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1. Năm thứ tư liên tiếp Bộ GTVT đứng đầu về chỉ số ICT 
Index 
Bộ GTVT đang cung cấp 312 dịch vụ công trực tuyến tối thiểu ở mức 
độ 3, xếp thứ nhất về chỉ số ICT Index trong 20 bộ, ngành. 

Người dân và doanh nghiệp đến trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính 
tại bộ phận một cửa của Bộ GTVT tại 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 

Ông Lê Thanh Tùng, Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, 
Bộ GTVT cho biết, liên quan đến việc xây dựng hệ thống thông tin một 
cửa điện tử, đến nay Bộ GTVT đã ban hành danh mục thủ tục hành 
chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa với 172 thủ tục cũng như: Hoàn 
thành việc xây dựng Hệ thống thông tin một cửa điện tử và nâng cấp 
Cổng Dịch vụ công Bộ GTVT theo mô hình thống nhất, tập trung. Đến 
ngày 31/10/2019 đã có 5.768 hồ sơ được tiếp nhận qua hệ thống. 

Cũng theo ông Tùng, tính đến nay, Bộ GTVT đang cung cấp 312 dịch 
vụ công trực tuyến tối thiểu ở mức độ 3 (176 dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, 136 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4). Trong số này có 87 
dịch vụ công tham gia Cơ chế một cửa quốc gia. 

“Hàng hải đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 11 
thủ tục hành chính cho tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài nhập cảnh, 
xuất cảnh, quá cảnh và hoạt động tuyến nội địa tại toàn bộ khu vực 
cảng biển”, ông Tùng nói. 



Cũng theo ông Tùng, ngoài hàng hải, trong lĩnh vực đăng kiểm, các 
thủ tục kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe và 
động cơ nhập khẩu đều có thể làm trực tuyến. Riêng đối với đường 
bộ, từ tháng 11/2018 đã triển khai chính thức 65 dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 4 cho nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực vận tải đường 
bộ quốc tế tại Tổng cục Đường bộ VN và 63 Sở GTVT các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương. Toàn bộ dịch vụ công của đường thuỷ 
được triển khai trực tuyến mức độ 3, 4 từ tháng 12/2016. Hàng không 
có 89 dịch vụ công trực tuyến và con số này ở đường sắt là 11 dịch 
vụ. 10 tháng đầu năm 2019, hệ thống CNTT của Bộ GTVT đã tiếp 
nhận và xử lý hơn 500 nghìn hồ sơ nộp trực tuyến. Hiện, Cổng dịch vụ 
công trực tuyến có hơn 94 nghìn tài khoản sử dụng (trong đó có hơn 
20 nghìn tài khoản cá nhân và gần 74 nghìn tài khoản doanh nghiệp). 

Tháng 8/2019, Hội Tin học Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông 
công bố chỉ số ICT Index, theo đó chỉ số Dịch vụ công trực tuyến Bộ 
GTVT được xếp thứ nhất trong 20 bộ, ngành. Đây là năm thứ tư liên 
tiếp Bộ GTVT đứng đầu về chỉ số này. 

Theo baogiaothong.vn 

 

2. Hành chính một cửa, người dân, doanh nghiệp 
hưởng lợi 
Việc áp dụng mô hình cơ chế một cửa, tăng cường áp dụng công 
nghệ thông tin, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác quản lý 
nhà nước. 



Khách hàng đến nhận giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe ô tô tại 
bộ phận một cửa Cục Đăng kiểm VN 

Chưa ai phàn nàn về chất lượng phục vụ của bộ phận một cửa 

Công tác cải cách hành chính được thực hiện đồng loạt ở các cơ 
quan, đơn vị trong từng lĩnh vực ngành GTVT trong thời gian qua. 

Cuối tuần qua, PV Báo Giao thông trực tiếp có mặt tại khu vực tiếp 
nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế 
một cửa của cơ quan Cục Đăng kiểm VN (18 Phạm Hùng, Nam Từ 
Liêm, Hà Nội). Quan sát cho thấy, khu vực này được trang bị đầy đủ 
trang thiết bị phục vụ, có dãy ghế ngồi, cây nước uống và wifi miễn phí 
cho khách đến làm thủ tục. 

Khi có khách hàng đến làm thủ tục, cán bộ tham gia bộ phận một cửa 
sẽ kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn khách hàng. Nếu hồ sơ của khách hàng 
đầy đủ theo quy định sẽ được tiếp nhận, cán bộ một cửa sẽ nhập đầy 
đủ thông tin lên phần mềm một cửa điện tử của Bộ GTVT để quản lý. 
Trên phần mềm quản lý, mỗi hồ sơ được cấp một mã số quản lý để 
thuận tiện cho việc tra cứu trong suốt quá trình thực hiện. Khách hàng 
khi đến nhận kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa, cán bộ 
thường trực chỉ mất khoảng 3-5 phút để hoàn tất công việc trả hồ sơ. 

Ông Nguyễn Văn Tâm, nhân viên Công ty TNHH Đại Phát Tín đến 
nhận hồ sơ thẩm định thiết kế xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước bày 
tỏ: “Trước đây, chúng tôi phải trực tiếp đến phòng chuyên môn để làm 
thủ tục, lúc gặp nhân viên này, khi lại gặp nhân viên khác để giải quyết 
và cũng không biết khi nào hồ sơ sẽ giải quyết xong để đến lấy. Còn 
bây giờ, chỉ cần đến bộ phận một cửa để nộp, nhận kết quả và có thể 



tra trên máy tính là biết được hồ sơ đã được giải quyết xong chưa để 
đến lấy”. 

Ông Phan Trung Nghĩa, Phó chánh văn phòng Cục Đăng kiểm VN cho 
biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, từ ngày 1/7/2019, bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả TTHC của Cục Đăng kiểm VN chính thức đi vào 
hoạt động. Hiện, Cục Đăng kiểm VN có 24 thủ tục hành chính được 
tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ theo hình thức một cửa, một cửa liên 
thông. Sau hơn 4 tháng thực hiện, đã tiếp nhận, xử lý hơn 1.100 hồ 
sơ. 

“Ngoài cán bộ thường trực tại bộ phận một cửa, mỗi khi đông khách 
hàng, các phòng chuyên môn đều cử 1-2 cán bộ để hỗ trợ tiếp nhận 
và trả hồ sơ nên khách không phải chờ đợi lâu. Từ khi triển khai đến 
nay, chưa thấy cá nhân, doanh nghiệp nào phàn nàn về chất lượng 
phục vụ của bộ phận một cửa”, ông Nghĩa chia sẻ. 

Khác với không khí sôi động, tấp nập ở bộ phận một cửa của Cục 
Đăng kiểm VN, tại khu vực bộ phận một cửa của Cục Đường sắt VN 
lại rất vắng vẻ. Lý giải hiện tượng trên, ông Trần Trường Giang, 
Chánh văn phòng Cục Đường sắt VN cho biết, đối với lĩnh vực đường 
sắt, hiện người dân, doanh nghiệp chủ yếu thực hiện các thủ tục qua 
mạng theo dịch vụ công trực tuyến cấp 3, cấp 4. 

“Đối với dịch vụ một cửa, một cửa liên thông, họ có thể thực hiện qua 
mạng, gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Cục nộp hồ 
sơ tại bộ phận một cửa. Tuy nhiên, rất ít người đến trực tiếp Cục 
Đường sắt VN để nộp hồ sơ vì họ chủ yếu là làm qua mạng để đỡ mất 
thời gian đi lại”, ông Giang nói. 

Liên quan đến các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông, ông Vũ Quang Khôi, Cục trưởng Cục Đường sắt VN cho 
biết, kể từ ngày 1/7/2019, tất cả các hồ sơ có liên quan đến giải quyết 
thủ tục hành chính đều thực hiện theo quy định. Tính đến tháng 
10/2019 đã có 245 hồ sơ từ các tổ chức đến làm thủ tục, 178 hồ sơ đã 
giải quyết đúng hạn, 15 hồ sơ đang giải quyết, 1 hồ sơ đang chờ kết 
quả, 1 hồ sơ từ chối giải quyết, 20 hồ sơ chờ hoàn thiện bổ sung, 30 
hồ sơ chờ thanh toán phí. 

Doanh nghiệp lợi lớn từ cải cách TTHC 

Liên quan đến công tác cải cách TTHC tại lĩnh vực hàng hải, ông Trần 
Công Sáng, Trưởng phòng Pháp chế (Cục Hàng hải VN) cho biết, chỉ 
trong năm 2019, Cục Hàng hải VN đã rà soát 101 TTHC và đề nghị cắt 
giảm được 6 TTHC, đơn giản hóa 2 TTHC. 

Trên cơ sở các TTHC được công bố, đến nay, Cục Hàng hải VN đã 
xây dựng lộ trình và triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, 



gồm: 51 TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 2; 35 TTHC được 
cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 9 TTHC về quản lý thuyền viên được 
cung cấp trực tuyến mức độ 4. 

Cũng theo ông Sáng, với tính năng khai báo thông tin trên hồ sơ điện 
tử, các chủ tàu, hãng tàu cũng tiết kiệm được nhiều chi phí nhân sự và 
đi lại. Đặc biệt là tăng an toàn, an ninh cho người làm thủ tục vì không 
còn phải đem hồ sơ, giấy tờ bản chính theo bên mình. Trước đó, đã 
có không ít trường hợp người làm thủ tục bị cướp hồ sơ, giấy tờ, trong 
đó có cả hộ chiếu thuyền viên làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác 
của tàu do phải xin cấp lại toàn bộ hồ sơ. 

Đánh giá về công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng 
hải, ông Phạm Hồng Mạnh, Trưởng hãng tàu T.S Lines (Hải Phòng) 
cho biết, việc “điện tử hóa” thủ tục tàu ra - vào cảng biển đã giúp 
doanh nghiệp tiết kiệm được cả thời gian và chi phí. 

“Cách đây khoảng 5 năm, trước khi cập cảng làm hàng, hãng tàu phải 
cử nhân viên mang hồ sơ chuyến hàng xin xác nhận của từng đơn vị, 
từ hải quan, cảng vụ hàng hải, kiểm dịch động vật, y tế… thời gian 
hoàn thành thủ tục phải mất gần hơn 8 tiếng. Trường hợp giấy tờ phải 
thay đổi thông tin, việc xin xác nhận của các cấp chức năng phải mất 
đến vài ngày. Đến nay, việc khai báo, kiểm duyệt được tích hợp trên 
Cổng Thông tin một cửa Quốc gia, thời gian làm thủ tục của hãng tàu 
chỉ mất từ 20 - 30 phút”, ông Mạnh nói và cho biết, theo tính toán, một 
ngày nằm chờ, tàu nhỏ mất khoảng 10.000 USD/ngày tiền thuê tàu, 
tàu cỡ lớn hơn có thể từ 20.000 - 30.000 USD/ngày. 

“Thời gian làm thủ tục kéo dài càng lâu, chi phí thuê tàu càng lớn, 
chưa kể, việc chậm cập cảng làm hàng sẽ khiến tàu tiếp tục bị lỡ thời 
gian cập các cảng tiếp theo trên tuyến hành trình”, ông Mạnh nói và 
dẫn chứng, có những DN lớn như: Samsung, LG, Canon cần nguyên 
vật liệu sản xuất đúng thời gian vì hàng của họ là hàng linh kiện sản 
xuất điện tử, độ chính xác cực cao, nếu bị trễ, họ luôn nghĩ ra đủ mọi 
lý do khiếu kiện, buộc hãng tàu phải nộp tiền phạt. 

Bộ GTVT kiểm điểm hàng tháng về xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật 

Trong báo cáo về kết quả thực hiện cải cách hành chính Nhà nước 
trong lĩnh vực GTVT quý III/2019 gửi đến Ban Chỉ đạo Cải cách hành 
chính của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho 
biết, hàng tháng, Bộ GTVT đều tổ chức họp do lãnh đạo Bộ chủ trì để 
kiểm điểm tình hình thực hiện và kế hoạch của tháng kế tiếp một cách 
cụ thể, chi tiết. 



Hàng tháng, Bộ GTVT đều có văn bản đôn đốc, nhắc nhở các cơ 
quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật. Tính đến ngày 12/8/2019, Chính phủ đã ban 
hành 3 nghị định do Bộ GTVT trình, 1 quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ và Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký ban hành 29 thông tư. Về cắt giảm 
điều kiện kinh doanh, đến nay, Bộ GTVT đã thực hiện cắt giảm, đơn 
giản được 172 điều kiện kinh doanh... 

Ngồi nhà cấp đổi GPLX qua mạng 

Tại Phòng Cấp đổi GPLX của Tổng cục Đường bộ VN ngày 8/11, 
nhiều người đã tỏ ra phấn khởi khi đổi GPLX được thuận tiện, nhanh 
chóng. Anh Trần Thành Công, trú tại tổ 1, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang ngồi chờ làm thủ tục đổi GPLX hạng B2 
cho biết: “Các thủ tục đổi GPLX đã giảm nhiều, thay vì phải chờ đợi cả 
tuần như trước, nay chỉ cần ngồi nhà khai thông tin và 2 tiếng sau có 
bằng, không phải mất công, mất việc chờ đợi”, anh Công nói. 

Ông Lương Duyên Thống, Vụ trưởng Vụ Phương tiện và người lái 
(Tổng cục Đường bộ VN) cho biết, đối với dịch vụ đổi GPLX cấp độ 3, 
trước đây người dân phải hai lần trực tiếp đến nơi cấp, đổi GPLX để 
làm thủ tục, xếp hàng chờ đến lượt mất nhiều thời gian và mất 5 ngày 
để chờ và đợi hoàn tất thủ tục cấp đổi GPLX ô tô. Với nhiều người ở 
xa, việc đi lại để đổi GPLX mất nhiều công sức, chi phí. 

Từ năm 2015 đến nay, đối với dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 được 
thực hiện, người dân có thể thực hiện thủ tục đăng ký đổi GPLX tại 
nhà thông qua mạng rồi gửi cho cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ. Sau 
đó, người dân chỉ cần một lần đến để chụp ảnh và chờ thời gian tối đa 
2 giờ được nhận GPLX. 

Ông Thống cũng cho biết, đối với dịch vụ công cấp độ 4 được Tổng 
cục Đường bộ VN thực hiện từ giữa năm 2016, quá trình đổi loại 
GPLX đều được thực hiện qua môi trường mạng. Người có nhu cầu 
cấp GPLX quốc tế chỉ cần giao dịch qua mạng, thanh toán trực tuyến 
qua tài khoản ngân hàng mà không cần phải trực tiếp đến cơ sở cấp 
đổi GPLX. Việc trả GPLX quốc tế sẽ thông qua bưu điện gửi về tận tay 
người dân. Để cấp GPLX quốc tế mức độ 4, người dân, nhất là những 
người đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài chỉ cần lên 
mạng làm theo hướng dẫn. Khi đó, cần có thẻ ngân hàng có thể thanh 
toán được trực tuyến online, địa chỉ để gửi hồ sơ và GPLX đến địa chỉ 
người nhận. 

Theo baogiaothong.vn 

 



3. Đến năm 2020 sẽ hoàn chỉnh dự án cơ sở dữ liệu dân 
cư 
Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 8-11, 
việc xây dựng Chính phủ điện tử là nội dung được các đại biểu quan 
tâm, chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh 
Hùng.  

Sau đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng 
cũng đã rõ thêm những nội dung chỉ đạo và kết quả triển khai thực 
hiện của Thủ tướng Chính phủ về về xây dựng Chính phủ điện tử, cải 
cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin. 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trả lời 
chất vấn.  

Đến năm 2020 sẽ hoàn chỉnh dự án cơ sở dữ liệu dân cư  

Đặt vấn đề xây dựng cơ sở dữ liệu là nền tảng để xây dựng Chính phủ 
điện tử nhưng những cơ sở xây dựng dữ liệu dùng chung cho quốc 
gia như lĩnh vực đất đai, hộ tịch, hộ khẩu, doanh nghiệp và một số lĩnh 
vực khác triển khai quá chậm, đại biểu Nguyễn Hồng Vân (Phú Yên) 
chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng về giải pháp đột phá để khắc 
phục tình trạng trên, góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ 
điện tử. 



Trả lời chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: 
Hiện nay, có khoảng 5 cơ sở dữ liệu dùng chung mang tính nền tảng 
quốc gia. Trong số này, có 3 cơ sở dữ liệu “tương đối ổn”, 2 cơ sở dữ 
liệu bị chậm là cơ sở dữ liệu dân cư và cơ sở dữ liệu đất đai. Tháng 
10 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã làm việc với Bộ Công an 
về dự án dữ liệu dân cư và đã bàn, tìm ra giải pháp, cách thực hiện. 

“Dự án đã được phê duyệt, được đưa vào dự án đầu tư công trên 
mạng và cũng đã bắt đầu có tiền ngân sách. Thực ra, Bộ Công an đã 
triển khai rồi, 75 triệu dữ liệu người dân đã được quét, đưa vào hệ 
thống. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hỗ trợ tích cực và chúng tôi đã 
đặt mục tiêu là đến năm 2020, dự án cơ sở dữ liệu dân cư này sẽ cơ 
bản hoàn chỉnh”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh. 

Đối với cơ sở dữ liệu đất đai, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, 
đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và cũng tìm ra 
được giải pháp. 

"Trước đây chúng ta nghĩ nó là một dự án rất lớn thì hiện nay chúng ta 
tư duy là 1+ 63,  nghĩa là 63 địa phương và có 1 tập trung. Năm nay 
sẽ xong thiết kế sơ bộ, xong tiêu chuẩn kết nối, xong một số nền tảng 
để đầu năm 2020 triển khai đồng loạt ra 63 tỉnh, thành phố, cơ quan 
bộ, cơ quan trung ương", Bộ trưởng nêu rõ. 

Sẽ sớm ban hành khung kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0 

Sau đó, làm rõ thêm những nội dung chỉ đạo và kết quả triển khai thực 
hiện của Thủ tướng Chính phủ về về xây dựng Chính phủ điện tử, cải 
cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định: 
Sau 20 năm triển khai Chính phủ điện tử, Việt Nam đã đạt được nhiều 
tiến bộ và kết quả khích lệ. Tuy nhiên, nhìn nhận thẳng thắn là nhiều 
kết quả chưa như mong đợi. 

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, 
trước tình hình trên, năm 2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã 
ban hành Nghị quyết về ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển 
kinh tế-xã hội cũng như hội nhập quốc tế. Sau đó, Chính phủ đã ban 
hành Nghị quyết số 17 xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 
xây dựng Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2025, trong đó có tập 
trung hoàn thiện thể chế. Đến thời điểm thích hợp, Chính phủ sẽ 
nghiên cứu để trình Quốc hội ban hành Luật Chính phủ điện tử. 

Vấn đề rất quan trọng khác là nền tảng hạ tầng công nghệ, theo Bộ 
trưởng Mai Tiến Dũng, sẽ sớm ban hành khung kiến trúc Chính phủ 
điện tử 2.0. Đây là điều rất quan trọng để các cơ quan, các nhà mạng 
căn cứ vào quy chuẩn, tiêu chuẩn để bảo đảm các phần mềm được 



kết nối. “Hạ tầng công nghệ thông tin phải bảo đảm an ninh thông tin. 
Hạ tầng dùng chung, hiện đã có mạng truyền số liệu cho các cơ quan 
Đảng, chính quyền”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói. 

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, cơ sở dữ liệu về bảo hiểm hiện cơ 
bản hoàn thành, đã tinh lọc được 85 triệu thẻ bảo hiểm; cơ sở dữ liệu 
về doanh nghiệp hiện đã có cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh 
nghiệp. Hiện nay, Bộ Tài chính đang hoàn thiện liên quan đến Thuế, 
Hải quan. Còn hai nội dung lớn liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư, tới đây Thủ tướng sẽ chủ trì để nghe Bộ Công an báo cáo, 
tháo gỡ. Đồng thời, bổ sung vốn đầu tư công dự phòng cho việc này; 
cơ sở dữ liệu quốc gia, đất đai cũng đang tiếp tục xem xét. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng nhấn mạnh thực trạng hiện nay là, các 
cơ sở dữ liệu vừa phân tán vừa tập trung. Ví dụ như cơ sở dữ liệu 
quốc gia từ dân cư tập trung giao Bộ Công an, cơ sở dữ liệu quốc gia 
về đăng ký doanh nghiệp giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ sở dữ 
liệu quốc gia về bảo hiểm giao cho Cơ quan bảo hiểm. Một số khác 
phân tán tại các địa phương, các thành phố. “Vì đây là cơ sở quản lý 
để thành các thủ tục liên quan đến phục vụ nhân dân và các cơ sở dữ 
liệu khác hiện vẫn đang do các bộ, ngành, địa phương quản lý”, Bộ 
trưởng Mai Tiến Dũng nói. 

Cũng theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, để triển khai thành công Chính 
phủ điện tử đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải triệt để tuân thủ 
nguyên tắc, tập trung nguồn lực để tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ 
thủ tục hành chính theo hướng tạo thuận lợi cho người dân, doanh 
nghiệp, cắt giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, lựa chọn 
những dịch vụ công thiết yếu để thực hiện trước. 

Theo lộ trình, cuối tháng 11 này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ 
khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia. Thời điểm này có thể đưa 
một số các dịch vụ lên Cổng như nộp thuế doanh nghiệp, cấp đổi giấy 
phép lái xe trong nước và quốc tế, cấp điện trung áp, hạ áp… Tiếp 
theo đó, quý 1 năm 2020, sẽ thực hiện cung cấp danh mục dịch vụ 
công thuế thu nhập cá nhân, cấp đăng ký khai sinh, thu tiền xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, thu phí, lệ phí 
trước bạ đối với ô tô, xe máy… 

Theo qdnd.vn 

 

4. Công khai 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải 
quan  



Tổng cục Hải quan vừa có công văn gửi các đơn vị thuộc và trực 
thuộc công khai 1 thủ tục hành chính mới và 1 thủ tục hành chính 
sửa đổi, bổ sung đến cộng đồng DN, người làm thủ tục, người 
khai hải quan.  

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2061/QĐ-BTC về 
việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Tài chính quy định. 

 

CBCC Hải quan Hà Tĩnh hướng dẫn DN tìm hiểu thủ tục hải quan. 

Theo đó, Bộ Tài chính công bố 1 thủ tục hành chính mới và 1 thủ tục 
hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, 
chức năng quản lý của Bộ Tài chính đối với thủ tục hành chính thực 
hiện tại cấp cục hải quan và thủ tục hành chính cấp trung ương. 

Đối với thủ tục hành chính mới, Bộ Tài chính quyết định công bố thủ 
tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng NK thuộc thẩm quyền của 
cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Đối với thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài chính là thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối 
với hàng NK thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan được quy định 
tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ 
Tài chính. 



Bộ Tài chính cũng bãi bỏ thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng 
hoá NK đã được công bố tại Quyết định 2770/QĐ-BTC ngày 
25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (chi tiết tại số thứ tự 7, điểm 
A, Mục 2, Phần I hành hành kèm theo quyết định 2770. 

Để công bố rộng rãi đến cộng đồng DN, người làm thủ tục hải quan, 
khai hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực 
thuộc công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 
được công bố tại quyết định 2061/QĐ-BTC theo các hình thức, cách 
thức quy định tại Điều 9, 10 Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh 
vực hải quan; giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của 
văn bản quy phạm pháp luật, quy trình nghiệp vụ của Ngành và Quyết 
định 2061/QĐ-BTC. 

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục CNTT và thống kê hải quan chủ trì, 
phối hợp với Cục Thuế XNK đăng tải công khai các thủ tục hành chính 
được công bố tại Quyết định 2061/QĐ-BTC trên Cổng thông tin điện tử 
Tổng cục Hải quan. 

Cục Thuế XNK chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tổng cục cập nhật kịp 
thời các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định 2061/QĐ-BTC vào 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. 

Theo haiquanonline.vn 

 

5. Tập trung rà soát toàn diện để bãi bỏ các quy định bất 
hợp lý: Hành động có trách nhiệm 
“Có lẽ cần phải có một tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, 
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng hoặc Phó thủ tướng để 
thực hiện việc này”. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung đã đề 
xuất ngay như vậy, sau khi nghe cam kết của Thủ tướng Chính 
phủ trong phiên chất vấn cuối tuần trước. 



Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nói: “Ngay sau kỳ họp 
này, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo tập trung rà soát toàn diện để bãi bỏ 
các quy định bất hợp lý, sửa đổi các thủ tục hành chính trùng lặp, 
chồng chéo, không rõ ràng trong các quy định pháp luật thuộc phạm vi 
thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng một luật 
sửa nhiều luật trình Quốc hội nhằm khắc phục những bất cập của 
pháp luật hiện hành trước yêu cầu đổi mới, phát triển và hội nhập”. 

Phải thẳng thắn, đây không phải là vấn đề mới. Thậm chí, Thủ tướng 
cũng đã khẳng định, sự phức tạp, đôi khi không rõ ràng, chồng chéo, 
mâu thuẫn của các thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng và môi 
trường đã gây tốn kém thời gian, tiền bạc và rủi ro cao cho các 
nhà đầu tư. 

Đây cũng là những rào cản trực tiếp gây khó khăn cho việc mở rộng 
đầu tư, kinh doanh. 

Nhưng điều đáng nói là tình trạng này đã kéo dài quá lâu. Trong vòng 
5 năm qua, kể từ khi Luật Đầu tư, Doanh nghiệp được đặt lên bàn sửa 
đổi vào năm 2014, giới nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp đã 
nhiều lần kiến nghị những phương án, giải pháp sửa đổi. 

 

Trong vòng 5 năm qua, kể từ khi Luật Đầu tư, Doanh 
nghiệp được đặt lên bàn sửa đổi vào năm 2014, giới nghiên cứu 

và cộng đồng doanh nghiệp đã nhiều lần kiến nghị những 
phương án, giải pháp sửa đổi. 



Năm 2016, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đưa 
ra một khảo sát sơ bộ từ ý kiến của doanh nghiệp, với đề xuất xem xét 
150 điều khoản của 50 văn bản luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh. 
Có thể kể tới Luật Thương mại, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Bảo 
vệ môi trường, Luật Lao động, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Đầu 
tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Giáo dục, Luật Sở hữu trí tuệ… 

Năm 2017, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã có 
khảo sát chi tiết 37 khó khăn, vướng mắc phổ biến của doanh nghiệp 
trong chuẩn bị và thực hiện các dự án đầu tư do các quy định thiếu cụ 
thể, thiếu rõ ràng, bất hợp lý, chồng chéo, mâu thuẫn trong chính các 
văn bản luật trên. Năm 2018, các đề xuất sửa đổi đã hình thành và gửi 
tới các cơ quan có liên quan xem xét. 

Cũng đã có những thay đổi ở chỗ này, chỗ kia khi nhiều văn bản pháp 
luật đã được sửa đổi, bổ sung trong giai đoạn vừa qua, nhưng chưa 
có một giải pháp tổng thể và quyết liệt. Chính vì vậy, khi các quy định 
pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn, thì không chỉ các dự án luôn đối 
mặt với tình trạng đình trệ, phát sinh chi phí, mà rủi ro nhất đối với 
doanh nghiệp là nguy cơ vi phạm pháp luật. Nhiều trường hợp doanh 
nghiệp không biết phải thực hiện theo quy định nào, bởi thực hiện theo 
quy định này thì lại vi phạm quy định kia. 

Không chỉ doanh nghiệp, nhà đầu tư gánh chịu áp lực nói trên. Các cơ 
quan quản lý nhà nước, các công chức cũng lúng túng, bị động trong 
áp dụng văn bản, quy định để xử lý công việc. Hệ quả là tâm lý sợ rủi 
ro, sợ sai, sợ trách nhiệm khá phổ biến trong bộ máy nhà nước. 

Trong cuộc thảo luận diễn ra vào tuần trước về kinh tế Việt Nam và 
các động lực tăng trưởng trong các năm tới, giới chuyên gia kinh tế 
thêm một lần phải nhắc tới đề xuất cấp bách về đơn giản hóa, hợp lý 
hóa các các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường để tạo 
thuận lợi và khuyến khích mạnh mẽ đầu tư tư nhân xây dựng năng lực 
sản xuất kinh doanh mới, tạo tài sản cho nền kinh tế. 

Nhưng giới chuyên gia cũng thẳng thắn cho rằng, không thể để tiếp 
tục giao từng bộ, ngành thực hiện việc này như thời gian qua. Mảnh 
đất đó đầy quyền lực, nên rất khó buộc các bộ, ngành từ bỏ. Đây là lý 
do khiến giới nghiên cứu kỳ vọng về sự có mặt của Tổ công tác có 
tính độc lập, chuyên môn cao thực hiện công việc rà soát, tập hợp và 
kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ 
hết các rào cản bất hợp lý, sửa đổi các thủ tục hành chính các chồng 
chéo, trùng lặp, không rõ ràng… trong phạm vi thẩm quyền của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó là đề xuất xây dựng một luật 
sửa đổi bổ sung các điều khoản chồng chéo, trùng lặp, mâu thuẫn, 
trình Quốc hội trong thời gian sớm nhất có thể. 



Phải nhắc lại câu nói của Thủ tướng Chính phủ trong phiên chất vất 
trước Quốc hội. Đó là: “Thách thức lớn nhất của chúng ta hiện nay 
không phải là thoát bẫy thu nhập trung bình. Nguy cơ lớn nhất không 
phải là tụt hậu kinh tế, mà thách thức lớn nhất của chúng ta chính là 
thiếu ý chí mạnh mẽ vươn lên và nguy cơ lớn nhất là không hành 
động vì sợ trách nhiệm”. 

Cần có ngay hành động có trách nhiệm để phá bỏ nguy cơ không 
hành động vì sợ trách nhiệm. 

Theo baodautu.vn 

 

6. Cởi mở, trách nhiệm trong quản lý hoạt động biểu 
diễn 
Tổ chức nghệ thuật biểu diễn (NTBD) đang gặp phải câu chuyện rất 
phức tạp, chẳng hạn trong chương trình có múa, hát, hội họa… thì 
nhà tổ chức sẽ phải cất công đi xin mỗi cơ quan một tờ giấy phép. Đó 
là một trong những nguyên do khiến công nghiệp văn hóa nói chung, 
công nghiệp tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giải trí nói riêng 
của Việt Nam chậm phát triển so với tiềm năng cũng như mục tiêu đã 
đề ra. 

Tìm hướng chuyên nghiệp 

Lễ hội Âm nhạc Quốc tế gió mùa-Monsoon Music Festival (MMF) diễn 
ra trong 3 ngày đầu tháng 11 tại Hà Nội được giới chuyên môn đánh 
giá đúng nghĩa chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam. Tổ chức hằng 
năm, bắt đầu từ năm 2014, nhưng để duy trì được đến giờ, nhà tổ 
chức phải tốn nhiều công sức, bởi thời gian đầu rất ít người thực sự 
hiểu thế nào là festival âm nhạc. Theo nhạc sĩ Quốc Trung, Giám đốc 
sản xuất MMF: Cách duy nhất để thuyết phục nhà đầu tư, cơ quan 
quản lý là làm nội dung tốt nhất có thể và đưa ra những cam kết về 
chất lượng, sự an toàn của sự kiện, trách nhiệm phục vụ cộng đồng 
và tạo dựng “thương hiệu” để thu hút nghệ sĩ tên tuổi quốc tế đến với 
một sự kiện thường niên, đúng thời điểm tại Việt Nam. Nỗ lực này đã 
thuyết phục được UBND TP Hà Nội cho phép Monsoon tổ chức tại địa 
điểm Hoàng thành Thăng Long trong 4 năm tới (đến năm 2022). Tuy 
nhiên, Monsoon vẫn cần rất nhiều nguồn lực hỗ trợ để đi đường dài. 



 

Chương trình biểu diễn thực cảnh “Ký ức Hội An” - loại hình hoạt 
động được bổ sung về chính sách trong dự thảo nghị định quy định 

về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. 

Ngoài MMF, những năm qua có khá nhiều chương trình biểu diễn 
nghệ thuật mang ý nghĩa sáng tạo, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của 
người dân và đặc biệt thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. 
Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Ký ức Hội An” là một ví dụ. Đây là 
chương trình biểu diễn thực cảnh hội tụ tinh hoa của nghệ thuật 
đương đại: Diễn viên chuyên nghiệp, hiệu ứng sân khấu ngoạn mục, 
đạo cụ chỉn chu, vũ đạo điêu luyện, âm thanh, ánh sáng hiện đại… Sự 
kết hợp nhuần nhuyễn của 500 diễn viên trên sân khấu ngoài trời 
25.000m2 với bối cảnh sông nước, đồi núi nên thơ, mang đến cho 
khán giả hình dung về toàn bộ quá trình Hội An phát triển từ một làng 
nhỏ thành một điểm đến du lịch sôi động như hiện nay. Sản xuất 
chương trình này, Gami Theme Park xác định, muốn quảng bá văn 
hóa Việt Nam ra thế giới phải sử dụng công nghệ hiện đại, sáng tạo 
nghệ thuật mới để khắc họa những nét vàng son của dân tộc. Cũng 
theo đại diện Gami Theme Park, show diễn đang nhận liên hệ thông 
tin của các hãng thông tấn, báo chí uy tín thế giới như CNN, BBC… 
Trong đó, hồi tháng 3-2019, Reuters ghi nhận “Ký ức Hội An” đang 
góp phần thúc đẩy lượng khách du lịch đến Việt Nam, làm gia tăng 
thời gian lưu trú của du khách, qua đó góp phần vào tăng trưởng kinh 
tế du lịch của địa phương. 

PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ 
thuật quốc gia Việt Nam cho hay: “Năm 2014, khi bắt đầu nghiên cứu 



công nghiệp văn hóa, chúng tôi đã mời chuyên gia UNESCO về đánh 
giá các vấn đề văn hóa Việt Nam, họ thấy bối rối. Cái gì chúng ta cũng 
có, nhưng lại không chuyên nghiệp. Bộ phận nào biết việc của bộ 
phận đó, chưa biết liên kết với nhau để tạo nên sức mạnh tổng hòa, 
thuận lợi”. 

Đề cao trách nhiệm của ngành văn hóa 

Thực tế mọi hoạt động NTBD của Việt Nam dựa trên hai văn bản: 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. Trong 
thời gian triển khai, hai văn bản trên đã thể chế hóa chủ trương, 
đường lối của Đảng và Nhà nước về văn hóa, nghệ thuật vào thực tiễn 
đời sống; góp phần tích cực giúp cơ quan quản lý thực hiện tốt các 
biện pháp quản lý nhà nước và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân 
hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Tuy nhiên, công tác quản lý, lĩnh vực 
NTBD luôn chứa đựng yếu tố mới về nội dung, hình thức thể hiện, do 
đó một số quy định tại nghị định sau một thời gian thực hiện đã bộc lộ 
những điểm không phù hợp với thực tiễn đời sống nghệ thuật. 

 

Chương trình biểu diễn thực cảnh “Ký ức Hội An” - loại hình hoạt 
động được bổ sung về chính sách trong dự thảo nghị định quy định 



về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. 

Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với các ngành 
chức năng chuẩn bị dự thảo nghị định trình Chính phủ xem xét sửa 
đổi, bổ sung nội dung cho phù hợp, kịp thời tạo hành lang pháp lý tốt 
hơn cho hoạt động NTBD. Dự thảo nghị định quy định về hoạt động 
NTBD gồm 6 chương, 38 điều, có nhiều điểm mới so với các văn bản 
trước. Đó là mở rộng các loại hình trình diễn nghệ thuật, bổ sung về 
chính sách cho hoạt động NTBD, đặc biệt là cơ chế, chính sách phục 
vụ phát triển hoạt động sáng tạo NTBD; hoàn thiện các chính sách 
trong lĩnh vực NTBD trực tiếp và đặc biệt qua công nghệ số đến công 
chúng trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0; thí sinh dự thi người 
đẹp, người mẫu quốc tế không vi phạm pháp luật, có giấy mời của ban 
tổ chức cuộc thi; chính sách thực thi quyền tác giả trong hoạt động 
biểu diễn nghệ thuật… 

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 NSND Nguyễn Quang Vinh, 
quyền Cục trưởng Cục NTBD, 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. NSND Nguyễn Quang Vinh cũng cho 
rằng: “Dự thảo nghị định cần tiếp tục được góp ý để bổ sung và hoàn 
thiện. Tuy nhiên, những người làm quản lý NTBD 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. Những thủ tục hành chính cần tạo điều 
kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia sáng tạo văn học, nghệ thuật 
phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa dân tộc, bảo 
đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, đúng quy định của pháp luật”. 

Dự thảo nghị định quy định về hoạt động NTBD được cho là đã cởi 
mở, thông thoáng hơn, song những người hoạt động nghệ thuật cũng 
như cơ quan quản lý lĩnh vực NTBD vẫn mong muốn nghị định mới hỗ 
trợ nhiều hơn. NSƯT Nguyễn Văn Trực, Trưởng phòng Quản lý nghệ 
thuật (Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội) 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. 

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết: 
“Ngành văn hóa từng gặp phải rất nhiều tình huống mà nếu như không 



nhìn về tương lai cũng như có những dự đoán trước thì các nghị định 
rất khó triển khai trong thời gian tới. Do đó, về mặt quản lý Nhà nước, 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần phải điều chỉnh sao cho hoạt 
động NTBD được minh bạch, rõ ràng”. 

Theo qdnd.vn 

 

7. Bộ Tư pháp không “nợ” văn bản quy phạm pháp luật 
quy định chi tiết 
Ngày 08/11/2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp báo công tác tư 
pháp quý III/2019 với nhiều nội dung quan trọng được thực hiện 
trong thời gian vừa qua. 

 

Toàn cảnh cuộc họp báo ngày 8/11. 

Theo Phó Chánh văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn, trong 
quý III và tháng 10, Bộ Tư pháp đã thẩm định 94 dự án, dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), 16 đề nghị xây dựng VBQPPL. 
Trong quá trình thẩm định các văn bản QPPL, đặc biệt là các dự án 
luật được trình Quốc hội khóa XIV xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 
8, Bộ Tư pháp đều có ý kiến rõ ràng, cụ thể, nhất là với các điều kiện 
kinh doanh, thủ tục hành chính còn chung chung, chồng chéo, gây cản 
trở và khó khăn hoặc làm tăng chi phí tuân thủ pháp luật cho người 
dân, doanh nghiệp. 

Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tổ công 
tác của Thủ tướng Chính phủ thường xuyên đôn đốc việc ban hành 
văn bản quy định chi tiết. Trong quý III và tháng 10, Chính phủ, các 



bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành được 08 văn bản (07 nghị định, 01 
thông tư) quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh. 
Riêng Bộ Tư pháp đến nay không nợ văn bản quy định chi tiết. 

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc kiểm tra văn bản quy 
phạm pháp luật, ông Hoàng Xuân Hoan, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra 
văn bản quy phạm pháp luật cho biết, trong quý III, Bộ Tư pháp đã 
kiểm tra theo thẩm quyền hơn 801 văn bản và đã phát hiện ra 28 văn 
bản trái pháp luật về nội dung và thẩm quyền, đã kiến nghị xử lý đối 
với các văn bản này, đến nay, các văn này đều đã được các cơ quan 
ban hành xử lý. 

Liên quan đến việc đăng ký khai sinh và cấp số định danh cho công 
dân, ông Nguyễn Công Khanh, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch và 
chứng thực cho biết, tính đến hết 31/10/2019, cả nước đã đăng ký 
khai sinh mới cho 4.805.513 trường hợp, cấp số định danh cho 
2.886.794 trường hợp của 59 tỉnh/thành phố đã tham gia sử dụng Hệ 
thống thông tin về quản lý và đăng ký hộ tịch, hiện nay vẫn còn 4 địa 
phương chưa tham gia sử dụng Hệ thống thông tin này. 

Về công tác thi hành án hành chính là dư luận quan tâm, Phó Tổng 
cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Sơn cho biết, 
Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Hệ thống THADS thường xuyên rà soát, theo 
dõi việc thi hành các bản án, quyết định của toà án về vụ án hành 
chính. Các cơ quan THADS đã thực hiện theo dõi 637 vụ việc; ban 
hành văn bản thông báo về trách nhiệm tự nguyện thi hành án đối với 
605 vụ việc. Ông Nguyễn Văn Sơn cũng đề cập đến một số giải pháp 
cơ bản để thực hiện tốt công tác thi hành án hành chính, trong đó có 
việc tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo và trách nhiệm của người đứng đầu 
cơ quan thi hành án; tăng cường kiểm tra công tác thi hành án hành 
chính cũng như việc phối hợp với các cơ quan có liên quan để tháo gỡ 
vướng mắc trong việc thực hiện. 

Theo baochinhphu.vn 

 

8. Người dân được lợi từ công tác cải cách thủ tục 
hành chính  
Thời gian qua, với phương châm “Vì nhân dân phục vụ”, Công an các 
tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đã thực hiện hiệu quả công tác cải cách 
thủ tục hành chính (TTHC) trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước về 
ANTT, được người dân và doanh nghiệp đồng tình, ngợi khen…  

Có mặt tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng 
Nam vào một ngày đầu tháng 11-2019, chúng tôi nhận thấy các cán 



bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an ở đây tiếp xúc với người dân, đại diện 
doanh nghiệp đến làm thủ tục rất cởi mở và tận tụy.  

Trung tá Nguyễn Văn Bá, cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính 
(QLHC) về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết, Công an tỉnh bố 
trí lực lượng giải quyết hồ sơ, TTHC cho người dân, doanh nghiệp tại 
Trung tâm này ngay từ ngày đầu thành lập năm 2017 đến nay. Các hồ 
sơ, thủ tục về làm chứng minh nhân dân, PCCC, xuất nhập cảnh… 
được CBCS Công an hướng dẫn, giải quyết nhanh chóng.  

Mới đây, nhận thấy việc các tổ chức, cá nhân đến giải quyết hồ sơ, 
thủ tục song tại Trung tâm không có máy photocoppy, gây bất tiện nên 
Công an tỉnh Quảng Nam đã đề xuất Trung tâm mua máy photo phục 
vụ miễn phí cho người dân.  

Theo Thượng tá Nguyễn Chí Thanh, Phó trưởng Phòng Tham mưu 
Công an tỉnh Quảng Nam, Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch chuyển 
đổi mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN trong Công an tỉnh Quảng Nam từ ISO 9001:2008 
sang ISO 9001:2015.  

 

CBCS Công an giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại 
tỉnh Quảng Nam. 

Theo kế hoạch, đến tháng 12-2020, Công an tỉnh Quảng Nam đưa vào 
áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN 
9001:2015 cho Công an các đơn vị, địa phương trực tiếp thực hiện 



TTHC trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước về ANTT cho các tổ chức, 
doanh nghiệp và cá nhân.  

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong 
việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC, Công an tỉnh Quảng 
Nam tiếp tục thỏa thuận hợp tác giữa đơn vị với Bưu điện tỉnh về cung 
cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm 
quyền giải quyết của lực lượng Công an qua hệ thống Bưu điện trên 
các lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh; ngành nghề đầu tư, kinh doanh 
có điều kiện về ANTT; PCCC; đăng ký quản lý phương tiện giao thông 
đường bộ; cấp chứng minh nhân dân.  

Công an tỉnh Quảng Nam đã bố trí CBCS để giải quyết 44 TTHC tại 
Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam. Chỉ 
tính riêng quý III-2019, tại trung tâm này, Công an tỉnh đã tiếp nhận 
3.645 hồ sơ, giải quyết 3.419 hồ sơ, trả kết quả trước và đúng hạn 
3.419 hồ sơ (số hồ sơ còn lại đang được giải quyết hoặc đề nghị bổ 
sung giấy tờ cần thiết). 

Để áp dụng khoa học, kỹ thuật vào công tác cải cách hành chính 
(CCHC), tháng 5-2019, cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu Công an 
tỉnh Quảng Ngãi đã nghiên cứu, tham mưu Giám đốc Công an tỉnh 
triển khai thực hiện Trang thông tin điện tử CCHC.  

Từ Trang thông tin này, Công an Quảng Ngãi đã kịp thời nhận được 
nhiều phản ánh, đánh giá của các tổ chức, cá nhân để phát huy những 
mặt mạnh và chấn chỉnh những tồn tại, góp phần cho công tác CCHC 
ngày càng tốt, hoàn thiện hơn.  

Là người trực tiếp nghiên cứu, tham mưu Giám đốc Công an tỉnh triển 
khai phần mềm này, Trung tá Lương Việt Long, Phó trưởng Phòng 
Tham mưu, cho rằng, cốt lõi việc nghiên cứu phần mềm là nhằm đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC.  

Việc công bố vừa đưa vào sử dụng Trang Thông tin điện tử CCHC 
Công an tỉnh tại địa chỉ http://cchccongan.quangngai.gov.vn đã công 
khai toàn bộ thủ tục hành chính mức độ 2, 3, công bố đo lường chỉ số 
hài lòng, tiếp nhận phản ánh kiến nghị trực tuyến và nhiều tính năng 
khác... Đây là chuyên trang điện tử CCHC đầu tiên và duy nhất hiện 
nay trong lực lượng Công an toàn quốc.  

Đến nay Công an các huyện, thành phố trên địa bàn đã triển khai các 
dịch vụ CCHC trên hệ thống này. Qua duy trì thực hiện việc khảo sát 
đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giải 
quyết thủ tục hành chính với hàng nghìn lượt người tham gia có sự cải 
thiện rõ rệt, nâng mức tín nhiệm cao của tổ chức, cá nhân ở nhiều tiêu 
chí…  



Thông qua Trang Thông tin điện tử CCHC, người dân được tiếp cận 
nhiều nội dung qua trực tuyến, khỏi mất thời gian đi lại. Nổi bậc là hệ 
thống đăng ký lưu trú trực tuyến. Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi có gần 
450 cơ sở lưu trú được cơ quan Công an quản lý trên hệ thống thông 
báo lưu trú trực tuyến. Riêng TP Quảng Ngãi có hơn 220 cơ sở lưu trú 
là nhà nghỉ, khách sạn. Lượng khách lưu trú từ đầu năm 2019 đến nay 
ở tỉnh Quảng Ngãi trên 10.000 người.  

Tất cả những thông tin này đều được cập nhật và khai báo trên hệ 
thống thông báo trực tuyến. Điều này đã tạo thuận lợi cho Phòng 
Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh trong việc quản lý hoạt 
động của các cơ sở cũng như khách lưu trú trên địa bàn tỉnh.  

Thông qua hệ thống khai báo tạm trú cho người nước ngoài trực tuyến 
do Phòng Quản lý XNC quản lý đã giúp nhiều cơ sở kinh doanh lưu trú 
đăng ký tạm trú cho người nước ngoài đến làm việc và lao động tại 
Quảng Ngãi. Việc làm này đã nhận được rất nhiều sự hài lòng từ nhân 
dân và người nước ngoài…  

Mới đây, Bộ Công an tổ chức Hội nghị công bố kết quả xác định Chỉ 
số CCHC; kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối 
với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục 
hành chính trong CAND năm 2019 và quán triệt nội dung cơ bản của 
nhiệm vụ triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 
theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong CAND.  

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi đứng vị trí thứ 3/63 tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, đạt 95,88%, là 1 trong 10 địa phương đạt loại 
xuất sắc được Bộ Công an đánh giá cao. 

Theo cand.com.vn 

 

9. Kỷ luật đối với công chức 'hành dân' khi làm thủ tục 
hành chính ở Cà Mau  
Ngày 8/11, ông Đặng Hương Giang, Bí thư Đảng ủy thị trấn U Minh 
(huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) xác nhận, Đảng ủy thị trấn U Minh đã 
họp và thống nhất cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn 
đối với ông Trần Minh Tiến, công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND thị 
trấn U Minh. Sau khi kỷ luật Đảng, ông Trần Minh Tiến sẽ bị xem xét 
hình thức kỷ luật về mặt chính quyền.  

Trước đó, nhiều lần người dân thị trấn U Minh có phản ánh về thái độ 
của ông Trần Minh Tiến đối với người dân đến liên hệ làm việc. Để 
làm rõ sự việc, ngày 8/10/2019, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau đã cử 



một cán bộ đến bộ phận một cửa thị trấn U Minh cùng người dân làm 
thủ tục hành chính. 

Tại đây, cán bộ tỉnh Cà Mau ghi nhận một trường hợp người dân đi 
đến bộ phận một cửa thị trấn U Minh để làm giấy khai sinh cho trẻ em 
dưới 6 tuổi, nhưng 4 lần vẫn chưa làm được do ông Tiến liên tục yêu 
cầu bổ sung sổ hộ khẩu, giấy kết hôn… Gần 10 giờ cùng ngày, người 
dân trên đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (lần thứ 5), thì ông Tiến 
yêu cầu ngồi chờ. Thế nhưng, sau khi người dân chi 200.000 đồng, 
mới được nhận kết quả. 

Khi có được giấy khai sinh, người dân trên tiếp tục yêu cầu cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Song, ông Trần Minh Tiến từ 
chối và cho rằng "thủ tục đó cứ từ từ, chưa thể cấp liền được". 

Theo quy định của UBND tỉnh Cà Mau, đối với lĩnh vực Tư pháp - Hộ 
tịch được áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn, 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 kết quả cùng lúc cho người dân. 

Đảng ủy thị trấn U Minh cũng đã thống nhất kiểm điểm trách nhiệm 
ông Nguyễn Minh Cà, Chủ tịch UBND thị trấn U Minh do để xảy ra 
nhiều tồn tại, hạn chế nghiêm trọng trong công tác giải quyết thủ tục 
hành chính tại đơn vị. 

Theo baotintuc.vn 

 

10. Không có “công dân điện tử”, dịch vụ công trực 
tuyến khó đạt hiệu quả cao 
Bám sát quan điểm này, thời gian qua, công tác tuyên truyền dịch 
vụ công trực tuyến được TP Hà Tĩnh đẩy mạnh với nhiều cách 
làm sáng tạo nhằm giúp người dân biết, hiểu và chủ động tiếp 
cận. 



Giao dịch tại Trung tâm Hành chính công TP Hà Tĩnh. 

Tâm lý giải quyết thủ tục hành chính là phải “đến tận nơi, cầm tận tay” 
vẫn tồn tại ở nhiều người. Thêm nữa, giải quyết thủ tục hành chính 
không phải là việc thường xuyên nên mức độ quan tâm của công dân 
chưa cao, dẫn đến kiến thức về dịch vụ công trực tuyến chưa được 
cập nhật. Hơn thế, đối với những người trung và cao tuổi cần phải có 
sự hướng dẫn theo lối “cầm tay chỉ việc”. 

Đó là những lý do căn bản làm hạn chế độ “phủ sóng” dịch vụ công 
trực tuyến trên địa bàn Hà Tĩnh nói chung, TP Hà Tĩnh nói riêng ở thời 
điểm hiện nay. 

Do vậy, công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến được TP Hà 
Tĩnh xác định là nhiệm vụ lâu dài, bền bỉ, không đơn thuần là cung cấp 
thông tin mà quan trọng hơn là hướng dẫn từng bước cụ thể, hiệu quả 
thực sự để tạo lan tỏa ngay từ chính những người dân đã trải nghiệm 
và thực hiện. 



Mô hình Tổ dân phố điện tử tạo điều kiện cho người dân tiếp cận, sử 
dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ngay tại nơi ở. 

Sau một thời gian chuẩn bị, đến tháng 5/2019, 3 mô hình thí điểm tổ 
dân phố điện tử đi vào hoạt động tại các phường trung tâm của TP Hà 
Tĩnh. Cùng với Hà Nội, TP Hà Tĩnh là địa phương mạnh dạn tiên 
phong triển khai mô hình này. 

Không kỳ vọng sẽ tiếp nhận nhiều bộ hồ sơ điện tử mà mục tiêu chính 
của các tổ dân phố điện tử là 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. 

Bí thư Đảng ủy phường Nam Hà - Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết: “Sau 
hơn 5 tháng hoạt động, tổ dân phố điện tử ở địa phương đã bước đầu 
phát huy hiệu quả với khoảng 50 bộ hồ sơ được giải quyết. Quan 
trọng hơn, mô hình giúp nhiều người dân hiểu biết về dịch vụ công 
trực tuyến và có thể áp dụng vào thực tiễn”. 



Các “shipper” thủ tục hành chính đến tận nhà giúp công dân thực hiện 
thủ tục hành chính. 

Đầu tháng 11/2019, những thông tin về mô hình “shipper thủ tục hành 
chính” giá 0 đồng của UBND phường Trần Phú nhận được nhiều đánh 
giá tích cực từ cộng đồng. Theo đó, Tổ thực hiện thủ tục hành chính 
lưu động của phường tiếp nhận và thay mặt công dân thực hiện thủ 
tục bằng phần mềm trực tuyến công hoặc trực tiếp đế địa điểm giao 
dịch của phường để thực hiện thủ tục hành chính theo yêu cầu. Đây 
được đánh giá là cách làm thể hiện sự nỗ lực của chính quyền trong 
xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân. 

Giám đốc Trung tâm Hành chính công TP Hà Tĩnh Trần Quốc Toản 
cho biết: “Bám sát các chỉ đạo về tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến, các đơn vị liên quan của TP Hà Tĩnh đã chủ 
động cập nhật kịp thời, thường xuyên và liên tục trên bảng niêm yết tại 
Trung tâm Hành chính công thành phố, Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả các phường, xã, Cổng thông tin điện tử thành phố và Phần mềm 
dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, công tác tuyên truyền trực quan 
bằng hệ thống pano, áp phích, xây dựng video hướng dẫn các thao 
tác thực hiện dịch vụ công trực tuyến cũng được đẩy mạnh ”. 



Tuyên truyền trực quan về dịch vụ công trực tuyến được tăng cường 
để góp phần thay đổi thói quen của người dân trong thực hiện thủ tục 

hành chính. 

Nhờ vậy, đến nay, số lượng giao dịch dịch vụ công trực tuyến mức độ 
3, 4 trên địa bàn TP Hà Tĩnh đã có bước tăng khá. Theo đó, tại UBND 
TP Hà Tĩnh đã tiếp nhận 300 hồ sơ và cấp xã phường tiếp nhận hơn 
2.700 hồ sơ. 

Trong công tác điều hành, chỉ đạo, TP Hà Tĩnh luôn xác định cải cách 
hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính 
trị. Với quyết tâm, lộ trình và mục tiêu cụ thể, hy vọng đến năm 2020, 
thành phố sẽ hoàn thành mục tiêu đặt ra về chỉ tiêu sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong các cơ quan, đơn vị; nỗ lực 
xây dựng chính quyền điện tử và tiệm cận hơn đến nền hành chính 
không giấy. 

Theo baohatinh.vn 

 

 

 

 

 



 


