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1. Hai thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm áp 
dụng Cơ chế một cửa từ đầu năm sau 
Hai thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm áp dụng Cơ chế một 
cửa từ đầu năm sau 

Bộ Y tế cho biết, hai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực 
phẩm của Bộ Y tế được thí điểm thực hiện trên Cơ chế một cửa 
quốc gia từ 25/10 và sẽ chính thức áp dụng vào đầu năm sau. 

 

Bộ Y tế cung cấp thêm 2 thủ tục trên Cổng một cửa quốc gia 
 

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vừa ký ban hành quyết định về 
việc áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 2 thủ tục hành chính thuộc 
trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế. 

Theo đó, 2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm của Bộ Y 
tế gồm: Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập 
khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường; Kiểm tra nhà nước về an 
toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra 
chặt sẽ được thực hiện thí điểm Cơ chế một cửa quốc gia từ ngày 
25/10/2019 đến hết ngày 31/12/2019. 

Sau thời gian thí điểm, Bộ Y tế sẽ áp dụng chính thức Cơ chế một cửa 
quốc gia đối 2 thủ tục hành chính trên bắt đầu từ ngày 1/1/2020. 

Theo danh mục 61 thủ tục hành chính cần triển khai trong năm 2019 trên 
Cơ chế một cửa quốc gia (theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 
26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Y tế có 24 thủ tục hành chính. 



Trước đó, Bộ Y tế đã thực hiện triển khai thí điểm 10 thủ tục hành chính 
(trong đó có 2 thủ tục hành chính mới nêu trên). Như vậy, từ nay đến hết 
2019, Bộ Y tế còn phải tiếp tục triển khai 14 thủ tục hành chính trên Cổng 
thông tin một cửa quốc gia theo kế hoạch. 

Tính đến ngày 1/10/2019, đã có 13 Bộ, ngành tham gia kết nối với 184 
thủ tục hành chính được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia;  xử lý hơn 2,5 
triệu bộ hồ sơ của hơn 33.000 doanh nghiệp tham gia Cơ chế một cửa 
quốc gia. 

Trong đó, Bộ Y tế đã triển khai thực hiện được 18 thủ tục hành chính trên 
Cơ chế một cửa quốc gia. Các thủ tục này bao gồm: Cấp giấy phép nhập 
khẩu trang thiết bị y tế; Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm 
nhanh thực phẩm nhập khẩu; Công bố mỹ phẩm; Xác nhận đạt yêu cầu 
nhập khẩu của cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thực phẩm 
nhập khẩu; Nhập khẩu thuốc thành phẩm... 

Nếu thêm 2 thủ tục hành chính mới trên được áp dụng vào ngày 1/1/2020 
thì số lượng thủ tục hành chính được triển khai trên Cơ chế một cửa quốc 
gia của Bộ Y tế sẽ là 20 thủ tục hành chính. 

Theo ictnews.vn 

 

2. Thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất 
nhập cảnh 
Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ 
trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân. 

Dự thảo quy định, nơi tiếp người đến làm thủ tục xuất nhập cảnh phải 
được bố trí tại nơi thuận tiện, dễ tìm, có diện tích phù hợp để cơ quan, tổ 
chức, cá nhân liên hệ, giải quyết công việc; phải có biển hiệu ghi tên cơ 
quan, đơn vị; nội quy cơ quan, đơn vị; lịch tiếp người đến làm thủ tục, sơ 
đồ chỉ dẫn nơi làm thủ tục xuất nhập cảnh bằng tiếng Việt và tiếng Anh; 
bố trí đặt hòm thư góp ý ở vị trí thuận lợi để nhận đơn, thư, kiến nghị, 
khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Những nội dung thông báo, niêm yết công khai gồm: a- Địa chỉ cơ quan, 
Email, địa chỉ Cổng thông tin điện tử, số điện thoại chuyên dùng của cơ 
quan Quản lý xuất nhập cảnh. 

b- Danh mục các thủ tục hành chính, nội dung các thủ tục hành chính 
(bao gồm trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thành phần, số lượng 



hồ sơ; thời hạn giải quyết; mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính) thuộc thẩm 
quyền giải quyết của cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh. 

c- Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; danh mục 
thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch 
vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Quản lý 
xuất nhập cảnh. 

d- Danh mục các thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh. 

đ- Phí, lệ phí theo quy định. 

e- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh khác theo quy 
định. 

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây. 

Theo baochinhphu.vn 

 

3. Xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia: Nâng cao 
chất lượng phục vụ 
Dự kiến, vào cuối tháng 11/2019, Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ 
được khai trương. Đây được coi là một giải pháp nhằm nâng cao 
chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ 
tục hành chính và cung cấp dịch vụ công. 

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai Cổng Dịch vụ công quốc 
gia, tổ chức ngày 1/11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai 
Tiến Dũng nhấn mạnh, thời gian qua, để nâng cao chất lượng phục vụ 
người dân và doanh nghiệp, các bộ, các địa phương đã tích cực xây 
dựng Cổng Dịch vụ công, các hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, 
cấp tỉnh. Tuy nhiên, việc triển khai riêng lẻ khiến các bộ, địa phương khó 
cung cấp được đầy đủ, toàn diện các dịch vụ công đối với doanh nghiệp, 
người dân. 

Với tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Thủ 
tướng Chính phủ đã giao cho Văn phòng Chính phủ cùng các bộ, địa 
phương tập trung triển khai xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia. Dịch 
vụ công ở các bộ, các địa phương giải quyết thủ tục hành chính cho 
người dân, doanh nghiệp phải được tích hợp trên nền tảng trục liên thông 
văn bản quốc gia. 



Cổng Dịch vụ công quốc gia được thiết lập tại một địa chỉ duy nhất 
www.dichvucong.gov.vn. Theo lộ trình thực hiện, Cổng sẽ khai trương 
vào cuối tháng 11/2019, cho phép người dân, doanh nghiệp thực hiện 8 
thủ tục hành chính thiết yếu gồm: 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). 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu 
tại Hội nghị 

Đến tháng 12, các dịch vụ dự kiến được tích hợp thêm bao gồm: Nộp 
thuế điện tử đối với cá nhân; cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách; hủy tờ 
khai hải quan; khai bổ sung tờ khai hải quan; nhóm thủ tục đăng ký giao 
dịch bảo đảm. 

Những dịch vụ công dự kiến được tích hợp vào Cổng Dịch vụ công quốc 
gia trong quý I/2020 gồm: Thu phạt vi phạm giao thông đường bộ; đổi 
giấy phép lái xe (mức độ 4), cấp mới giấy phép lái xe, đăng ký kinh 
doanh, dịch vụ công về trang thiết bị y tế, nộp thuế điện tử với cá nhân; 
thu phí, lệ phí trước bạ xe ôtô, xe gắn máy; giao dịch bảo đảm; đăng ký 



hợp đồng cung ứng lao động; khai sinh, cấp phiếu lý lịch tư pháp; cấp 
giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; nhóm thủ tục về trang thiết bị. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, việc xây dựng, hoàn thiện Cổng 
Dịch vụ công quốc gia là việc làm liên tục, thường xuyên. Cổng Dịch vụ 
công quốc gia sẽ nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh 
nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công. 

Cổng dịch vụ công quốc gia hướng tới là một hiện diện số nhất quán, 
đầy đủ, đáng tin cậy và thân thiện của Chính phủ phục vụ người dân 
và doanh nghiệp. 

Theo congthuong.vn 

 

4. Đề xuất bỏ ngưỡng 3 triệu USD với dự án ODA 
không hoàn lại  
Qua tham vấn với các cơ quan liên quan, Ban soạn thảo đề xuất 
không quy định mức vốn với dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển 
chính thức không hoàn lại và theo đó Thủ tướng Chính phủ sẽ ủy 
quyền, trao quyền cho bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và 
chủ tịch UBND các địa phương xem xét phê duyệt dự án. 

Thông tin trên được ông Lưu Quang Khánh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Đối 
ngoại (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đưa ra tại cuộc họp Ban soạn thảo các 
Nghị định quy định chi tiết Luật Đầu tư công năm 2019 diễn ra hôm nay 
(4/11) tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung, 
Phó trưởng Ban soạn thảo các Nghị định chủ trì cuộc họp. 

Trình bày dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 
16/3/2016 và Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính 
phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn 
vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, ông Lưu Quang Khánh cho 
biết, ngày 26/9/2019, Ban soạn thảo đã có văn bản xin ý kiến chính thức 
của các bộ, ngành và địa phương. Đến nay, đã nhận được ý kiến đóng 
góp của 19 bộ và cơ quan trung ương, 38 tỉnh, thành phố và nhiều đơn vị 
thuộc Bộ. 

Dự thảo Nghị định thay thế vẫn đang vướng ở Chương 7 về quản lý tài 
chính do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng, ông Lưu Quang Khánh cho hay. 



Các hướng dẫn về quản lý tài chính trước đây thường được đưa vào một 
số thông tư của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, theo Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật, thông tư không được quy định các thủ tục hành chính. 
Ban soạn thảo Nghị định sẽ làm việc với Bộ Tài chính để hoàn thiện 
Chương 7, sau đó sẽ xin ý kiến chính thức bằng văn bản các bộ ngành, 
địa phương về chương này, ông Khánh nói thêm. 

Theo đại diện Vụ Kinh tế Đối ngoại, một nguyên tắc quan trọng trong xây 
dựng Nghị định thay thế là giải quyết các vướng mắc, bất hợp lý cho các 
cơ quan Việt Nam và đối tác phát triển, nhà tài trợ; đề xuất sửa đổi quá 
trình triển khai Nghị định 16 và Nghị định 132 cho phù hợp với Luật Quản 
lý nợ công và Luật Đầu tư công. 

Đối với việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương thực hiện, phê duyệt 
văn kiện dự án và hỗ trợ kỹ thuật khi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn 
lại, trong Luật Đầu tư công năm 2019 và Luật Quản lý nợ công đều không 
có nội dung hỗ trợ kỹ thuật, trong khi đây lại là đặc thù của vốn ODA, viện 
trợ không hoàn lại. 

Hiện nay, theo Nghị định 132, các dự án sử dụng ODA không hoàn lại từ 
3 triệu USD trở lên thì phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương 
thực hiện. Tuy nhiên, qua trao đổi với các cơ quan liên quan, nhất là Văn 
phòng Chính phủ, tại Chương 4 của dự thảo Nghị định, Ban soạn thảo đã 

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung, Phó Trưởng 
Ban soạn thảo các Nghị định chủ trì cuộc họp. 



thống nhất đề xuất không quy định mức vốn với dự án sử dụng ODA 
không hoàn lại. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ xem xét, quyết định 
chủ trương thực hiện một số dự án trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, 
tôn giáo. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các địa 
phương sẽ được ủy quyền, trao quyền xem xét phê duyệt dự án ở bất kể 
quy mô nào. 

"Ý kiến đóng góp của các cơ quan mà chúng tôi nhận được đều đồng tình 
với đề xuất trên", ông Lưu Quang Khánh nhấn mạnh. 

Tại cuộc họp, ông Tăng Ngọc Tráng, Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm 
định đầu tư (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã trình bày dự thảo Nghị định sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 
30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư và Nghị định 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 
25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia. 

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Trung, tinh thần chung của Ban soạn thảo 
là đảm bảo bám sát nội dung, điều khoản của Luật Đầu tư công năm 
2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020). Ngoài kế thừa nội dung phù 
hợp của các nghị định ban hành trước đây, một điểm rất quan trọng trong 
dự thảo các Nghị định này là tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bởi các nghị 
định hướng dẫn thi hành các điều khoản của Luật Đầu tư công năm 2014 
có rất nhiều vấn đề, vướng mắc, gây khó khăn cho các bộ ngành địa 
phương trong tổ chức thực hiện. 

“Chúng ta quy định hướng dẫn thực hiện, nhưng phải tạo điều kiện theo 
hướng không tạo ra các thủ tục không cần thiết”, Thứ trưởng Nguyễn 
Đức Trung nêu. 

Trên cơ sở ý kiến góp ý thảo luận hôm nay, Ban soạn thảo sẽ hoàn thiện 
hồ sơ, nếu đảm bảo các thủ tục thì sẽ thống nhất ý kiến gửi Bộ Tư pháp 
thẩm định. Ngoài ra, tiếp tục tổ chức các cuộc họp để tiếp thu ý kiến và 
giải trình ý kiến cho dự thảo các Nghị định để đảm bảo đủ điều kiện trình 
Chính phủ trong tháng 11 theo kế hoạch. 

Theo baodautu.vn 

 

5. Ngừng nhận hồ sơ giấy khi Cấp phép kinh doanh 
nhập khẩu ô tô 
Từ ngày 01/11/2019, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương bắt đầu 
tiếp nhận hồ sơ đối với thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu 



ô tô bằng dịch vụ công trực tuyến và không tiếp nhận hồ sơ giấy đối 
với các thủ tục hành chính này. 

Thông tin từ Bộ Công thương cho biết, nhằm thực hiện cải cách thủ tục 
hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các 
tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công 
Thương đã hoàn thành việc xây dựng và bắt đầu thực hiện cung cấp trên 
Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương (tại địa chỉ 
http://online.moit.gov.vn) ở mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc 
lĩnh vực xuất nhập khẩu kể từ ngày 01/10/2019. 

Theo đó, từ 1/11/2019, Cục Xuất khẩu sẽ không tiếp nhận hồ sơ giấy đối 
với các thủ tục hành chính: Cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô, 
Cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô, Cấp lại giấy phép kinh 
doanh nhập khẩu ô tô, Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, 
quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại 
Việt Nam; Cấp lại; sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất 
khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện 
tại Việt Nam, Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền 
nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam. 

Theo khoahocdoisong.vn 

 

6. Để nông sản sạch đến tay người tiêu dùng 
Theo Viện Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam, sản xuất nông nghiệp 
hữu cơ của Việt Nam thời gian qua còn mang tính tự phát, sản xuất 
với quy mô nhỏ lẻ nên khó có thể phát triển ổn định, bền vững. 

Với phương thức canh tác hạn chế tối đa việc sử dụng hoá chất và các 
nguồn hữu cơ được tái sử dụng một cách triệt để, nông nghiệp hữu cơ và 
những sản phẩm của nó đang là một trong những hướng đi của nông 
nghiệp Việt Nam. 

Nhưng hiện những sản phẩm nông nghiệp “sạch” này vẫn khó khăn khi 
tiếp cận tới tay người tiêu dùng. 

Theo Viện Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam, sản xuất nông nghiệp 
hữu cơ của Việt Nam thời gian qua đa phần còn mang tính tự phát, sản 
xuất với quy mô nhỏ lẻ nên khó có thể phát triển ổn định, bền vững. 

Hiện nay, nhiều nông dân vẫn chưa muốn chuyển đổi sang sản xuất nông 
nghiệp hữu cơ do sức hấp dẫn về thu nhập từ các sản phẩm nông nghiệp 
hữu cơ chưa được chứng minh. 



Ông Lê Thành Hưng, Viện Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam cho hay, 
quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ cần có thời gian dài để cải tạo đất, 
tạo nguồn nước tưới đáp ứng yêu cầu về chất lượng. 

 

Nông dân huyện Châu Thành (Trà Vinh) đầu tư nhà lưới và hệ thống 
trồng rau thủy canh. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN 

Ngoài ra, sản xuất hữu cơ không sử dụng phân bón tổng hợp, áp dụng kỹ 
thuật cao cũng như các quy trình kiểm soát khắt khe, thị trường tiêu thụ 
lại chưa được cam kết. 

Đặc biệt, chi phí sản xuất lớn nhưng năng suất không cao đang là những 
rào cản phát triển nông nghiệp hữu cơ. 

Mặc dù vậy, ông Hưng vẫn cho rằng, để hướng tới nền nông nghiệp 
sạch, phát triển bền vững, các nhà quản lý đã và đang đưa ra nhiều chính 
sách nhằm thúc đẩy phát triển nền sản xuất nông nghiệp hữu cơ. 

Trong đó phải kể đến Bộ tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) về nông nghiệp 
hữu cơ, bởi đây chính là công cụ giúp đảm bảo an toàn và đảm bảo sức 
khoẻ cho người sử dụng, đồng thời bảo vệ môi trường. 

“Đối với các doanh nghiệp, bộ tiêu chuẩn này giúp kiểm soát chất lượng, 
quản lý toàn diện, thiết lập được các quy trình sản xuất, các thủ tục liên 
quan cho mỗi quy trình. Quan trọng hơn, các quy định về tiêu chuẩn quốc 
gia giúp doanh nghiệp kịp thời phát hiện những sản phẩm không đạt yêu 



cầu. Đồng thời giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hướng 
tới đáp ứng và thoả mãn nhu cầu của khách hàng”, ông Hưng cho biết. 

Theo bà Trần Thị Thu Hằng, Tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu 
Nông sản thực phẩm Việt Nam, người tiêu dùng đang có những yêu cầu 
cao hơn đối với sản phẩm nông sản sạch, an toàn cho sức khỏe và bảo 
vẹ môi trường. 

Bởi vậy, doanh nghiệp luôn tìm giải pháp liên kết với người trồng để tạo 
ra những sản phẩm hữu cơ, không hóa chất, tuân thủ các tiêu chuẩn chất 
lượng, an toàn từ sản xuất đến bàn ăn, tuân thủ các hoạt động và thực 
hành kinh doanh bền vững và đạo đức khác. 

Tuy nhiên, bà Hằng cũng cho rằng, hiện có rất nhiều các sản phẩm giả, 
nhái nông sản sạch. Do vậy, khó khăn ở đây là phải nâng cao nhận thức, 
kỹ năng xử lý cho người tiêu dùng liên quan đến việc xác định, lựa chọn 
và tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn để bảo vệ sức khoẻ của chính 
họ. 

Người tiêu dùng cũng cần được tuyên truyền để có những nhận biết liên 
quan đến các tiêu chuẩn, logo, nhãn mác và xử lý khi gặp các nhãn mác 
nhái thương hiệu. 

Đồng thời cần có những chế tài xử lý mạnh tay với hành động làm nhái 
nông sản sạch, bà Hằng nói thêm. 

Thời gian qua, Tổ chức Người tiêu dùng Quốc tế  (Consumers 
International - CI) đã tiến hành nhiều khảo sát đối với người tiêu dùng về 
sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. 

Tại Việt Nam, khi tiến hành khảo sát 150 người tiêu dùng ở Hà Nội và Tp 
Hồ Chí Minh, kết quả cho thấy, có đến 88% người tiêu dùng cho rằng, 
chứng nhận nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm hữu cơ là yếu tố 
quan trọng nhất khi họ đưa ra quyết định mua, tiêu dùng thực phẩm cho 
gia đình. 

Theo ông Phạm Đức Minh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH 
Eco Footprint - doanh nghiệp đã có nhiều năm tham gia thị trường nông 
nghiệp hữu cơ tại Việt Nam cho biết, với tôn chỉ kinh doanh xanh, sạch, 
thân thiện với môi trường, doanh nghiệp luôn nỗ lực tìm kiếm và phát 
triển đa dạng các sản phẩm phục vụ ngành nông nghiệp công nghệ cao, 
nông nghiệp hữu cơ với tiêu chí thân thiện với môi trường, an toàn với 
con người, góp phần nâng cao dân trí nông nghiệp, từ đó nâng cao sản 
lượng và chất lượng các sản phẩm nông nghiệp. 



“Để sản phẩm của nông nghiệp hữu cơ từng bước có chỗ đứng tại thị 
trường Việt Nam, ngoài việc có các cơ chế chính sách mang tính định 
hướng, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này rất cần thiết có 1 
sân chơi chung để kết nối, giao thương và chia sẻ những sản phẩm tốt, 
nhân rộng và quảng bá sản phẩm chất lượng để người nông dân biết, từ 
đó tạo ra những sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn trên thị trường”, 
ông Minh chia sẻ. 

Nhiều chuyên gia cho rằng, khi người tiêu dùng Việt ngày càng quan tâm 
và có xu hướng sử dụng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, thì rất cần nhà 
nước có các cơ chế để kiểm soát tốt hơn các sản phẩm giả, nhái, đồng 
thời cùng với doanh nghiệp có những hỗ trợ tuyên truyền, triển lãm giới 
thiệu các sản phẩm sạch, có chứng nhận trên thị trường. 

Từ đó, không những giúp doanh nghiệp tiếp cận được người tiêu dùng 
mà cũng giúp cho người tiêu dùng có thêm những hiểu biết, thông tin về 
các sản phẩm sạch…/. 

Theo bnews.vn 

 

7. Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh cải thiện môi trường 
kinh doanh 
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các giải pháp cải thiện môi 
trường kinh doanh. 

Sản xuất điện thoại di động tại Công ty Điện tử Samsung Việt Nam Thái 
Nguyên (SEVT). Ảnh: Danh Lam/TTXVN 



Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới vừa công 
bố, chỉ số Môi trường kinh doanh của Việt Nam giảm 1 bậc (từ vị trí 69 
xuống vị trí 70/190 nền kinh tế được khảo sát), trong đó đa số các chỉ số 
thành phần giảm bậc. 

Để kịp thời khắc phục những hạn chế nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu 
cầu các bộ, ngành liên quan phân tích, đánh giá kỹ thực trạng, nguyên 
nhân các chỉ số tụt hạng, xếp hạng thấp và kiến nghị, đề xuất ngay các 
giải pháp tạo đột phá trong nâng hạng môi trường kinh doanh, báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/11/2019. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Văn phòng Chính phủ và các bộ, 
ngành liên quan dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy 
mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
trước ngày 10/11/2019. 

Theo baotintuc.vn 

 

8. Có thể làm thủ tục cấp căn cước công dân qua 
internet 
Công dân điền vào tờ khai, trường hợp kê khai thông tin theo mẫu 
Tờ khai Căn cước công dân trên trang thông tin điện tử dịch vụ 
công trực tuyến... 

 

Người dân làm thẻ căn cước tại Công an TP.HCM 



Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành Thông tư số 40/2019/TT-BCA 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 
1.2.2016 quy định chi tiết một số điều của luật Căn cước công 
dân (CCCD), và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31.12.2015 quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật này. 

Thông tư 40 gồm 3 điều, quy định trình tự, thủ tục cấp thẻ CCCD như: 
công dân điền vào tờ khai, trường hợp kê khai thông tin theo mẫu Tờ khai 
CCCD 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. 

Đối với địa phương tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD 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 CCCD có thẩm quyền; 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 (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. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 18.11.2019. 

Theo thanhnien.vn 

 

9. Vụ đi lại 5 lần để làm giấy khai sinh: Điều chuyển 
cán bộ vi phạm 
UBND thị trấn U Minh (huyện U Minh, Cà Mau) cho biết, đã điều 
chuyển ông Trần Minh Tiến, công chức Tư pháp - Hộ tịch của thị trấn 
sang bộ phận khác. 

Nguyên nhân ông Tiến bị điều chuyển là do “nhũng nhiễu, gây phiền hà, 
bức xúc cho người dân”. Hiện nay, đảng ủy thị trấn U Minh đang xem xét 
kỷ luật ông Tiến về mặt Đảng. Sau đó, UBND thị trấn sẽ có hình thức xử 
lý về mặt chính quyền. 

Trước đó, VOV đưa tin, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về 
việc “bị làm khó” khi đi làm thủ tục hành chính, ngày 8/10 Văn phòng 
UBND tỉnh Cà Mau cử công chức cùng người dân đến bộ phận một cửa 
của thị trấn U Minh làm thủ tục.  



Tại đây, công chức đã ghi nhận: người dân này lần thứ 5 đến 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. 
 

 

Việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện U Minh thời gian 
tới cần được chấn chỉnh (trong ảnh: Người dân huyện U Minh đi làm thủ 

tục hành chính). 

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”. 
Tuy nhiên, theo quy định thì hai thủ tục này được thực hiện đồng thời và 
trả cùng lúc 2 kết quả. 

Vụ việc nêu trên được xác định là “rất nghiêm trọng, gây phiền hà, bức 
xúc cho người dân”.  Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Chủ tịch 
UBND huyện U Minh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch UBND thị 
trấn U Minh; kiểm điểm, xử lý kỷ luật công chức thực hiện không đúng 
quy định và chấn chỉnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn./. 

Theo vov.vn 



10. Cao Bằng: Xuất nhập khẩu là nhiệm vụ trọng tâm 
trong phát triển kinh tế 
Là tỉnh miền núi, Cao Bằng có đường biên giới trải dài hơn 330km 
giáp với Trung Quốc. Chính vì vậy, ngoài du lịch và phát triển nông - 
lâm nghiệp, thì việc đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu đang trở 
thành lĩnh vực trọng tâm đóng góp vào ngân sách. 

 

Trà Lĩnh đang được Chính phủ quan tâm, đầu tư trở thành 1 trong 4 cửa 
khẩu trọng điểm giao thương hàng hoá với Trung Quốc 

Với 1 cửa khẩu quốc tế, 3 cửa khẩu chính, nhiều cửa khẩu phụ, Cao 
Bằng muốn tận dụng lợi thế này, qua đó đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa 
khẩu để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ có quyết định thành lập Khu kinh tế cửa 
khẩu Cao Bằng với diện tích 30.130 ha, gồm 37 xã và 3 thị trấn của 7 
huyện biên giới. Điều này khẳng định, lĩnh vực giao thương hàng hóa qua 
biên giới với Trung Quốc ở Cao Bằng rất được lãnh đạo Nhà nước quan 
tâm và đánh giá cao. 

Cửa khẩu Trà Lĩnh là 1 trong 4 cửa khẩu của Việt Nam được lựa chọn để 
xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới giữa Việt Nam và Trung 
Quốc. Tỉnh Cao Bằng cũng đã ký thỏa thuận khung với TP Bách Sắc, tỉnh 
Quảng Tây (Trung Quốc) về hợp tác xuất khẩu nông sản, hải sản và hoa 
quả của Việt Nam qua Cửa khẩu Trà Lĩnh - Long Bang (tên gọi phía của 
Trung Quốc) với mục tiêu nâng cao kim ngạch XNK nông - lâm - thủy sản 



của Việt Nam nói chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng. Đây là lợi thế rất lớn 
cho việc phát triển kinh tế vùng biên. 

Ông Nông Xuân Ánh – Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu 
Trà Lĩnh cho biết, hiện nay cơ sở hạ tầng ở Trà Lĩnh đã được xây dựng 
cơ bản tốt, đáp ứng cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Các bến bãi đỗ 
được xây dựng tương đối lớn, trong đó có nhiều bến bãi do doanh nghiệp 
tư nhân đầu tư. Thực hiện triệt để cải cách hành chính, nên thủ tục thông 
quan được giản, thời gian nhanh chóng. Doanh nghiệp chỉ cần đẩy hồ sơ 
khai báo điện tử, nếu đơn vị uy tín thì được duyệt chỉ trong vòng vài phút. 

 

Lực lượng Hải quan đang kiểm tra 1 xe hàng. 

Tà Lùng là cửa khẩu quốc tế và lớn nhất ở tỉnh Cao Bằng. Một số mặt 
hàng nông sản được xuất khẩu qua đây như thanh long, mía nguyên liệu, 
nước cốt dừa, bột cá, vỏ bời lời khô và mực đông lạnh. Đặc biệt là tôm 
đông lạnh và nhân hạt điều với số lượng lớn, giá trị cao. 

Việc giao thông hàng hóa tấp nập ở Tà Lùng còn được thể hiện ở việc, 
trung bình mỗi ngày có hàng trăm lượt người làm thủ tục xuất, nhập cảnh 
qua biên giới Việt - Trung. Có nhiều thời điểm trong năm, có thể lên tới 
2.000 người/ngày được làm thủ tục thông quan. 

Ông Mai Anh Duẩn – Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quản cửa khẩu 
Quốc khẩu Tà Lùng thông tin, hiện nay ở khu vực cửa khẩu có 5 bến bãi 



do doanh nghiệp đầu tư được cấp phép. Sức chứa mỗi bãi lên tới vài 
trăm xe cùng lúc, giúp cho việc bảo quản hàng hóa chất lượng được đảm 
bảo tốt hơn trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc. Các bến bãi này sẽ 
được cán bộ hải quan quản lý chặt chẽ từng xe một. Mức thu phí hạ tầng 
mỗi container là 6,5 triệu đồng. 

 

Tà Lùng là cửa khẩu có mức độ giao thương hàng hoá lớn nhất ở Cao 
Bằng hiện nay. 

Thông tin với Báo NNVN, ông Hoàng Văn Hòa - Phó Cục trưởng Cục Hải 
quan Cao Bằng cho biết, hiện nay có nhiều lý do khiến cho việc xuất khẩu 
qua các cửa khẩu Cao Bằng còn ít. Mặt hàng chủ yếu thông quan qua địa 
phương là hàng đã được làm thủ tục xuất nhập khẩu qua Hải quan Hải 
Phòng. Ngành tăng cường các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, 
mời gọi đầu tư. Nhưng thực tế cơ sở vật chất tại các cửa khẩu cũng chưa 
được đầu tư đồng bộ. Mong muốn sau này phía Trung Quốc cũng sẽ mở 
cửa cho các cửa khẩu ở Cao Bằng, đặc biệt là Cửa khẩu Trà Lĩnh trở 
thành tuyến đường xuất nhập khẩu các loại hàng hóa, nhất là các mặt 
hàng nông sản. 

Ông Hoàng Xuân Ánh – Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cũng đã xác nhận 
việc phát triển kinh tế cửa khẩu, xuất khẩu nhập khẩu hàng qua Cao 
Bằng chính là trọng tâm trong phát triển kinh tế của tỉnh. Vì vậy nỗ lực tạo 
mọi nguồn lực để tạo điều kiện cho việc xuất khẩu và giao thương với 
Trung Quốc. Hàng năm tổ chức gặp gỡ, đối thoại với chính quyền và các 



doanh nghiệp của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), tạo cơ hội hợp tác kinh 
tế hai bên. 

Tuy nhiên điểm khó khăn nhất hiện nay được Chủ tịch UBND tỉnh Cao 
Bằng chỉ ra là giao thông kết nối tới Cao Bằng còn quá khó khăn. Ngay cả 
tuyến đường huyết mạch như QL3 cũng chỉ là đường cấp 4 miền núi, 
quanh co đèo dốc. Cả hệ thống chính trị địa phương vào cuộc để đẩy 
nhanh tiến độ đầu tư cho tuyến đường cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh, thì 
mới mong kinh tế cửa khẩu bật lên được. 

 

Bến bãi của công ty TNHH TM vận tải Phú Anh (Khu kinh tế cửa khẩu 
Tà Lùng) luôn có hơn gần 100 container hàng nằm chờ sẵn sàng cho 

việc thông quan hàng hóa với Trung Quốc. 

Cùng với chủ trương, quyết sách của tỉnh, trong đó cơ chế, chính sách ưu 
đãi thu hút các nhà đầu tư, tăng cường các điều kiện xuất nhập khẩu 
hàng hóa với thị trường Trung Quốc, sẽ là mục tiêu giúp Cao Bằng nâng 
cao số thu ngân sách, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã 
hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Tiếp tục khai thác 
tiềm năng, lợi thế và sức hấp dẫn của vùng đất biên cương. 

Theo nongnghiep.vn 

 

 

 



11. Cải cách để ngành du lịch TP.HCM ngày càng hấp 
dẫn 
Thời gian chứng nhận đạt hạng sao của cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở 
ăn uống phục vụ du khách, cấp thẻ hướng dẫn viên… đã được rút 
ngắn.  

Từ tháng 3-2019, Sở Du lịch TP.HCM đã triển khai hệ thống cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn đối với 100% thủ tục hành chính. 
Theo các doanh nghiệp (DN) kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc 
tế, DN chuyên về lưu trú… việc cải cách trên đã tạo thuận lợi cho hoạt 
động kinh doanh của họ. 

Pháp Luật TP.HCM trao đổi cùng bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc 
Sở Du lịch TP.HCM (ảnh), về vấn đề này.  

Đưa 26 thủ tục lên mạng, dân bớt đi lại 

. Phóng viên: Thưa bà, việc triển khai dịch vụ trực tuyến công của sở có 
hướng đích như thế nào và đã đạt được kết quả ra sao? 

+ Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa: Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đối 
với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực du lịch nhằm cung cấp các tiện 
ích để phục vụ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong các giao dịch hành 
chính. Theo đó, trước đây các cá nhân, tổ chức, DN phải đến bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả của sở để làm hồ sơ thủ tục hành chính. Còn bây 
giờ chỉ cần có thiết bị như điện thoại, máy tính có kết nối Internet là cá 
nhân, DN hoàn toàn có thể thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với tất cả 
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở (26/26 thủ tục 
hành chính). 

Nhìn chung, công tác này bước đầu đạt kết quả khả quan khi trong chín 
tháng đầu năm 2019 tỉ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đạt trên 
60%. 

. Để đạt kết quả trên, Sở Du lịch có đột phá nào về công tác tổ chức, con 
người, thưa bà? 

+ Để thực hiện giải quyết hiệu quả các nhu cầu của cá nhân, tổ chức, DN 
về thủ tục hành chính, sở chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của 
bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bố trí lại nơi tiếp nhận và trả kết quả 
khoa học. Song song đó cung ứng đầy đủ trang thiết bị cần thiết nhằm tạo 
thuận lợi cho người dân, DN thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến. Về con 
người làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là những cán bộ, 
chuyên viên có trình độ ĐH, có kỹ năng giao tiếp, xử lý công việc hiệu 



quả, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân tốt... đã qua các bước sàng lọc, 
thử nghiệm kỹ lưỡng. 

 . Thưa bà, 26 thủ tục hành chính đã được đưa lên website của sở như 
thế nào và người dân, DN có phải mất thời gian đi lại nhận kết quả? 

+ Khi người dân, DN có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với 
các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thì có thể truy cập 
vào trang thông tin điện tử của Sở Du 
lịch (http://sodulich.hochiminhcity.gov.vn) và thực hiện đăng ký tài khoản 
để giao dịch, chọn thủ tục hành chính và làm theo hướng dẫn. 

Song song đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cắt giảm chi phí, thời gian 
đi lại cho người dân, DN, sở đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Bưu điện 
TP.HCM tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại 
nhà của người dân hoặc tại địa chỉ của DN. 

 
Người dân làm thủ tục tại Sở Du lịch TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG 

Rút thời gian chứng nhận sao 

. Việc đưa 26 thủ tục lên mạng đã rút ngắn thời gian chứng nhận sao của 
cơ sở lưu trú, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch… như thế nào, thưa bà? 

+ Các thủ tục mà người dân, DN làm du lịch quan tâm đã được rút ngắn 
thời gian giải quyết. Ví dụ, sở đã rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục công 



nhận cơ sở lưu trú du lịch đạt hạng 1-3 sao từ 30 ngày xuống còn 20 
ngày; rút ngắn thời gian cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa 
từ 15 ngày xuống còn 12 ngày; rút ngắn thời gian cấp giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ hành nội địa từ 10 ngày xuống còn tám ngày. Hay rút 
ngắn thời gian giải quyết thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh ăn uống, 
dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch từ 20 ngày xuống 
còn 15 ngày… 

. Thưa bà, các bước cải cách trên đến nay mới hướng đến người dân, DN 
làm du lịch. Vậy tới đây sở có bước đi nào hướng đến khách du lịch trong 
và ngoài nước? 

+ Thời gian tới, sở tiếp tục kết nối hệ thống một cửa liên thông của sở với 
hệ thống một cửa điện tử thành phố nhằm tạo thêm kênh tiếp nhận nộp 
hồ sơ trực tiếp và cung cấp tình trạng giải quyết hồ sơ. Phấn đấu đảm 
bảo ít nhất có 80% số hồ sơ được tiếp nhận trả kết quả tại bộ phận tiếp 
nhận và trả kết qua hoặc qua dịch vụ công trực tuyến. 

Trong nội bộ sở sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 
lý, chỉ đạo điều hành đối với các đơn vị. Chú trọng việc xử lý công việc, 
công tác báo cáo và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện trên 
môi trường mạng.  

Nhằm hướng đến khách du lịch trong và ngoài nước, tới đây sở sẽ thực 
hiện chuẩn hóa và hoàn thiện hệ thống cung cấp thông tin về du lịch như 
bản đồ du lịch, thông tin về các điểm đến tham quan, vui chơi, nhà hàng, 
khách sạn, điểm ăn uống, mua sắm đạt chuẩn, thông tin hỗ trợ khách du 
lịch… trên môi trường mạng. 

. Bà kỳ vọng gì vào các bước cải cách trên? 

+ Sở chúng tôi có ba kỳ vọng từ các bước cải cách. Đó là sẽ hình thành 
bộ máy quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch chuyên nghiệp, làm việc 
minh bạch; môi trường kinh doanh du lịch thuận lợi cho người dân, DN và 
đưa TP thành điểm đến ngày càng hấp dẫn, thuận lợi với du khách cả 
trong và ngoài nước  

. Xin cám ơn bà. 

DN nhỏ chưa quen làm việc trực tuyến 

. Thưa bà, vì sao vẫn còn ít DN làm việc, báo cáo trực tuyến? 

+ Hiện nay mới có khoảng 600 DN du lịch và DN kinh doanh cơ sở lưu trú 
du lịch đăng ký tạo tài khoản làm việc, báo cáo du lịch trực tuyến. Kết quả 



này cũng còn khá ít so với tổng số DN du lịch trên địa bàn thành phố. 

Qua rà soát cho thấy các DN du lịch lớn đã tạo tài khoản và sử dụng 
thường xuyên hệ thống làm việc, báo cáo trực tuyến nhưng còn nhiều DN 
nhỏ chưa quan tâm hoặc e ngại với cách làm này. Do đó, tới đây Sở Du 
lịch sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các DN 
thực hiện đăng ký làm việc, báo cáo trực tuyến. Từ đó mới có cơ sở cập 
nhật, thống kê, khai thác dữ liệu để công tác điều hành, quản lý hoạt động 
du lịch được nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.  

Theo plo.vn 

 

12. Mô hình “Tổ dân phố điện tử” tạo thuận lợi cho 
người dân 
Đi vào hoạt động thử nghiệm từ tháng 5/2019, mô hình "Tổ dân phố 
điện tử" của phường Nam Hà (thị xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) bước đầu 
mang lại thuận lợi cho người dân. 

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh và  bộ UBND phường Nam Hà trao đổi với 
phóng viên. ( Ảnh: HH) 



Tổ dân phố điện tử được đặt ở Nhà văn hóa tổ dân phố số 4 phường 
Nam Hà với một số trang thiết bị máy móc cần thiết để thực hiện các dịch 
vụ công trực tuyến như máy tính có kết nối internet, máy scan, máy in để 
công dân sao, in, các giấy tờ cần thiết khi làm thủ tục cũng như tra cứu 
thông tin, hồ sơ. Hàng ngày, UBND phường phân công một cán bộ trực 
tiếp nhận hồ sơ hành chính và hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho người 
dân. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, mô hình 
được thực hiện gần 5 tháng, trước mắt chỉ cung cấp cách dịch vụ về hành 
chính và tư pháp, đã bước đầu phát huy hiệu quả với khoảng 50 bộ hồ sơ 
được giải quyết. Người dân có nhu cầu chỉ cần đến nhà văn hóa tổ dân 
phố nhờ hướng dẫn, làm thủ tục, tới ngày hẹn trả kết quả mới phải đến 
UBND phường để lấy kết quả. Ở đây, người dân cũng có thể tìm hiểu về 
dịch vụ công trực tuyến, dễ dàng nắm bắt và hoàn toàn có thể tự mình 
thực hiện các thao tác dịch vụ công trực tuyến. Quan trọng hơn, mô hình 
giúp nhiều người dân hiểu biết về dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền 
để người khác cũng hiểu và thực hiện đúng mà không phải gặp những 
khó khăn, vướng mắc, không phải đi lại nhiều lần. 

Bác Hồ Bá Vi, Tổ trưởng tổ dân phố cho biết với khoảng 300 hộ dân, việc 
triển khai "Tổ dân phố điện tử" ở ngay nhà văn hóa của tổ đã mang lại rất 
nhiều thuận lơi cho bà con. Giờ đây bất cứ ai có nhu cầu đều chỉ cần đến 
nhà văn hóa tổ dân phố làm thủ tục, được giải thích cặn kẽ, do đó bà con 
đã tiết kiệm được thời gian đi lại, tìm hiểu. Ai cũng mong mô hình sẽ tiếp 
tục được triển khai. 

 “Việc xây dựng tổ dân phố, khu dân cư điện tử nhằm tạo điều kiện cho 
người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ngay tại 
nơi ở. Đồng thời, qua mô hình này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả, chất 
lượng công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, công dân điện 
tử” – đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết. 
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13. Nhân rộng sáng kiến gửi kết quả giải quyết qua 
bưu điện  
Sáng kiến chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) 
qua bưu điện của Sở Tư pháp đang ngày càng được nhân rộng ra 



nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan. Điều này cho thấy giá trị thực tiễn từ 
một ý tưởng cải cách hành chính (CCHC). 

Thuận tiện cho người dân 

Ông Đặng Văn Khánh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, trước năm 
2013, khi đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp, người dân phải tới sở vài lần 
để được hướng dẫn, nộp hồ sơ và lấy kết quả; chưa tính trường hợp cần 
bổ sung hồ sơ hay hồ sơ trễ hẹn. Đối với người dân ở các huyện và 
ngoại tỉnh, việc đi lại rất mất thời gian, vất vả. Trong khi đó, pháp luật 
không cấm chuyển trả kết quả phiếu lý lịch tư pháp (mẫu số 1) qua dịch 
vụ bưu chính nếu có yêu cầu. Từ những thực tế đó, Đoàn Thanh niên Sở 
Tư pháp đã đề xuất phối hợp với Bưu điện tỉnh trả kết quả một số loại hồ 
sơ qua dịch vụ bưu chính và được lãnh đạo chấp thuận. Dịch vụ ban đầu 
thử nghiệm trên 2 lĩnh vực: Cấp phiếu lý lịch tư pháp và cấp bản sao hộ 
tịch. 

  

 

Tiếp nhận yêu cầu chuyển phát kết quả lý lịch tư pháp của người dân tại 
Sở Tư pháp. 

Tại thời điểm này, mức phí chuyển phát áp dụng là 20.000 đồng/hồ sơ trả 
tại Nha Trang và 30.000 đồng/hồ sơ trả tại các huyện còn lại. Nếu nhiều 
hồ sơ cùng chuyển về một địa chỉ thì áp dụng mức phí này đối với hồ sơ 



đầu tiên và cộng thêm 10.000 đồng/mỗi hồ sơ tiếp theo. Thời gian phát 
trung bình sau 1 ngày kể từ khi bưu điện nhận hồ sơ chuyển giao từ Sở 
Tư pháp. Đăng ký dịch vụ này, nếu hồ sơ được giải quyết sớm hẹn, 
người dân cũng sẽ nhận được sớm, thay vì phải chờ đúng ngày hẹn mới 
tới Sở Tư pháp nhận. 

Ông Nguyễn Sinh Trung cho biết, ông ở quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí 
Minh), khi thực hiện thủ tục đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư 
pháp Khánh Hòa, ông thấy giá trị rất lớn của dịch vụ chuyển phát kết quả 
giải quyết qua bưu điện. Việc chuyển phát giúp ông bớt nhiều công sức, 
thời gian. 

Ngày càng nhân rộng 

Từ ngày 1-8-2013, Sở Tư pháp chính thức phối hợp với Bưu điện tỉnh 
chuyển phát nhanh kết quả giải quyết một số loại hồ sơ. Qua hơn 20 
ngày, đã có 29 trường hợp đăng ký dịch vụ. Theo thời gian, số người 
đăng ký dịch vụ ngày càng tăng. Bưu điện tỉnh còn bố trí riêng một cán bộ 
trực tại Sở Tư pháp để tiếp nhận yêu cầu của người dân. Riêng từ tháng 
1 đến hết tháng 10-2019, bưu điện đã tiếp nhận tại Sở Tư pháp 2.735 yêu 
cầu chuyển phát trong nước, 68 yêu cầu chuyển phát quốc tế và 1.297 
yêu cầu từ các tỉnh chuyển về.  

Nhằm nhân rộng mô hình, ngày 1-7-2014, 
UBND tỉnh ra văn bản chỉ đạo triển khai 
chuyển phát nhanh kết quả giải quyết 
TTHC. Theo bà Ung Thị Vân - Phó Giám 
đốc Bưu điện tỉnh, riêng quý III/2019, Bưu 
điện tỉnh và các đơn vị trực thuộc đã tiếp 
nhận, trả kết quả 82.918 hồ sơ TTHC, 
nâng tổng số hồ sơ từ đầu năm đến nay 
hơn 194.000 hồ sơ. Từ ngày 1-7-2019, 
Bưu điện tỉnh còn phối hợp với Trung tâm 
Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh 
triển khai dịch vụ thu hồ sơ đến cơ quan 
hành chính, hoặc thu hồ sơ và nhận trả kết 
quả giải quyết TTHC tại nhà qua bưu điện; 
đồng thời có thể yêu cầu dịch vụ thu hộ lệ 
phí (nếu có). Sau khi triển khai mở rộng 
đến 52 điểm bưu cục trong toàn tỉnh, từ tháng 9, Bưu điện tỉnh triển khai 
thêm ở 87 điểm bưu điện - văn hóa xã. Từ khi triển khai đến nay, bưu 
điện đã tiếp nhận và chuyển trả 235 hồ sơ TTHC trực tuyến. 

Sáng kiến “Nâng cao chất 
lượng công tác CCHC 
bằng biện pháp phối hợp 
chuyển phát nhanh kết 
quả phiếu lý lịch tư pháp 
và một số bản sao hộ tịch 
theo yêu cầu của công 
dân” của Đoàn Thanh niên 
Sở Tư pháp từng tham gia 
cuộc thi Mô hình, sáng 
kiến CCHC của công 
chức, viên chức trẻ tỉnh 
lần 1 - năm 2013 và đạt 
giải khuyến khích. 



 
Ông Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, từ sáng kiến 
ban đầu chuyển phát nhanh một số kết quả giải quyết trong lĩnh vực tư 
pháp theo yêu cầu công dân của Sở Tư pháp, Khánh Hòa trở thành một 
trong những địa phương trên cả nước sớm chỉ đạo triển khai thành công 
việc chuyển phát kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan trên các lĩnh 
vực trong năm 2014. Sau khi có Quyết định số 45/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch 
vụ bưu chính công ích, giải pháp này tiếp tục được Sở Nội vụ, Sở Thông 
tin và Truyền thông và Bưu điện tỉnh phối hợp tham mưu triển khai nhằm 
không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hình thức tiếp nhận, 
chuyển trả kết quả giải quyết TTHC. 

Đến nay, ngoài lĩnh vực lý lịch tư pháp, các cơ quan nhà nước tỉnh đã 
phối hợp với bưu điện chuyển phát nhanh hàng trăm nghìn kết quả giải 
quyết TTHC trên nhiều lĩnh vực như: Bảo hiểm xã hội, chứng minh nhân 
dân, đăng ký xe cơ giới, hộ khẩu, hộ chiếu, cấp đổi giấy phép lái xe, 
chứng nhận đăng ký kinh doanh, thu nộp hộ tiền phạt, chuyển trả giấy tờ 
tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ... 
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