm việc của cán bộ công chức là yếu tố hàng 
đầu quyết định hiệu quả công việc. “Đạo đức công vụ luôn là vấn đề 
đơn vị quan tâm xây dựng, chúng tôi luôn hướng nhân viên làm việc 
với tinh thần phục vụ người dân, hướng dẫn nhiệt tình không nhũng 
nhiễu, đòi hỏi” - ông Lê Văn Dũng chia sẻ. 

Theo baodongnai.com.vn 

 

10. Đà Nẵng: Kiến nghị đơn giản hóa thủ tục cấp 
phép tổ chức dạy - học thêm 
Ngày 14/9, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, lãnh đạo UBND TP Đà 
Nẵng vừa ký Quyết định 3755/QĐ-UBND thông qua phương án kiến nghị 
đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục (thuộc thẩm quyền 
của Sở GD-ĐT) và đều liên quan vấn đề dạy thêm, học thêm. 

 

Các tổ chức, công dân đến giao dịch thủ tục hành chính với Sở GD-ĐT 
Đà Nẵng tại "Bộ phận Một cửa" của Trung tâm Hành chính TP 



Cụ thể, nội dung thứ nhất, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng kiến nghị đơn 
giản hóa thủ tục cấp giấy phép tổ chức học động dạy thêm, học thêm 
ngoài nhà trường đối với các trường  hợp tổ chức dạy thêm, học thêm 
có nội dung thuộc chương trình THPT hoặc thuộc nhiều chương trình 
nhưng có chương trình cao nhất là chương trình THPT. 

Nội dung thứ 2, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng kiến nghị đơn giản hóa 
thủ tục gia hạn cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm 
ngoài nhà trường đối với các trường  hợp tổ chức dạy thêm, học thêm 
có nội dung thuộc chương trình THPT hoặc thuộc nhiều chương trình 
nhưng có chương trình cao nhất là chương trình THPT. 

Nội dung thứ 3, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng kiến nghị đơn giản hóa 
thủ tục cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với các 
trường phổ thông đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm 
có nội dung thuộc chương trình THPT hoặc thuộc nhiều chương trình 
nhưng có chương trình cao nhất là chương trình THPT. 

Theo đó, phương án đơn giản hóa thủ tục được UBND TP Đà Nẵng 
kiến nghị là rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp phép từ 15 ngày 
làm việc xuống còn 14 ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp theo phương 
thức trực tiếp) và 13 ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp theo phương 
thức trực tuyến). 

Lý do, theo UBND TP Đà Nẵng, qua thực tiễn giải quyết thủ tục hành 
chính thì thời gian có thể được rút ngắn nhằm tăng cường trách nhiệm 
phối hợp của cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ. 

Đồng thời UBND TP Đà Nẵng kiến nghị thực thi sửa đổi khoản 3 Điều 
13 Thông tư số 17/2012/TT0BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ 
GD-ĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. 

Theo UBND TP Đà Nẵng, lợi ích của phương án đơn giản hóa này là 
tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính. 

Tại Quyết định 3755/QĐ-UBND, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cũng nêu 
rõ: “Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên 
quan tổ chức thực thi phương án kiến nghị đơn giản hóa đối với các thủ 
tục hành chính không thuộc thẩm quyền xử lý của TP sau khi được 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua”. 

Theo infonet.vn 

 



11. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 93,65% 
tổ chức, cá nhân đánh giá ở mức độ rất hài lòng 
Theo báo cáo Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh, thực hiện nhiệm vụ 
do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao về công tác tiếp nhận và trả kết 
quả thủ tục hành chính (TTHC), trong tháng 8 vừa qua, Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 7.173 TTHC (trong đó 
tiếp nhận mới 4.737 hồ sơ, kỳ trước chuyển sang 2.436 hồ sơ). Đã giải 
quyết xong 4.668 hồ sơ (giải quyết sớm hạn 3.815 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 
81,72%; đúng hạn 847 hồ sơ, chiếm 18,1%, quá hạn 6 hồ sơ, chiếm 
0,12%). Có 740 hồ sơ tạm dừng chờ bổ sung hoặc điều chỉnh thành 
phần. 2.505 hồ sơ đang giải quyết trong hạn. Đã trả kết quả đối với 
4.378 hồ sơ, chờ trả kết quả 2.782 hồ sơ. Có 490 hồ sơ được tổ chức, 
cá nhân lựa chọn hình thức nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện. 

Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nêu 
cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ các tổ chức, cá nhân đến giao dịch. 

Trong tháng, Trung tâm nhận được 189 phiếu đánh giá của tổ chức, cá 
nhân đến giao dịch. Trong đó, có 182/189 phiếu đánh giá về cơ sở vật 
chất, trang thiết bị ở mức độ rất tốt. 188 phiếu đánh giá về thái độ của 
công chức, viên chức khi tiếp nhận và trả kết quả ở mức độ rất lịch sự, 
thân thiện, dễ gần. Về thời gian giải quyết TTHC, có 142 phiếu đánh giá 
sớm hẹn. Kết quả đánh giá sự hài lòng chung, có 177/189 phiếu, chiếm 
93,65% đánh giá ở mức độ rất hài lòng. 



Theo hoabinh.com.vn 

 

12. Cấm kinh doanh phao, dù, ghế bố dưới biển Long 
Hải 
Các hộ kinh doanh chấp hành di dời nhưng không đồng tình nếu 
khu du lịch của gia đình nguyên giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu vẫn được kinh doanh dưới bãi bồi. 

Mới đây, các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu vực bãi biển Dinh 
Cô, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu nhận được 
thông tin: UBND huyện cấm kinh doanh thuê phao, dù, ghế bố, hàng 
rong trên bãi biển, khu vực bãi bồi. Trong tháng 9, các hộ sẽ phải tháo 
dỡ, di dời toàn bộ đồ đang để trên bãi biển, nếu không sẽ bị cưỡng 
chế. 

Chỉ còn một doanh nghiệp tồn tại? 

Theo báo cáo của UBND huyện Long Điền, khu vực từ Dinh Cô đến Mộ 
Cô có một số công ty và cơ sở tư nhân đang kinh doanh dịch vụ du lịch. 
Trong đó, một số đơn vị và cá nhân kinh doanh rạp, bàn ghế, phao, dù 
trên bãi biển, đất bãi bồi do Nhà nước quản lý. 

Thời gian qua, các ngành chức năng của huyện và thị trấn Long Hải 
thường xuyên làm việc với các hộ kinh doanh bàn, ghế, phao, dù dọc bãi 
biển. Đồng thời yêu cầu các hộ thực hiện theo đúng cam kết đã ký, 
không được tổ chức nấu nướng, ăn uống, xả rác trên bãi biển. Tuy vậy, 
tình trạng này vẫn liên tục diễn ra. 

Do vậy, huyện Long Điền có kế hoạch không cho tổ chức kinh doanh 
thuê phao, dù, ghế bố, hàng rong trên bãi biển, khu vực bãi bồi để đảm 
bảo tình hình trật tự, vệ sinh môi trường… 

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Công ty TNHH Hạnh Thương - Long Hải, cho biết 
gia đình bà bắt đầu kinh doanh dịch vụ tại bãi biển này từ năm 1986. 
Năm 2002-2004, huyện thu hồi đất để xây bờ kè biển và nói tạo điều 
kiện cho gia đình kinh doanh lâu dài phía bãi bồi. 

“Để việc kinh doanh được lâu dài, bài bản, tôi lập công ty và xin lập dự 
án khu du lịch (KDL), thuê đất bãi bồi. Tháng 6-2019, UBND tỉnh có văn 
bản về việc này. Theo đó, tỉnh ủng hộ về chủ trương chúng tôi được 
đầu tư các dịch vụ tiện ích cho du khách, người dân tắm biển” - bà 
Hạnh nói. 



Theo bà Hạnh, trong thời gian bà chờ hoàn tất thủ tục đầu tư thì nhận 
được thông tin huyện sẽ giải tỏa, không cho kinh doanh, không cho 
thuê đất bãi bồi, cũng không bố trí điểm kinh doanh mới. 

 
Phần xây dựng trên bãi bồi của khu du lịch An Bình.  

Theo ghi nhận của PV trong tuần qua, hầu hết hộ kinh doanh đã di dời 
gần hết phần phao, dù, nhà bạt tại khu vực bãi bồi. Trên dọc tuyến biển 
này, chỉ còn phần kinh doanh của KDL An Bình vẫn tồn tại. 

Do vậy, các hộ kinh doanh khác đều cho rằng có sự bất hợp lý khi 
người dân phải di dời, giải tỏa, còn riêng KDL An Bình của gia đình ông 
Lê Văn Sâm, nguyên Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (nghỉ 
hưu năm 2015 - PV) thì không di dời. Đất này đã được Nhà nước cho 
gia đình ông Sâm thuê 50 năm (kể từ năm 2014). 

Đại diện bãi tắm Biển Nhớ cho hay: “Chúng tôi kinh doanh ở đây từ rất 
lâu đời. Hiện chấp hành chủ trương của huyện, di dời phần dù, ghế 
ngoài bãi bồi. Tuy nhiên, KDL An Bình di dời đến đâu, chúng tôi sẽ di 
dời tới đó…”. 

Đất được giao nên không thể giải tỏa 



Trao đổi với PV, ông Trần Kim Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Long 
Điền, cho hay: Trước đây việc kinh doanh dịch vụ tại bãi biển Long Hải, 
đoạn từ Mộ Cô đến Dinh Cô khá lộn xộn, gây mất mỹ quan. Do đó, từ 
năm 2016 huyện đã lên kế hoạch để chấn chỉnh nhưng được một thời 
gian ngắn, các hộ lại kinh doanh như cũ. “Nay huyện quyết tâm làm, 
tạo bộ mặt biển Long Hải thông thoáng, sạch đẹp như TP Vũng Tàu đã 
làm” - ông Phúc nói. 

Theo ông Phúc, trường hợp của Doanh nghiệp Hạnh Thương huyện đã 
trả lời không đồng ý cho công ty này kinh doanh dưới bãi bồi để làm bãi 
tắm công cộng. Huyện sẽ cấm hẳn dịch vụ phao dù, ghế bố, rạp, ăn 
uống dưới biển. Để thay thế, huyện giao các phòng chuyên môn xây 
dựng kế hoạch tổ chức hình thức vui chơi, giải trí phù hợp. Huyện dự 
kiến xây dựng những chòi lớn để du khách ngồi nghỉ sau khi tắm biển, 
không phải dùng dịch vụ ghế, dù… 

Ông Phúc thông tin: Sau khi có mặt bằng sạch, huyện tăng cường lực 
lượng kiểm tra, ngăn chặn hành vi tái lấn chiếm, thuê đơn vị dọn dẹp 
rác bãi biển… 

Lý giải việc KDL An Bình không di dời, ông Phúc cho hay: “KDL An 
Bình đã được tỉnh cho thuê đất 50 năm để làm cơ sở lưu trú và bãi tắm 
công cộng. Nguồn gốc là đất bãi bồi, do Nhà nước quản lý. Hiện nay 
doanh nghiệp đã được cấp sổ đỏ. Họ kinh doanh, xây dựng trên phần 
đất được giao nên không thể giải tỏa”. 

Ông Phúc cũng cho hay huyện có nhận được phản ánh của các hộ là 
KDL An Bình kinh doanh lấn ra ngoài so với ranh đất được giao và cho 
phòng chức năng đo vẽ lại để xử lý. 

Trao đổi qua điện thoại với Pháp Luật TP.HCM, quản lý KDL An Bình 
khẳng định KDL kinh doanh trong phạm vi đất do Nhà nước cấp. “Để 
làm sáng tỏ thì có thể đề nghị cán bộ địa chính đo vẽ lại” - vị quản lý 
này nói. 

Theo tìm hiểu, trước khi nghỉ hưu khoảng tám tháng (tháng 7-2015), 
ông Lê Văn Sâm khi đó là giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
đã có tờ trình đề xuất UBND tỉnh thu hồi hơn 4.400 m2 (đợt 1) đất bãi 
bồi ven biển do thị trấn Long Hải quản lý, rồi giao cho DNTN Xăng dầu 
Bình Minh thuê để làm bãi tắm công cộng và cơ sở lưu trú nghỉ dưỡng 
An Bình. Thời gian thuê là 50 năm. 

Có được mặt bằng, người nhà ông Sâm đã xây dựng chuỗi nhà hàng, 



homestay, chòi nghỉ với các tiểu cảnh, có chỗ đổ bê tông, đá trên khu 
vực bãi bồi. Phần kinh doanh dịch vụ nhô hẳn ra mấy chục mét so với 
khu vực bờ kè biển… Đây là khu vực riêng của bãi tắm An Bình, không 
mang tính chất bãi tắm công cộng. Mới đây, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã 
có văn bản để chủ KDL trả tiền một lần cho suốt thời gian thuê còn lại.  
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