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1. Quy định mới về trình tự, thủ tục cấp thẻ CCCD áp 
dụng từ ngày 18/11 
Từ ngày 18/11, trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) 
được quy định chi tiết hơn, cụ thể hơn. 

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 40/2019 sửa đổi, bổ sung các quy 
định về trình tự, thủ tục cấp thể căn cước công dân (CCCD). 

Theo đó, Điều 2 của Thông tư 40/2019 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung 
điểm a, b khoản 1 Điều 12 của Thông tư 07/2016 thì trình tự, thủ tục cấp 
thẻ CCCD được quy định chi tiết hơn, cụ thể: 

Bước 1: Công dân điền vào tờ khai CCCD. 

- Trường hợp công dân kê khai thông tin theo mẫu Tờ khai Căn cước 
công dân trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến thì lựa chọn 
ngày, tháng, năm làm thủ tục cấp thẻ CCCD và gửi tờ khai đến cơ quan 
quản lý CCCD nơi công dân đăng ký thường trú trên trang thông tin điện 
tử dịch vụ công trực tuyến. 

-  Trường hợp công dân trực tiếp đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện hoặc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh làm thủ 
tục thì nộp cho cán bộ tiếp nhận. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp 
nhận chuyển hồ sơ về cơ quan quản lý CCCD có thẩm quyền. 

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ CCCD tại cơ quan quản 
lý CCCD kiểm tra, đối chiếu thông tin của công dân trong tờ khai CCCD 
(trường hợp công dân kê khai trực tuyến thì thu nhận qua thiết bị đọc mã 
vạch hoặc thiết bị thu nhận thông tin vào hệ thống) với thông tin trong cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được kết nối với cơ sở dữ liệu CCCD 
để xác định chính xác người cần cấp thẻ và thống nhất các nội dung 
thông tin về công dân. 

- Trường hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đi vào vận hành thì 
yêu cầu công dân xuất trình số hộ khẩu. 

- Trường hợp thông tin trên số hộ khẩu chưa đầy đủ hoặc không thống 
nhất với thông tin công dân khai trên tờ khai CCCD thì yêu cầu công dân 
xuất trình giấy khai sinh, CMND hoặc các giấy tờ hợp pháp khác về 
những thông tin cần ghi trong tờ khai Căn cước công dân. 

Bước 3: Chụp ảnh, thu thập vân tay, đặc điểm nhận dạng để in trên Phiếu 
thu nhận thông tin CCCD và thẻ CCCD. 

Bước 4: Cấp giấy hẹn trả thẻ CCCD. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì được 
yêu cầu bổ sung, hoàn thiện. 



Bước 5: Cấp giấy xác nhận số CMND (nếu có) và trả thẻ CCCD theo thời 
gian, địa điểm trong giấy hẹn. 

Thông tư 40/2019 có hiệu lực từ ngày 18/11/2019. 
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2. Thủ tục cấp thẻ căn cước công dân sắp tới ra sao? 
Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành thông tư số 40/2019 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của thông tư 07/2016/TT-BCA. Thông tư 40 gồm 
3 điều quy định về trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước công dân, có 
hiệu lực từ ngày 18-11-2019. 

Công dân điền vào tờ khai căn cước công dân. Trường hợp công dân kê 
khai thông tin theo mẫu tờ khai căn cước công dân trên trang thông tin điện 
tử dịch vụ công trực tuyến thì lựa chọn ngày, tháng, năm làm thủ tục cấp 
thẻ căn cước công dân và gửi tờ khai đến cơ quan quản lý căn cước công 
dân nơi công dân đăng ký thường trú trên trang thông tin điện tử dịch vụ 
công trực tuyến. 

Đối với địa phương tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân tại bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc tại trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp tỉnh thì sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về 
cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền.  

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ căn cước công dân tại cơ quan 
quản lý căn cước công dân kiểm tra, đối chiếu thông tin của công dân trong 
tờ khai căn cước công dân (trường hợp công dân kê khai trực tuyến thì thu 
nhận qua thiết bị đọc mã vạch hoặc thiết bị thu nhận thông tin vào hệ thống) 
với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được kết nối với cơ 
sở dữ liệu căn cước công dân để xác định chính xác người cần cấp thẻ và 
thống nhất các nội dung thông tin về công dân.  

Trong trường hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đi vào vận hành 
thì yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu. Trường hợp thông tin trên sổ 
hộ khẩu chưa đầy đủ hoặc không thống nhất với thông tin công dân khai 
trên tờ khai căn cước công dân thì yêu cầu công dân xuất trình giấy khai 
sinh, chứng minh nhân dân cũ hoặc các giấy tờ hợp pháp khác về những 
thông tin cần ghi trong tờ khai căn cước công dân.  

Thông tư mới của Bộ Công an cũng hướng dẫn: Trường hợp công dân làm 
thủ tục cấp thẻ căn cước công dân tại cơ quan quản lý căn cước công dân 
cấp huyện cần điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu mà việc điều 



chỉnh này thuộc thẩm quyền của công an cấp huyện và công dân xuất trình 
đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định của pháp luật về cư trú thì tiếp nhận hồ 
sơ điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu của công dân đồng thời với 
việc tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân.  

Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu 
của công dân cho bộ phận đăng ký, quản lý cư trú để thực hiện điều chỉnh 
cho công dân theo quy định.  

Sau khi điều chỉnh xong thì bộ phận đăng ký, quản lý cư trú chuyển lại sổ 
hộ khẩu đã được điều chỉnh cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước 
công dân. 
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3. Dự thảo Nghị định về nghệ thuật biểu diễn: Tạo 
hành lang pháp lý, thúc đẩy sự phát triển 
Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn luôn chứa đựng những yếu tố mới về 
nội dung và hình thức thể hiện, khiến những quy định để điều chỉnh 
hoạt động này thường trong tình trạng “chạy theo” thực tiễn. Dự 
thảo Nghị định về nghệ thuật biểu diễn đang được Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch thực hiện tuy có nhiều đột phá, song vẫn cần tiếp tục 
chỉnh sửa để tạo hành lang pháp lý, thúc đẩy lĩnh vực này phát triển. 

Cởi mở và trách nhiệm 

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5-10-2012 của Chính phủ quy định về 
biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; 
lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và 
Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15-3-2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP là 2 văn bản quy định 
về hoạt động nghệ thuật biểu diễn đang được áp dụng. Tuy nhiên, nhiều 
quy định trong 2 nghị định này không còn phù hợp với thực tiễn. Do đó, 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao Cục Nghệ thuật biểu diễn và Vụ 
Pháp chế xây dựng nghị định mới, không chỉ khắc phục mà hướng đến 
thúc đẩy phát triển nghệ thuật biểu diễn.  

Dự thảo nghị định gồm 6 chương, 38 điều, có nhiều điểm mới so với các 
văn bản trước, nhất là những vấn đề được giới nghề quan tâm. Đó là mở 
rộng các loại hình trình diễn nghệ thuật; không quy định về cấp phép phổ 
biến tác phẩm âm nhạc, sân khấu sáng tác trước năm 1975, thay vào đó 
là quy định điều kiện đối với chương trình, tiết mục biểu diễn nghệ thuật, 
bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật; thí sinh dự thi 



người đẹp, người mẫu quốc tế chỉ cần không vi phạm pháp luật, có giấy 
mời của ban tổ chức cuộc thi… 

 

Dự thảo Nghị định về nghệ thuật biểu diễn mở rộng đối tượng điều chỉnh, 
trong đó có biểu diễn thực cảnh. Trong ảnh: Vở diễn thực cảnh “Tinh hoa 

Bắc Bộ” tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai (Hà Nội). 

Nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, phân cấp quản lý, dự thảo quy định 
hoạt động biểu diễn ở địa phương nào, thì cơ quan quản lý địa phương 
đó xem xét cấp phép. Theo Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quang Vinh, quyền 
Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, việc này sẽ nâng cao trách nhiệm 
của địa phương trong thẩm định, quản lý biểu diễn. Bên cạnh đó, dự thảo 
có quy định trách nhiệm của chủ địa điểm biểu diễn nghệ thuật, nhằm 
“trao quyền và nghĩa vụ cho họ khi phát hiện những sai phạm, tránh tình 
trạng như vụ việc 7 người tử vong trong lễ hội âm nhạc ở Công viên Hồ 
Tây (Hà Nội) năm 2018” - theo lời Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quang Vinh. 

Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Trực, Trưởng phòng Quản lý nghệ thuật, Sở 
Văn hóa và Thể thao Hà Nội chia sẻ, Hà Nội là địa phương có hoạt động 
nghệ thuật biểu diễn đa dạng và phức tạp, nên để quản lý tốt, cơ quan 
chức năng buộc phải đề ra những yêu cầu khắt khe hơn so với quy định. 
Chẳng hạn, hồ sơ đề nghị cấp phép tổ chức biểu diễn phải có văn bản 
đồng ý của chủ địa điểm; hồ sơ đề nghị cấp phép chương trình trình diễn 
thời trang phải kèm bản vẽ, ảnh chụp trang phục; tác phẩm đề nghị công 
bố lần đầu phải kèm bản thảo, ký xướng âm… 



Ngoài ra, với ý định xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về nghệ thuật biểu diễn 
phục vụ cho công tác tra cứu, dự thảo đã quy định chi tiết việc nộp lưu 
chiểu bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật như lĩnh vực 
xuất bản. 

Mong muốn được hỗ trợ hơn 

Tuy đã cởi mở, thông thoáng hơn, song những người hoạt động nghệ 
thuật cũng như cơ quan quản lý lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn vẫn mong 
muốn nghị định mới hỗ trợ nhiều hơn. Theo Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn 
Trực, Trưởng phòng Quản lý nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, 
nhiều đơn vị kinh doanh lưu trú chỉ có vài chục mét vuông cũng tổ chức 
biểu diễn nghệ thuật. Điều đó ảnh hưởng đến chất lượng và tính chuyên 
nghiệp của lĩnh vực này. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Trực đề xuất, ngoài 
việc trao trách nhiệm cấp phép biểu diễn nghệ thuật cho địa phương, nghị 
định mới cũng cần có nội dung xử lý vi phạm, tránh tình trạng đơn vị tổ 
chức biểu diễn vi phạm ở địa phương, nhưng không có chế tài xử lý. 

Nghệ sĩ nhân dân Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam lại băn 
khoăn với quy định biểu diễn ở địa phương nào, địa phương đó cấp phép. 
“Cùng một nội dung nhưng đơn vị diễn ở 20 địa phương khác nhau, thì 
phải 20 lần xin cấp phép, rất mất thời gian, công sức” - Nghệ sĩ nhân dân 
Tạ Duy Ánh nhận định. Về vấn đề này, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ 
thuật biểu diễn - Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quang Vinh lý giải, do có cơ 
sở dữ liệu về nghệ thuật biểu diễn công khai, trong đó có danh sách đơn 
vị đủ điều kiện tổ chức biểu diễn, nên công tác cấp phép sẽ nhanh gọn 
hơn. 

Ở một khía cạnh khác, Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ 
sĩ sân khấu Việt Nam cho rằng, nghị định mới cần quy định rõ hơn về vấn 
đề biểu diễn trực tiếp và biểu diễn gián tiếp. Hiện tại, có nhiều chương 
trình biểu diễn qua mạng, biểu diễn trên truyền hình và các phương tiện 
công nghệ hiện đại khác, gây khó khăn cho công tác quản lý. Vụ trưởng 
Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Minh Thái thừa 
nhận, đây là điều Ban soạn thảo xây dựng nghị định rất băn khoăn. Theo 
ông Hoàng Minh Thái, vấn đề quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn cần 
có sự phối hợp giữa các ngành Văn hóa, Thông tin và Truyền thông, Giáo 
dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội... 

Theo Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quang Vinh, dự thảo nghị định cần tiếp 
tục được góp ý để bổ sung và hoàn thiện. “Tuy nhiên, những người làm 
quản lý nghệ thuật biểu diễn hiện nay nên có tư tưởng cởi mở hơn, chỉ 
ngăn chặn những hoạt động trái pháp luật, đi ngược với lợi ích quốc gia, 



còn tạo điều kiện để các nghệ sĩ tự do sáng tạo và biểu diễn”, Nghệ sĩ 
nhân dân Nguyễn Quang Vinh đề nghị. 
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4. Đại biểu đề xuất hình sự hoá hành vi sử dụng trái 
phép ma tuý 
Nếu không xem người sử dụng chất ma túy trái phép là đối tượng vi 
phạm pháp luật thì cơ chế cai nghiện như hiện nay sẽ khó giảm số 
lượng người sử dụng ma túy trong xã hội. 

Trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội vừa qua, nhiều đại biểu 
Quốc hội đã bày tỏ sự lo lắng trước xu hướng gia tăng của tội phạm ma 
túy với những vụ giết người có hành vi dã man, tàn bạo liên quan đến tệ 
nạn này. 

Đề cập đến một thực tế đáng báo động, đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (Long 
An) cho biết ma túy đã xâm nhập vào học đường, giảng đường, nguy cơ 
gây ảnh hưởng đến chất lượng của thế hệ tương lai đất nước. 

 

Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung 

Theo đại biểu Dung, việc những người nghiện phần lớn đang ở ngoài xã 
hội là nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến nhiều vụ phạm tội nghiêm trọng. 



“Vậy nguyên nhân từ đâu mà Chính phủ đã rất nỗ lực bằng nhiều giải 
pháp nhưng số người nghiện tiếp tục tăng, phần lớn đang ở bên ngoài xã 
hội. Tôi cho rằng Chính phủ chưa giải quyết căn cơ vấn đề này từ gốc 
của nó, đó là quá khó để đưa một đối tượng nghiện vào cơ sở cai nghiện 
bắt buộc” - bà Dung nhận định. 

Phân tích kỹ hơn, đại biểu Long An chỉ ra, cơ sở vật chất, điều kiện nhân 
lực của các cơ sở cai nghiện bắt buộc hiện nay trên cả nước chưa đáp 
ứng được yêu cầu. Việc các cơ sở này quá tải, vượt số lượng người cai 
nghiện theo quy định khiến áp lực "vỡ trại" luôn chực chờ. Trong khi đó, 
người đã cai nghiện xong ra ngoài nguy cơ tái nghiện rất cao, trên 90%. 

Nữ đại biểu cũng chỉ ra, những năm qua chúng ta chưa có chiến lược 
đầu tư cho công tác cai nghiện ma túy với tầm nhìn tổng thể và dài hạn. 
Nhân lực làm việc trong lĩnh vực này đòi hỏi chuyên môn cao, đa ngành, 
ổn định nhưng hiện nay cũng chưa có chính sách thích đáng để phát triển 
nguồn nhân lực, chưa có chiến lược đầu tư phát triển hệ thống trợ giúp 
xã hội nhiều tầng cho người sau cai nghiện, người có tiền sử nghiện ma 
túy, nguồn lực tài chính phân bổ rất hạn chế, chủ yếu là hỗ trợ cho hoạt 
động ở các cơ sở cai nghiện công lập. 

“Tôi kiến nghị Chính phủ khẩn cấp chỉ đạo sửa đổi ngay những quy định 
pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ, của bộ, ngành, không trông 
chờ đến sửa đổi các luật liên quan” – đại biểu Dung tha thiết. 

Chung nhận định, đại biểu Võ Thị Như Hoa (Đà Nẵng) cho rằng việc 
chuyển đổi dần từ cai nghiện ma túy bắt buộc sang cai nghiện ma túy tự 
nguyện không đem lại kết quả. 

Theo bà Hoa, để cai nghiện ma túy thành công, ngoài việc dùng thuốc 
điều trị thì vấn đề cốt lõi là phải có biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối 
tượng nghiện ma túy để cách ly với ma túy. Trong khi với hình thức cai 
nghiện tự nguyện thì việc cai nghiện lại quá phụ thuộc vào ý chí của 
người nghiện nên hiệu quả không cao. 

Từ lý lẽ trên, đại biểu Hoa đề nghị Chính phủ đánh giá lại việc cai nghiện 
ma túy tại cộng đồng, qua đó tăng cường cai nghiện bắt buộc và đơn giản 
hóa quy trình cai nghiện bắt buộc để nâng cao hiệu quả cai nghiện ma 
túy. 

Nhìn nhận ma tuý là “mối hiểm họa”, đại biểu Phan Ngọc Thọ mong muốn 
có những biện pháp hành động quyết liệt, đồng bộ hơn trong xử lý tội 
phạm ma túy, đặc biệt là chế tài đối với người sử dụng ma túy trái phép. 



 

Đại biểu Phan Ngọc Thọ thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 

“Nếu không xem người sử dụng chất ma túy trái phép là đối tượng vi 
phạm pháp luật thì cơ chế cai nghiện như hiện nay sẽ khó giảm số lượng 
người sử dụng ma túy trong xã hội. Ngày nào người sử dụng ma túy trái 
pháp luật không được quản lý, cai nghiện kịp thời thì ngày đó người dân 
vẫn bất an, trật tự xã hội an toàn vẫn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường” 
– ông Thọ nói. 

Tương tự, đại biểu Nguyễn Quang Dũng (Quảng Nam) khẳng định, biện 
pháp tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng kém hiệu quả, liệu trình cai 
nghiện ngắn và quản lý thiếu chặt chẽ là nguyên nhân khiến tỷ lệ tái 
nghiện cao. 

Một trong những giải pháp hiệu quả trong xử lý vấn đề này, theo đại biểu 
Dũng, là phải sửa Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành 
chính theo hướng đơn giản thủ tục, tập trung cai nghiện, kéo dài thời gian 
và liệu trình cai nghiện. 

Ông Dũng cũng cho rằng, cần thiết phải bổ sung biện pháp bắt buộc lao 
động công ích, củng cố cơ sở cai nghiện và xem xét hình sự hóa hành vi 
sử dụng trái phép ma túy. 

Theo congan.com.vn 



5. Một cải cách nhưng hai ba điểm khác kéo lại 
Điều kiện kinh doanh vẫn là trở ngại lớn nhất để cải thiện môi 
trường kinh doanh tại Việt Nam. Các văn bản pháp luật đang có xu 
hướng thể hiện sự chia phần quản lý giữa các cơ quan quản lý Nhà 
nước, gây khó khăn hơn cho doanh nghiệp. 

Tăng điểm nhưng vẫn tụt hạng 

Vào cuối tuần qua, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố kết quả xếp 
hạng Môi trường kinh doanh (Doing Business) 2020 toàn cầu. Điểm đáng 
chú ý trong báo cáo này là Việt Nam đã tăng 1,2 điểm (từ 68,6 lên 69,8 
điểm), nhưng lại giảm 1 bậc trên bảng xếp hạng chung (từ vị trí 69 xuống 
vị trí 70). Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Việt Nam tụt hạng (cùng tụt 1 bậc). 

Trong giai đoạn 2016-2018, có 2 chỉ số cải thiện vượt trội, cụ thể tiếp cận 
điện năng tăng 69 bậc, nộp thuế và bảo hiểm xã hội tăng 58 bậc. Có 3 chỉ 
số tăng hạng nhờ cải cách là tiếp cận tín dụng, khởi sự kinh doanh và giải 
quyết tranh chấp hợp đồng. Chỉ số giải quyết phá sản doanh nghiệp tăng 
hạng nhưng không phải do cải cách mà do các nước khác giảm bậc. 

Tuy nhiên vẫn có tới 4 chỉ số giảm bậc, cụ thể, giao dịch thương mại qua 
biên giới giảm 11 bậc, bảo vệ cổ đông thiểu số giảm 10 bậc. Đăng ký tài 
sản giảm 5 bậc do nhiều năm không có ghi nhận cải cách. Cấp phép xây 
dựng giảm một bậc do thời gian cấp phép xây dựng kéo dài gây trở ngại 
lớn đối với doanh nghiệp. 

Hiện, môi trường kinh doanh của Việt Nam đứng thứ 5 trong khu vực 
ASEAN nhưng còn khoảng cách rất xa so với 3 nước đứng đầu là 
Singapore, Malaysia và Thái Lan - WB cho hay. 

Theo bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Môi trường kinh doanh và năng 
lực cạnh tranh (CIEM), việc cải cách môi trường kinh doanh ở Việt Nam 
còn gặp nhiều rào cản, thách thức. 

“Dường như, sự thay đổi trong hoạt cải cách còn chậm chạp và khá ít. 
Thêm vào đó, điều đáng lo ngại là có xuất hiện xu hướng mở rộng thậm 
chí chỉ là thay đổi cách thức thực thi các rào cản kinh doanh,” bà Thảo 
nhận định. 

Cụ thể như quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ – CP về hoạt động kiểm 
định kỹ thuật an toàn lao động. Theo đó, nếu như trước đây, các doanh 
nghiệp hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động xin cấp phép tại 
một đầu mối là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì nay phải xin 
giấy phép của 9 bộ với cùng một nội dung công việc. Trong nhiều trường 
hợp, các quy chuẩn, quy trình, biểu mẫu… về kiểm định an toàn lao động 



giống nhau, nhưng các bộ không thừa nhận kết quả của nhau mà vẫn yêu 
cầu tham gia đào tạo lại để được cấp chứng chỉ, với mức chi phí khoảng 
10 triệu đồng/người. 

Có thể thấy, các văn bản pháp luật có xu hướng thể hiện sự chia phần 
quản lý giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Quản lý chuyên ngành chậm 
cải cách hoặc cải cách hình thức, thiếu thực chất. Chi phí không chính 
thức còn phổ biến ở hầu hết các lĩnh vực. Bên cạnh đó, có tình trạng áp 
dụng pháp luật tùy tiện hay cùng một quy định chính sách nhưng cách 
thức thực hiện khác nhau, gây bất lợi lớn đối với doanh nghiệp. 

Một cải cách, nhưng hai ba điểm khác kéo lại 

Từ góc nhìn của doanh nghiệp, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp 
chế của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, 
Việt Nam có 33 cải cách được WB ghi nhận trong giai đoạn từ 2008 tới 
nay. Chính phủ, các bộ, ban, ngành và địa phương đã cùng hành động 
với các Nghị quyết 19, Nghị quyết 02, Nghị quyết 35 của Chính phủ, Luật 
Doanh nghiệp năm 2014 và Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được 
Quốc hội ban hành… 

Nhấn mạnh các kết quả đạt được về cải thiện môi trường kinh doanh, 
song ông Tuấn cũng cho biết theo đánh giá chung của doanh nghiệp, 
những lĩnh vực thủ tục hành chính phiền hà nhất là đất đai, thuế và bảo 
hiểm xã hội. Hai khó khăn chính với doanh nghiệp được kể ra gồm khó 
tiếp cận thông tin đất đai và thiếu quỹ đất sạch. 

Trong khi đó, khó khăn khi xin giấy phép kinh doanh có điều kiện đã giảm 
bớt. Năm 2018, tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn khi xin giấy phép này đã 
giảm còn 34%, so với 42% năm trước đó. 

Tuy vậy, doanh nghiệp vẫn quan ngại về thủ tục “hậu đăng ký doanh 
nghiệp”. Có 31% doanh nghiệp trả chi phí không chính thức khi làm các 
thủ tục thành lập doanh nghiệp, 29% gặp khó khăn khi xin giấy chứng 
nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, 16% phải chờ hơn 1 tháng mới có đủ 
giấy tờ cần thiết để chính thức hoạt động. 

Cũng theo ông Tuấn, tiếp cận điện năng được đánh giá tốt nhưng hạ tầng 
giao thông còn yếu kém. Cũng có tới 37% doanh nghiệp đánh giá tiếp cận 
vốn là khó khăn. 

Trong khi đó, thủ tục hành chính thuế có những cải thiện, 80% doanh 
nghiệp thuận lợi khi thực hiện các nghĩa vụ thuế, đa số đánh giá quy trình 
thủ tục thuế dễ làm hơn trước. Ứng dụng công nghệ thông tin được đánh 
giá là một điểm sáng của ngành thuế. 



Còn thủ tục hải quan có cải thiện nhưng cần làm tốt hơn kiểm tra chuyên 
ngành, khi chỉ khoảng 15-27% doanh nghiệp cho biết dễ tuân thủ các thủ 
tục kiểm tra này. 

Đặc biệt, niềm tin của doanh nghiệp vào hệ thống tư pháp còn thấp. Cải 
cách tư pháp ở địa phương còn diễn ra chậm chạp. Kết quả khảo sát cho 
thấy có chưa tới 50% doanh nghiệp cân nhắc sử dụng tòa án để giải 
quyết các tranh chấp. 

Đồng tình với báo cáo của đại diện VCCI, TS Nguyễn Đình Cung nhắc tới 
nguy cơ thỏa mãn ở một số lĩnh vực. “Chúng ta cần tránh tình trạng ta cải 
thiện so với ta nhưng tụt lại so với thế giới. Như vậy chúng ta sẽ thiếu 
động lực cải cách, thiếu sự kiểm soát thực chất để có thể thay đổi”, TS 
Nguyễn Đình Cung nói. 

“Hai từ khóa là giảm chi phí, giảm rủi ro và phía sau đó là giảm rào cản, 
tăng mức an toàn trong hoạt động kinh doanh. Nhưng nhìn vào hoạt động 
xây dựng luật pháp thì lại có tình trạng một cải cách nhưng lại có hai ba 
điểm không cải cách khác kéo lại”, ông Cung nói. 

Còn bà Thảo thì cho rằng, cải cách trước hết phải từ tư duy quản lý của 
các bộ, ngành, địa phương. Lãnh đạo các bộ, ngành liên quan cần dành 
sự quan tâm thỏa đáng tới các chỉ số nhiều năm không có cải thiện hoặc 
cải thiện chậm, như: giao dịch thương mại qua biên giới, đăng ký tài 
sản… 

Bên cạnh đó, cần nhân rộng các sáng kiến cải cách và phương thức quản 
lý hiện đại theo thông lệ quốc tế tốt; nghiêm túc thực hiện các giải pháp 
đã được Chính phủ xác định về cải cách điều kiện kinh doanh, quản lý, 
kiểm tra chuyên ngành. 

Theo khoahocdoisong.vn 

 

6. Chỉ giáo viên được cơ sở giáo dục cử đi mới đủ 
điều kiện để dự xét thăng hạng? 
Theo quy định mới, giáo viên tự ý đi học dù có đủ các chứng chỉ 
theo yêu cầu nhưng không được cơ sở cử đi vẫn sẽ không đủ điều 
kiện để được xét thăng hạng? 

Nhận được điện thoại của một số đồng nghiệp đang công tác tại tỉnh 
Đồng Nai hỏi rằng: “Tỉnh em tổ chức cho giáo viên dự thi thăng hạng có 
nên làm hồ sơ tham gia không?” 



Chúng tôi nói rằng đây là cơ hội để khẳng định mình và cải thiện thu 
nhập. Nhưng cần tìm hiểu kỹ đã có giáo viên nào được xét thăng hạng 
chưa?  

Giáo viên tham gia dự xét thăng hạng (Báo phapluatdansinh.vn) 

Không ít địa phương cũng bắt giáo viên đi học bổ sung chứng chỉ, cũng tổ 
chức làm hồ sơ nhưng tuyệt nhiên chưa ai được may mắn thăng hạng. 

Bất ngờ vì đồng nghiệp cho biết: “ Năm học 2018-2019 cũng đã có vài 
chục giáo viên được xét thăng hạng rồi”. 

Không ít địa phương mới dừng lại việc tổ chức học còn bỏ ngõ việc 
thăng hạng cho giáo viên 

Không được may mắn như nhiều đồng nghiệp tại tỉnh Đồng Nai đã được 
xét thăng hạng sau khi học đủ các chứng chỉ theo yêu cầu. 

Không ít giáo viên ở một số địa phương bức xúc cho biết, chứng chỉ 
ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ chức danh nghề nghiệp cũng đã có đầy đủ, 
hồ sơ của việc thăng hạng cũng đã làm nhưng vài năm học trôi qua vẫn 
chưa được thăng hạng mà không hiểu vì lý do gì. 



Để có được 3 chứng chỉ ấy, giáo viên đã phải bỏ ra một khoản tiền không 
nhỏ cho việc học. Nếu tính cả chi phí đi lại, ăn ở và lệ phí nộp thi, nhiều 
thầy cô đã phải bỏ ra hơn chục triệu đồng. 

Nhưng đổi lại là những tháng ngày chờ đợi trong mỏi mòn. 

Thầy H. giáo viên Thể dục tại một trường trung học cơ sở Bình Thuận 
cho biết, dù có bằng đại học nhưng vẫn ăn lương trung cấp hàng chục 
năm nay.  

Cách đây 2 năm đã tham gia học lớp thăng hạng do tỉnh tổ chức và hồ sơ 
cũng đã sẵn sàng nhưng vẫn chưa được thăng hạng để cải thiện đồng 
lương. 

Cô P. giáo viên môn Ngữ văn cũng cho biết: “Mình đã tham gia học lớp 
thăng hạng do tỉnh tổ chức dù đã đủ thủ tục hành chính nhưng 2 năm nay 
vẫn chưa thấy gì”. 

Một số giáo viên dạy bậc trung học phổ thông đã có bằng thạc sĩ nhưng 
bao năm qua vẫn chỉ ăn lương đại học. Họ cũng luôn khát khao được dự 
thi lớp thăng hạng để tự khẳng định mình và cải thiện cuộc sống nhưng 
vẫn chưa có cơ hội. 

Bên cạnh đó, khá nhiều tỉnh thành ở phía Nam không ít giáo viên cũng 
nằm trong tình trạng tốt nghiệp đại học, cao đẳng vẫn ăn lương trung cấp. 

Và hằng ngày, những thầy cô giáo này vẫn mòn mỏi chờ đợi được thăng 
hạng cho đúng với trình độ chuyên môn của mình nhưng cũng chưa biết 
đến khi nào? 

Theo quy định mới về xét thăng hạng (năm 2019) chỉ giáo viên được 
cơ sở giáo dục cử đi dự xét mới đủ điều kiện để xét?  

Hiện có hàng ngàn giáo viên đã đầy đủ các loại chứng chỉ theo yêu cầu 
và chỉ chờ các cơ quan có thẩm quyền tại nhiều địa phương tổ chức thi 
hoặc xét thăng hạng. 

Nhưng xem ra điều này sẽ vô cùng khó vì một trong những quy định về 
việc xét thăng hạng giáo viên năm 2019 nói rất rõ: 

- Cơ sở giáo dục có nhu cầu về vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp 
ở hạng đăng ký dự xét và được cấp có thẩm quyền cử đi dự xét. 

Nhưng trong thực tế hiện nay, nhiều địa phương vẫn chưa áp dụng việc 
cử giáo viên đi dự xét. Họ thường ra thông báo để giáo viên tự đăng ký 
tham gia lớp học thăng hạng và làm hồ sơ để dự xét. 



Nếu như thế thì giáo viên tự ý đi học dù có đủ các chứng chỉ theo yêu cầu 
nhưng không được cơ sở giáo dục cử đi dự xét vẫn sẽ không đủ điều 
kiện để được xét thăng hạng theo quy định mới? 

Nếu thế thì, tất cả giáo viên đang cần cải tiến hạng của mình phải nắm rõ 
điều này để không bị mất tiền oan và khỏi phải sống trong tâm trạng hồi 
hộp, chờ đợi  được dự xét thăng hạng như hiện nay. 

Theo giaoduc.net.vn 

 

7. Đổi tên đệm trên CMND, CCCD có phải thi lại bằng 
lái xe không? 
Khi thay đổi thông tin tên đệm trên chứng minh nhân dân, căn cước 
công dân, công dân có phải thi lại bằng lái xe? 

Trả lời: 

Khoản 4 Điều 37 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định: “Trường hợp 
năm sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên giấy phép lái xe có sai lệch với giấy 
chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thì cơ quan quản lý 
giấy phép lái xe làm thủ tục đổi giấy phép lái xe mới phù hợp với thông tin 
ghi trong giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.” 

 

Ảnh minh họa. 



Như vậy, trường hợp tên đệm trên CMND không trùng với tên đệm trên 
giấy phép lái xe thì bạn được đổi bằng lái xe. Cơ quan quản lý GPLX sẽ 
làm thủ tục đổi GPLX phù hợp với tên đệm trên CMND của bạn. 

Thủ tục đổi giấy phép lái xe 

+ Đơn đề nghị đổi lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 
ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGTVT; 

+ Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có); 

+ Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp 
theo quy định, trừ trường hợp cấp lại giấy phép lái xe không thời hạn các 
hạng A1, A2, A3; 

+ Bản sao giấy chứng minh, nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc 
hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn 
cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử 
dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định, cư ở nước ngoài). 

4. Phương thức nộp: 

- Nộp trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận 
tải. 

5. Cơ quan giải quyết: 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. 

6. Thời hạn giải quyết: Không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ theo quy định. 

7. Lệ phí (nếu có): 135.000 đồng/lần. 

Theo danviet.vn 

 

8. Để bằng cấp là thước đo chính xác 
Thay vì phải “lao tâm, khổ tứ”, dành thời gian, công sức để “học 
thật, thi thật”, nhiều người lại chọn giải pháp nhanh gọn là mua văn 
bằng, chứng chỉ giả để hoàn thiện hồ sơ. Có cầu ắt có cung, "ngành 
nghề" kinh doanh bằng cấp, chứng chỉ giả cũng nhờ đó mà phát 
triển, gây nhiều hệ lụy cho xã hội. 

Những sai phạm nghiêm trọng xảy ra trong công tác đào tạo, cấp văn 
bằng 2 tại Trường Đại học Đông Đô vừa qua là một minh chứng cho thấy 
sự phức tạp của vấn đề không mới này. Mặc dù báo chí cũng như dư 
luận không ít lần “điểm mặt, chỉ tên” thạc sĩ nọ, cử nhân kia dùng bằng 



giả, chứng chỉ mua, rồi “đạo” luận văn, luận án nhưng tình trạng này vẫn 
diễn ra phổ biến và ngày càng tinh vi hơn. 

Một số tổ chức, cá nhân còn công khai thực hiện hành vi cung cấp, trao 
đổi, mua bán các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn, 
nghiệp vụ trên mạng. Thậm chí còn xuất hiện tình trạng bằng cấp, chứng 
chỉ “ra đời” từ các chương trình đào tạo liên kết, học từ xa, học trực tuyến 
trong nước lẫn ngoài nước khi chưa được ngành Giáo dục cấp phép. 
Nhiều trường hợp cán bộ công chức, viên chức sử dụng bằng giả, chứng 
chỉ giả hoàn thiện hồ sơ để thăng tiến. 

Các hoạt động vi phạm pháp luật này đang gây khó khăn cho công tác 
quản lý nhà nước, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội cũng như 
bản thân người học, tạo ra sự bất công cho những người đi học chân 
chính, thực chất. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, song chủ yếu là do chế tài 
xử phạt các hành vi vi phạm còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Bên cạnh 
đó, khi cơ chế tuyển dụng vẫn còn tình trạng coi trọng bằng cấp khi tuyển 
dụng, chuẩn hóa cán bộ thì nhu cầu về bằng cấp, chứng chỉ để làm “đẹp 
hồ sơ” là khó tránh khỏi. Trong khi đó, công tác cung cấp, đào tạo văn 
bằng cũng như các điều kiện bảo đảm chất lượng đối với việc sát hạch và 
cấp các loại chứng chỉ của nhiều cơ sở giáo dục còn nhiều bất cập chưa 
được khắc phục. 

Vì thế, đã đến lúc phải lập lại trật tự trong công tác đào tạo, cấp văn bằng 
và chứng chỉ nhằm bảo đảm sự công bằng, quyền lợi cho những người 
“học thật, thi thật”. 

Để làm được điều đó, trước hết các bộ, ngành, đơn vị liên quan phải tiến 
hành rà soát tổng thể để hạn chế những bất cập trong công tác này. Theo 
đó, cần sớm hoàn thiện và ban hành các văn bản quy định mẫu về văn 
bằng, chứng chỉ; đồng thời sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý văn bằng, 
chứng chỉ và dán tem bảo hiểm lên các phôi văn bằng, chứng chỉ... để 
tránh làm giả như từng xảy ra. Cùng với đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu 
quốc gia về văn bằng, chứng chỉ để phục vụ việc tra cứu, xác minh văn 
bằng, chứng chỉ là cần thiết nhằm hạn chế những sai phạm trong công 
tác này cũng như bảo đảm quyền lợi cho người học. 

Song song với đó là xử lý nghiêm những người có trách nhiệm liên quan 
đến việc tiếp tay cho hoạt động mua - bán, làm giả các văn bằng, chứng 
chỉ trái quy định của pháp luật. Với các địa phương, các cơ sở giáo dục, 
cần chủ động hơn trong phối hợp với cơ quan công an điều tra, xử lý 



nghiêm các trường hợp mua bán, làm giả văn bằng, chứng chỉ và sử 
dụng văn bằng, chứng chỉ giả trên địa bàn. 

Bằng cấp là thước đo đánh giá năng lực, trình độ học vấn của mỗi người. 
Thế nhưng, vấn nạn “học giả, bằng thật” hoặc “học giả, bằng giả” xảy ra 
phổ biến khiến thước đo đó có thể bị biến dạng. Một cơ chế đánh giá 
bằng cấp đúng mức, hợp lý sẽ không chỉ bảo đảm quyền lợi cho người 
“học thật, thi thật”, giúp tuyển dụng, đào tạo được những cán bộ “có tâm, 
có tầm” để cống hiến cho xã hội, mà còn khiến nạn bằng giả, chứng chỉ 
giả không còn đất sống. Khi đó, bằng cấp sẽ thực sự là thước đo chính 
xác với năng lực, sự cố gắng của học viên.     

Theo hanoimoi.com.vn 

 

9. Triển khai cổng dịch vụ công quốc gia: Người dân 
hài lòng là Chính phủ thành công 
Sáng 1.11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chủ trì hội 
nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia - 
đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện thủ 
tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. 

Mục tiêu xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) là hướng tới sự 
hài lòng cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành 
chính (TTHC), dịch vụ công (DVC) trực tuyến. Theo đó, quyết tâm của 
Chính phủ, của Văn phòng Chính phủ cùng các bộ, địa phương là thực 
hiện vận hành Cổng DVCQG vào cuối tháng 11.2019. 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn 
mạnh xây dựng Cổng DVCQG là việc quan trọng, là nhiệm vụ lớn để tiến 
tới Chính phủ số, nền kinh tế số. Theo đó, sự hài lòng của người dân, 
doanh nghiệp khi thực hiện TTHC) là sự thành công trong cung cấp DVC 
của Chính phủ, đúng theo phương châm Chính phủ phục vụ người dân, 
doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. 

Theo Cục Kiểm soát TTHC (VPCP), Cổng DVCQG được thiết lập tại một 
địa chỉ duy nhất (www.dichvucong.gov.vn) là đầu mối cung cấp thông tin, 
hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC, DVC trực tuyến và giám sát, 
đánh giá việc giải quyết TTHC. 

Lộ trình thực hiện Cổng DVCQG dự kiến khai trương cuối tháng 11.2019 
cho phép người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục: Đổi giấy phép 
lái xe (mức độ 3); cấp giấy phép lái xe quốc tế; cấp chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa; đăng ký khuyến mại; nộp thuế điện tử với doanh nghiệp; cấp 



mới điện hạ áp và trung áp; thanh toán tiền điện; thông báo thực hiện 
khuyến mại tại các địa phương. 
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10. Tạm dừng cấp giấy phép các trang thông tin điện 
tử tổng hợp 
Bộ Thông tin - truyền thông (TT-TT) vừa có công văn gửi Sở TT-TT 
các địa phương về việc chấn chỉnh hoạt động của các trang thông tin 
điện tử tổng hợp, nhằm khắc phục tình trạng các trang thông tin tổng 
hợp hoạt động như cơ quan báo điện tử. 

 

Một trang thông tin điện tử vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đề nghị 
xử lý vì cho rằng đưa thông tin không đúng sự thật - Ảnh: TTO 

Theo đó, công văn của Bộ TT-TT đưa ra 6 nhóm giải pháp cấp bách để 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhanh chóng, kiên quyết 
chấn chỉnh tình trạng "báo hóa" trang thông tin điện tử tổng hợp.  

Cụ thể từ ngày 1-11, tạm dừng cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện 
tử tổng hợp với nhóm đối tượng là các doanh nghiệp, các cơ quan báo chí 
để rà soát, chấn chỉnh, xử lý các trang tin điện tử tổng hợp vi phạm; sửa đổi 
các quy định pháp luật hiện hành để phù hợp với thực tiễn công tác quản 
lý.  

Các Sở TT-TT rà soát, thống kê số lượng trang thông tin điện tử tổng hợp 
đã cấp phép. Nếu trang thông tin điện tử tổng hợp đang hoạt động sử dụng 
tên trang, tên miền có những từ ngữ có thể gây nhầm lẫn là cơ quan báo 



chí như báo, tạp chí, tin, tin tức, news, times, online, daily… thì tổ chức, 
doanh nghiệp sở hữu trang phải thay đổi tên trang, tên miền cho phù hợp.  

Các Sở TT-TT báo cáo kế hoạch để khắc phục tình trạng trên và gửi về 
Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT-TT) giám sát. Các 
trang thông tin điện tử tổng hợp phải thể hiện đường dẫn để truy cập tin, 
đường dẫn bài gốc (link) ngay dưới tin, bài mà trang thông tin điện tử tổng 
hợp đăng lại từ các báo.  

Bộ TT-TT cũng yêu cầu các trang thông tin điện tử tổng hợp phải có thỏa 
thuận bằng văn bản với cơ quan báo chí (không chấp nhận thỏa thuận 
miệng) về việc cho phép trang thông tin điện tử tổng hợp được dẫn lại tin 
bài.  

Văn bản thỏa thuận trích dẫn nguồn tin phải nộp về cơ quan cấp phép 
trước ngày 15-11-2019. Sau thời hạn nói trên, nếu trang thông tin tổng hợp 
nào tổng hợp tin, bài từ nguồn tin không có thỏa thuận bằng văn bản, yêu 
cầu xử lý nghiêm theo quy định.  

Sở TT-TT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không xem xét cấp 
phép đối với những trang thông tin điện tử tổng hợp có tên miền thuộc địa 
phương khác, không cho phép trang thông tin điện tử tổng hợp thuộc địa 
phương tổng hợp thông tin về địa phương khác. 

Đối với những trang thông tin điện tử tổng hợp đã được cấp phép hoạt 
động vi phạm điều này thì phải yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp sở hữu trang 
tin đó sửa đổi, bổ sung giấy phép cho phù hợp.  

Đồng thời cũng yêu cầu tăng cường rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động 
của các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp có 
trụ sở hoạt động tại địa phương; xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định 
của pháp luật; 

Đặc biệt là các hành vi hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, nội dung 
trong giấy phép đã được cấp, ành vi lợi dụng trang thông tin điện tử tổng 
hợp để hoạt động như báo điện tử, tạp chí điện tử, hành vi cung cấp thông 
tin có xu hướng giật gân, câu khách, vi phạm bản quyền và các quy định 
của pháp luật về sở hữu trí tuệ.  

Dự kiến thời gian tới, Bộ TT-TT sẽ có văn bản yêu cầu các cơ quan báo chí 
phải có thỏa thuận bằng văn bản (không chấp nhận thỏa thuận miệng) về 
việc cho phép trang thông tin điện tử tổng hợp được dẫn lại tin bài, trong đó 
phải quy định rõ: chỉ cho phép dẫn lại nguồn tin sau ít nhất 3 giờ kể từ khi 
tin, bài gốc được đăng tải trên báo chí.  



Văn bản thỏa thuận nguồn tin phải gửi về Cục Phát thanh, truyền hình và 
thông tin điện tử hoặc các Sở TT-TT để theo dõi, giám sát. 

Theo tuoitre.vn 

 

11. Công dân được kê khai trực tuyến khi xin cấp lại 
thẻ căn cước  
Qua điện thoại hoặc máy tính có kết nối internet, người dân có thể 
kê khai trước thông tin xin cấp, đổi thẻ căn cước công dân. 

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 48/2019 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư 11/2016 (ban hành năm 2016) quy định về trình tự 
cấp, đổi lại thẻ căn cước công dân. 

Theo đó, khi tiếp công dân đến làm thủ tục đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ 
căn cước công dân, cán bộ tiếp công dân yêu cầu người đến làm thủ tục 
viết tờ khai căn cước công dân theo mẫu. Nếu công dân đã kê khai thông 
tin trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến, người làm nhiệm 
vụ sẽ in tờ khai căn cước công dân này để kiểm tra lại thông tin, ký, ghi rõ 
họ tên. 

Cán bộ tiếp công dân đối chiếu thông tin trên tờ khai căn cước công dân 
với thông tin trên các giấy tờ công dân xuất trình. Nếu thông tin kê khai 
đúng quy định, cán bộ tập hợp thành hồ sơ và thực hiện việc cấp, đổi. 

Thông tư mới cũng quy định rõ việc trả thẻ căn cước công dân cho người 
xin cấp, đổi được phân thành các cấp cụ thể. 

Trung tâm căn cước công dân quốc gia có trách nhiệm: trả thẻ căn cước 
công dân cho đơn vị tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công 
dân ban đầu. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nhận 
dữ liệu kết quả phê duyệt cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân được 
trả về để quản lý theo quy định và trả dữ liệu kết quả phê duyệt cấp, đổi, 
cấp lại thẻ căn cước công dân cho nơi đã chuyển dữ liệu. 

Cuối cùng, đơn vị tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân 
ban đầu sẽ là nơi trả thẻ căn cước công dân, giấy xác nhận số chứng 
minh nhân dân, thu, cắt góc và trả lại chứng minh nhân dân cho công 
dân. 

Đối với công dân có đăng ký trả kết quả tại địa chỉ theo yêu cầu thì bàn 
giao thẻ căn cước công dân, giấy xác nhận số chứng minh thư cho đơn vị 
cung cấp dịch vụ chuyển phát để trả cho họ. 

Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 1/12. 



Quy định hiện hành không đề cập đến việc công dân có thể hoàn 
toàn kê khai cấp, đổi thẻ căn cước công dân theo hình thức trực 
tuyến. Tuy nhiên trên thực tế việc này đã được triển khai tại TP HCM. 
Hoạt động này đã diễn ra từ ngày 3/7 với các bước cụ thể: 

Bước 1: Truy cập vào Trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cảnh sát 
Quản lý hành chính về trật tự xã hội) thuộc Công an TP HCM 
(qlhc.catphcm.bocongan.gov.vn/wps/portal/Home/trang-chu/cap-can-
cuoc-cong-dan) 

Bước 2: Người dân kê khai thông tin đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại căn 
cước công dân theo mẫu có sẵn trên trang thông tin điện tử. Người cần 
kê khai điền thông tin vào tờ khai căn cước công dân điện tử. 

Bước 3: Người dân lựa chọn ngày làm thủ tục gửi đến Phòng Cảnh sát 
Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Sau đó, người kê khai cần tích vào ô 
cam kết và mã xác nhận và ô kiểm tra thông tin. Tại  đây, người kê khai 
có thể thấy số lượt người đã đăng ký làm chứng minh nhân dân, căn 
cước công dân online vào thời điểm đó. 

Bước 4: Sau khi thực hiện thành công ba bước trên, tờ khai căn cước 
công dân sẽ hiển thị. Người kê khai kiểm tra thật kỹ các thông tin rồi tích 
vào ô xác nhận lưu tờ khai. 

Bước 5: Người kê khai lấy mã tờ khai và in tờ khai vừa hoàn thiện để nộp 
và hoàn thiện nốt thủ tục tại cơ quan chức năng, chờ nhận thẻ. 

Theo vnexpress.net 

 

12. 'DN Việt Nam cần làm chủ công nghệ nền tảng trong 
Chính phủ điện tử' 
Mật mã, nền tảng chia sẻ dữ liệu, điện toán đám mây và an toàn, an 
ninh mạng là 4 công nghệ nền tảng được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh 
Hùng đặt mục tiêu các DN Việt Nam cần phải làm chủ. 

Trong trao đổi tại phiên tọa đàm tại Diễn đàn về Công nghiệp 4.0 năm 
2019, chia sẻ về định hướng triển khai các nội dung công việc xây dựng 
Chính phủ điện tử, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông (TTTT) Nguyễn 
Mạnh Hùng đã cho biết Bộ coi phát triển Chính phủ điện tử và đô thị 
thông minh là một mục tiêu kép.  

Trong đó, mục tiêu số một là xây dựng được một Chính phủ điện tử, đô 
thị thông minh hiệu quả; còn mục tiêu thứ hai là thông qua quá trình đó 



tạo ra được các doanh nghiệp công nghiệp thông tin (CNTT) mạnh để 
góp phần cho giai đoạn tiếp theo - giai đoạn chuyển đổi số, đẩy mạnh 
công cuộc chuyển đổi số quốc gia, từ cái nôi Việt Nam đi ra toàn cầu. 

Trên cơ sở nhận thức rõ hiện nay nhiều doanh nghiệp công nghệ đang 
cơ bản làm những việc giống nhau, “nhà nhà làm, làm cùng một thứ 
nhưng lại làm không đến nơi”, người đứng đầu Bộ TTTT cho biết tới đây 
Bộ sẽ phân vai một số các doanh nghiệp nhất là những doanh nghiệp 
nền tảng, với mục tiêu đặt ra là “doanh nghiệp làm cái gì thì sâu cái đó, 
không những tốt cho Việt Nam mà còn đi ra toàn cầu được”. 

 

Bộ trưởng TTTT Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Việt Linh. 

Mới đây, tại buổi làm việc đầu tiên của Tổ công tác giúp việc Ủy ban 
quốc gia về Chính phủ điện tử kể từ khi nhiệm vụ thường trực Tổ công 
tác được chuyển từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ TTTT theo chỉ đạo 
của Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã một lần nữa đề cập 
đến cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong xây dựng, 
phát triển Chính phủ điện tử. 

"Chúng ta cần xây dựng Chính phủ điện tử tốt và dẫn đầu. Điều này sẽ 
mang lại cơ hội cho doanh nghiệp CNTT phát triển, phục vụ cho Việt 
Nam và từ Việt Nam đi ra nước ngoài”, ông nói. 



Cũng trong kết luận buổi làm việc của Tổ công tác, Bộ trưởng Nguyễn 
Mạnh Hùng đã nêu rõ các công nghệ nền tảng trong Chính phủ điện tử 
mà các doanh nghiệp Việt Nam cần phải làm chủ được. 

Cụ thể, về mật mã của Chính phủ điện tử, Bộ trưởng đề nghị Ban Cơ yếu 
Chính phủ rà soát, đề xuất mật mã dành cho Chính phủ điện tử việc gì sẽ 
do Ban làm, việc gì định hướng doanh nghiệp làm và những doanh 
nghiệp công nghệ Việt Nam nào sẽ tham gia vào việc làm chủ mật mã 
Chính phủ điện tử.  

Trên cơ sở đề xuất của Ban Cơ yếu Chính phủ, dự kiến trước ngày 
15/11/2019 sẽ có cuộc họp giữa Tổ công tác với Ban Cơ yếu Chính phủ 
để thống nhất vấn đề này. 

Tập đoàn VNPT được giao nhiệm vụ đề xuất tiêu chuẩn công nghệ liên 
quan đến nền tảng chia sẻ dữ liệu, trình Bộ TTTT xem xét, thực hiện ban 
hành. Cục Tin học hóa có trách nhiệm đề xuất danh sách các doanh 
nghiệp Việt Nam có năng lực làm chủ công nghệ về nền tảng chia sẻ dữ 
liệu. 

Bộ trưởng cũng nêu rõ, cần phải xem điện toán đám mây (Cloud 
Computing) là hạ tầng của hạ tầng, nên trong phát triển Chính phủ điện 
tử, doanh nghiệp Việt Nam phải làm chủ hạ tầng quan trọng này. Cục An 
toàn thông tin cần xác định các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng làm 
được điện toán đám mây cho Chính phủ điện tử. 

Khẳng định bảo đảm an toàn, an ninh mạng chính là điều kiện tiên quyết 
để xây dựng Chính phủ điện tử tin cậy, Bộ trưởng giao Cục An toàn 
thông tin đề xuất danh sách những sản phẩm an toàn, an ninh mạng 
khuyến nghị cho Chính phủ điện tử, xây dựng tiêu chuẩn liên quan và 
hướng dẫn các doanh nghiệp cách thức tham gia cung cấp giải pháp. 

Nhấn mạnh các công nghệ kể trên là những vấn đề quan trọng, nền tảng 
cho xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử và chúng ta có đầy đủ khả 
năng để làm chủ được, Bộ trưởng cũng lưu ý các đơn vị cần chỉ ra thời 
gian cụ thể cho từng nội dung công việc cụ thể. 

Theo news.zing.vn 

 

 

 

 



13. Cà Mau: Phải đi lại 5 lần, dân mới làm được giấy 
khai sinh 
Một người dân ở thị trấn U Minh (tỉnh Cà Mau) phản ánh đã phải đi 
lại 4 lần để làm thủ tục cấp giấy khai sinh cho trẻ dưới 6 tuổi nhưng 
vẫn chưa nhận được kết quả.  

Ngày 3.11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh này có văn 
bản chỉ đạo Chủ tịch UBND H.U Minh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm Chủ 
tịch UBND thị trấn U Minh vì để xảy ra nhiều tồn tại, hạn chế nghiêm trọng 
trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Theo đó, ngày 8.10, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cử công chức đến bộ 
phận 1 cửa của thị trấn U Minh cùng người dân làm thủ tục hành chính. 
Tại đây, công chức này ghi nhận, có 1 người dân đi lại đến bộ phận 1 cửa 
của thị trấn U Minh đã 4 lần nhưng chưa làm được thủ tục cấp giấy khai 
sinh cho trẻ dưới 6 tuổi. Người dân này, lúc thì bị cán bộ 1 cửa của thị 
trấn U Minh đề nghị bổ sung hộ khẩu, lúc lại bổ sung giấy kết hôn của cha 
mẹ... 

"Thủ tục đó từ từ đi" 

Đến 9 giờ 55 phút ngày 8.10, người dân đến (lần thứ 5) bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả thì được công chức Tư pháp - Hộ tịch yêu cầu ngồi 
chờ. Sau đó, người dân phải chi 200.000 đồng để nhận được kết quả. 

Sau khi nhận được giấy khai sinh, người dân đã yêu cầu làm thủ tục cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Tuy nhiên, công chức Tư pháp - 
Hộ tịch đã từ chối với lý do “thủ tục đó từ từ đi, chưa thực hiện liền được”. 

Nhưng theo quy định của UBND tỉnh Cà Mau trong lĩnh vực hộ tịch áp 
dụng tại UBND cấp xã thì thủ tục đăng ký giấy khai sinh và cấp thẻ bảo 
hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi được thực hiện đồng thời và trả cùng lúc 
2 kết quả cho người dân. Vụ việc nêu trên được xác định là “nhũng nhiễu, 
gây phiền hà cho người dân". 

Ngoài ra, công chức này cũng ghi nhận: Một số công chức tại bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả có thái độ thiếu tôn trọng người dân, không chủ 
động chào hỏi khi người dân đến giao dịch thủ tục hành chính; hướng 
dẫn thủ tục hành chính chưa tận tình; không viết phiếu hẹn giải quyết thủ 
tục hành chính theo quy định. Có trường hợp công chức không tuân thủ 
thời gian làm việc. Vẫn còn tình trạng vận động người dân đóng góp một 
số loại quỹ khi đến làm thủ tục hành chính. Đồng thời, tại bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả của thị trấn U Minh vẫn còn bố trí vách ngăn giữa 
công chức và tổ chức, cá nhân đến giao dịch thủ tục hành chính. 



Với những tồn tại, hạn chế này theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau là rất 
nghiêm trọng, gây phiền hà, bức xúc cho người dân. Chủ tịch UBND tỉnh 
Cà Mau đã chỉ đạo Chủ tịch UBND H.U Minh tổ chức kiểm điểm trách 
nhiệm Chủ tịch UBND thị trấn U Minh vì để xảy ra nhiều tồn tại, hạn chế 
nghiêm trọng trong giải quyết thủ tục hành chính; kiểm điểm, xử lý kỷ luật 
công chức thực hiện không đúng quy định. Ngoài ra, UBND huyện này 
phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cải 
cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc. 

Theo thanhnien.vn 

 

14. Yên Bình đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 
Thời gian vừa qua, Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Yên 
Bình hoạt động ổn định, hiệu quả mang lại niềm tin, sự hài lòng cho 
các tổ chức, cá nhân và nhân dân, góp phần tích cực nâng cao hiệu 
quả công tác cải cách hành chính. 

Ngay sau khi được thành lập và đi vào hoạt động, để đảm bảo chất lượng 
giải quyết thủ tục hành chính, bên cạnh đảm bảo hoạt động của các cửa 
giao dịch. Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện đã kịp thời tham 
mưu cho Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình ban hành các văn bản chỉ 
đạo, triển khai đồng thời chủ động phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, 
UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 
chính theo quy định. Trong 06 tháng, Bộ phận Phục vụ hành chính công 
huyện đã tiếp nhận được 27.250 hồ sơ, trong đó: Cấp huyện tiếp nhận 
17.214 hồ sơ, đã giải quyết xong 16.773 hồ sơ; Cấp xã tiếp nhận 10.477 
hồ sơ, đã giải quyết xong 10.415 hồ sơ. Tỷ lệ đánh giá hài lòng và rất hài 
lòng đạt 99,7%. Bên cạnh đó, Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện 
còn thường xuyên phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin đăng tải, 
cập nhật các văn bản của Trung ương, của tỉnh về việc thay thế, bổ sung 
các thủ tục hành chính và tích cực tuyên truyền, cung cấp đường dẫn truy 
cập (http://dichvucong.yenbai.gov.vn) nhằm công khai, minh bạch thủ tục, 
quy trình thụ lý, giải quyết thủ tục hành chính. 

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2411/QĐ-UBND 
và Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 phê duyệt bổ sung 
danh mục thủ tục hành chính công cấp huyện, xã tỉnh Yên Bái và Quyết 
định số 2490/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 về việc công bố danh mục thủ 
tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường 
thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy 
ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái. Bộ 



phận Phục vụ hành chính công huyện đã kịp thời phối hợp với Phòng Văn 
hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện đăng tải các 
thủ tục hành chính được bổ sung thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công và Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã để 
thông tin kịp thời đến các tổ chức, cá nhân. Theo đó có 07 thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện là: Thủ tục cấp, 
cấp lại, đổi Chứng minh nhân dân (9 số); Cấp thẻ Căn cước công dân khi 
đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Cấp thẻ Căn 
cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư; Cấp lại, đổi thẻ Căn cước công dân; Xác nhận số Chứng minh nhân 
dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư; Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp 
thẻ Căn cước công dân. Có 01 thủ tục của Bảo hiểm xã hội cấp huyện là: 
Thủ tục giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ 
cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp 
hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Bảo hiểm xã hội cấp huyện. Có 14 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
quản lý của Bộ Quốc phòng được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại 
Bộ phận Phục vụ hành chính công các xã, phường, thị trấn trên địa tỉnh 
Yên Bái, gồm: Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp 
trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội; Xóa 
đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch 
bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội; Giải quyết chế độ hưu 
trí hằng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh 
sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhập ngũ từ ngày 
30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội đã 
phục viên, xuất ngũ trước ngày 1/4/2000; Trợ cấp đối với dân quân bị ốm 
hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết; Trợ cấp đối với 
dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn 
đến chết; Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu; Đăng ký phục vụ trong 
ngạch dự bị; Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung; Đăng ký nghĩa vụ quân 
sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập; Đăng ký 
nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, 
học tập; Đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng; Đăng ký miễm gọi nhập 
ngũ thời chiến; Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người 
làm công tác cơ yếu nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có đủ từ 20 năm trở 
lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên xuất ngũ, thôi việc; Thủ 
tục giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với quân nhân, người làm công tác 
cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ 



sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và 
nhiệm vụ Quốc tế, có đủ từ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu 
đã phục viên xuất ngũ, thôi việc. Có 3 thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa 
học, công nghệ và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tỉnh, gồm: Công nhận doanh nghiệp, nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao; Công nhận lại doanh nghiệp, nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao; Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương…Có 
1 thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi 
trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp 
xã, đó là: Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương. 
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15. Hà Nội: Trước 15/11 phải hoàn thành tích hợp 
dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc 
gia  
Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội với các sở, ban, 
ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc khẩn trương tích 
hợp dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia và đẩy 
mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn. 

 

Hà Nội yêu cầu khẩn trương tích hợp dịch vụ công trực tuyến với Cổng 
dịch vụ công quốc gia (ảnh: Hạnh Nguyên) 

Trong đó, Văn phòng UBND Thành phố chủ trì tổ chức triển khai tích hợp 
dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm hoàn 



thành nhóm công việc phục vụ Cổng dịch vụ công quốc gia đi vào hoạt 
động trước ngày 15/11/2019 và nhóm công việc tích hợp một dịch vụ 
công theo lộ trình trong quý I/2020. 

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu thủ trưởng, giám đốc các sở, ban, 
ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh triển khai 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong phạm vi thành 
phố; quán triệt, chỉ đạo bộ phận “một cửa” và các phòng, ban chuyên môn 
liên quan và UBND xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc, đúng quy 
định trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ 
công, hệ thống “một cửa” điện tử dùng chung 3 cấp thành phố. 

Thủ trưởng, giám đốc các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với Văn 
phòng UBND thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai xây 
dựng dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu đến hết ngày 31/12/2019, 
100% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3 
và 4 (trong đó tối thiểu 30% thủ tục hành chính đạt mức độ 4). 
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