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1. Bộ Tài chính: Nhiều chuyển biến trong cải cách thủ 
tục hành chính 
Bộ Tài chính thường xuyên rà soát, đánh giá nhằm đề xuất bãi bỏ 
những thủ tục hành chính (TTHC) không còn phù hợp hoặc sửa đổi 
theo hướng cụ thể, rõ ràng, đơn giản, tăng tính khả thi cho cá nhân, 
tổ chức thực hiện. 

Những bước chuyển mạnh mẽ 

Nhắc đến cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của khối các bộ, ngành 
phải nhắc đến kết quả trong nỗ lực cải cách thủ tục về của ngành Tài 
chính. Thời gian qua, Bộ Tài chính đã sửa đổi nhiều quy định, trong đó có 
nhiều văn bản tác động mạnh mẽ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, cải 
thiện môi trường kinh doanh và tạo cơ sở pháp lý để đơn giản hoá TTHC, 
cắt giảm điều kiện kinh doanh, hiện đại hóa công tác quản lý. 

Bộ Tài chính đã gắn công tác cải cách TTHC, cắt giảm điều kiện kinh 
doanh với công tác cải cách thể chế; kiểm soát chặt việc ban hành mới 
các TTHC theo quy định; chủ động rà soát, cắt giảm và nâng cao chất 
lượng TTHC trong lĩnh vực tài chính, nhất là TTHC liên quan tới người 
dân, doanh nghiệp; công khai, minh bạch tất cả các TTHC. Công tác này 
được triển khai quyết liệt. Nhiều TTHC được cắt giảm, đơn giản hóa, 
giảm thời gian thực hiện và chi phí.  

Ngay từ đầu năm 2019, Bộ Tài chính thường xuyên rà soát, đánh giá 
nhằm đề xuất bãi bỏ những TTHC không còn phù hợp hoặc sửa đổi theo 
hướng cụ thể, rõ ràng, đơn giản, tăng tính khả thi cho cá nhân, tổ chức 
thực hiện. 

Theo đó, tính đến hết ngày 15/9/2019, Bộ đã ban hành 14 Quyết định 
công bố 97 TTHC (trong đó, bãi bỏ 49 TTHC; sửa đổi, bổ sung 15 TTHC 
và ban hành mới 33 TTHC trong các lĩnh vực: Thuế, Hải quan, Chứng 
khoán, Công sản, Ngân hàng và Bảo hiểm). Trên cơ sở các quyết định 
công bố TTHC, Bộ Tài chính đã cập nhật, niêm yết công khai TTHC kịp 
thời, đảm bảo chính xác, đầy đủ theo đúng quy định, tạo thuận lợi tối đa 
cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện TTHC. 

Bộ phận một cửa của Bộ Tài chính đi vào hoạt động đã tạo cơ chế minh 
bạch, hiệu quả, giảm chi phí, thời gian cho cá nhân, tổ chức thực hiện 
TTHC; tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị, 
khiếu nại, tố cáo liên quan đến trách nhiệm giải quyết TTHC của cán bộ, 
công chức, tạo dựng được môi trường hành chính minh bạch, văn minh, 
hiện đại và hiệu quả.  

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát để đề xuất Chính phủ 
cắt giảm, đơn giản hoá các điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi 



chức năng quản lý nhằm tiếp tục tạo thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho 
doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần 
thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại 
Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019. 

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ 

Về việc đổi mới, áp dụng khoa học, công nghệ, Bộ Tài chính đã triển khai 
phần mềm quản lý văn bản đến cấp chuyên viên tại 24 vụ/cục/đơn vị tại 
trụ sở cơ quan Bộ Tài chính với số lượng tài khoản sử dụng là 1.397 tài 
khoản. Thực hiện gửi, nhận văn bản với 95 đơn vị và phản hồi trạng thái 
tự động từ hệ thống quản lý văn bản điều hành của Bộ Tài chính lên Trục 
liên thông văn bản quốc gia đủ 6/6 trạng thái xử lý văn bản theo đúng 
hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. 

Trong 9 tháng/2019, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ 
Tài chính đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến là 977 thủ tục, 
trong đó bao gồm:116 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1; 354 dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 2; 197 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 310 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

Riêng lĩnh vực Thuế, liên tục mở rộng hệ thống khai thuế qua mạng, đồng 
thời triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử. Phối hợp với nhiều ngân hàng 
thương mại kết nối nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế 
triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động doanh 
nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. 

Trong lĩnh vực Hải quan, tính đến ngày 30/8/2019, đã có 13 bộ, ngành 
tham gia kết nối với 174 TTHC được đưa lên cơ chế một cửa quốc gia 
với tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên cổng thông tin một cửa 
quốc gia xấp xỉ 2,34 triệu bộ hồ sơ và trên 31,8 nghìn doanh nghiệp tham 
gia. Triển khai Cơ chế một cửa ASEAN đã có những bước tiến triển thuận 
lợi như: phối hợp với các bộ, ngành tiến hành đàm phán để hoàn thiện 
các Nghị định thư, thống nhất yêu cầu kỹ thuật và xây dựng hệ thống để 
trao đổi thông tin tờ khai hải quan, chứng nhận xuất xứ với Liên minh kinh 
tế Á - Âu; phối hợp với Hải quan Hàn Quốc thực hiện thí điểm trao đổi 
C/O điện tử sử dụng công nghệ blockchain.  

Hệ thống Kho bạc Nhà nước cũng đã thực hiện điện tử hóa công tác 
thanh toán với ngân hàng, đảm bảo việc thanh toán cho các đơn vị giao 
dịch được nhanh chóng, chính xác, an toàn và thuận tiện; đồng thời, từng 
bước tập trung ngân quỹ về trung ương, nâng cao khả năng thanh khoản 
của toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước. 

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu  



Để có thể thực hiện đồng bộ và toàn diện các giải pháp cải cách hành 
chính, lãnh đạo Bộ Tài chính đã tăng cường công tác chỉ đạo về việc tiếp 
tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành 
chính trong lĩnh vực tài chính, trong đó xác định rõ vai trò của người đứng 
đầu. 

Với vai trò là người đứng đầu đơn vị, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu 
trách nhiệm tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ của công 
tác cải cách hành chính được giao tại chương trình, kế hoạch hằng năm 
của Bộ và của đơn vị. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, 
phổ biến về cải cách hành chính đến các cán bộ, công chức, viên chức 
trong các đơn vị thuộc Bộ và đến người dân, doanh nghiệp. 

Thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát 
thủ tục hành chính. Kết quả đạt được hằng năm là cơ sở để đánh giá 
mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, trách nhiệm thực thi công vụ 
của công chức, năng lực lãnh đạo điều hành của thủ trưởng đơn vị và là 
một trong các tiêu chí để bổ nhiệm cán bộ, đánh giá bình xét danh hiệu thi 
đua khen thưởng cho tập thể và cá nhân. 

Thực tế, công tác cải cách hành chính luôn được Bộ Tài chính quan tâm 
chỉ đạo, coi đây là một trong những nội dung quan trọng trong công cuộc 
xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bộ Tài 
chính đã quyết liệt triển khai cải cách hành chính đồng bộ từ công tác xây 
dựng cơ chế, chính sách, pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách 
bộ máy hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất 
lượng dịch vụ công… tổ chức thực hiện và toàn diện trên tất cả các lĩnh 
vực tài chính, đặc biệt trong các lĩnh vực Thuế, Hải quan. 

Nguồn: http://dangcongsan.vn/tien-toi-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-va-dai-hoi-
xiii-cua-dang/phong-trao-thi-dua-chao-mung-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-
tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang/bo-tai-chinh-nhieu-chuyen-bien-trong-cai-

cach-thu-tuc-hanh-chinh-543389.html 

 

2. Cải cách thủ tục thuế dưới góc nhìn của doanh 
nghiệp 
Thực tế vẫn còn số ít doanh nghiệp chưa hài lòng và "thất vọng" về 
những tồn tại và bất cập của ngành thuế. Không ít doanh nghiệp 
phàn nàn vì gặp khó với miễn, giảm thuế và hoàn thuế hay khó khăn 
với thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt... 

Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp trong năm 2019 về những nỗ 
lực cải cách thủ tục hành chính thuế, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đại diện cho tiếng nói của 



cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cho hay, Bộ Tài chính tiên phong trong 
việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ và hiện nay là 
Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia; trong đó có cải cách thủ tục hành chính thuế. Nhờ đó, nếu 
như kết quả đánh giá "Sự phục vụ của công chức thuế" vào năm 2014 là 
5,36 điểm, năm 2016 là 6,36 điểm thì năm 2019 tăng lên 7,86 điểm. Thái 
độ phục vụ của bộ phận kê khai, kế toán thuế và ấn chỉ thuế nhận được 
sự hài lòng hoàn toàn của doanh nghiệp với tỷ lệ cao nhất, lần lượt là 
87% và 82% 

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI). Ảnh: Dương Giang/TTXVN 

Ông Lộc nhắc lại câu chuyện cách đây 5 năm, khi đó Chính phủ yêu cầu 
Bộ Tài chính cũng như Tổng cục Thuế phải đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính theo kịp với mức trung bình của các nước ASEAN 4 (gồm 
Singapore, Malaysia, Thái Lan và Philippines). Bàn về các giải pháp cải 
cách thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trực tiếp cùng với 
VCCI chủ trì cuộc họp đưa ra các giải pháp cụ thể; trong đó, sửa đổi một 
loạt chính sách nhằm mang lại thuận lợi nhất cho người dân và doanh 
nghiệp trong lĩnh vực thuế và hải quan. 

Vì vậy, với kết quả chung đạt gần 8 điểm đánh giá của ngành thuế đã 
phản ánh sự hài lòng và ghi nhận những nỗ lực của ngành trong việc 
thực hiện các nghị quyết của Chính phủ. Ngành thuế xứng đáng được ghi 



nhận đi đầu trong công cuộc đổi mới thể chế và cải cách thủ tục hành 
chính ở Việt Nam.   

Là Trưởng nhóm nghiên cứu của VCCI tiến hành khảo sát gần 6.800 
doanh nghiệp, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế của VCCI cho 
biết, căn cứ vào gần 1.800 phản hồi của doanh nghiệp bày tỏ cảm nhận 
về những chuyển biến tích cực trong tác phong phục vụ của ngành thuế 
cho thấy, ngành thuế nói chung và các cán bộ, công chức thuế nói riêng 
đã có sự chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công vụ; rèn luyện tác phong làm 
việc tốt, tinh thần thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp đã thay đổi 
rất nhiều, thể hiện sự tận tâm, tận tình với người nộp thuế. Quan trọng 
hơn, kết quả giải quyết công việc của cơ quan thuế cũng ngày càng hiệu 
quả và được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao.  

Ông Tuấn bày tỏ, kết quả đánh giá "Sự phục vụ của công chức thuế" năm 
2019 đã tăng lên 7,86 điểm và thái độ phục vụ của bộ phận kê khai, kế 
toán thuế và ấn chỉ nhận được sự hài lòng hoàn toàn của doanh nghiệp 
với tỷ lệ cao nhất là kết quả mà Tổng cục Thuế cũng như Bộ Tài chính đạt 
được với những biện pháp chỉ đạo quyết liệt. Cụ thể, từ việc đào tạo tập 
huấn trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thuế cũng như chấn 
chỉnh kỷ cương kỷ luật công vụ; rèn luyện tác phong làm việc, tinh thần 
thái độ phục vụ của cán bộ công chức thuế… Những điều đó đã được 
cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận.      

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn số ít doanh nghiệp chưa hài lòng và "thất 
vọng" về những tồn tại và bất cập của ngành thuế. Không ít doanh nghiệp 
phàn nàn vì gặp khó với miễn, giảm thuế và hoàn thuế hay khó khăn với 
thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Theo ông Tuấn, dù đã có hơn 98% doanh nghiệp khai thuế điện tử và 
92% doanh nghiệp đã nộp thuế điện tử, song số ít doanh nghiệp chưa 
nộp thuế điện tử vẫn đổ cho nguyên do là thủ tục phức tạp, mất thời gian 
của doanh nghiệp, tốn kém thêm chi phí và quan ngại về vấn đề bảo mật 
thông tin. 

Thêm nữa, có khoảng 9% doanh nghiệp thừa nhận phải trả chi phí ngoài 
quy định và doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài có tỷ lệ trả chi phí ngoài quy định cao hơn doanh nghiệp 
Nhà nước khi thực hiện các thủ tục thuế. Chính vì lẽ đó, còn nhiều dư địa 
để ngành thuế tiếp tục cải cách. 

Ông Tuấn khuyến nghị, những thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính 
thuế cần tiếp tục đơn giản, dễ hiểu và thống nhất cách hiểu. Cơ sở hạ 
tầng công nghệ cần được nâng cấp tốt hơn, ít lỗi hơn để phục vụ cho dịch 
vụ thuế điện tử. Cùng với đó, cơ quan thuế cần có biện pháp hiệu quả 
hơn nhằm tiếp tục giảm thiểu chi phí ngoài quy định trong thủ tục thuế. 



Đặc biệt, việc thanh tra, kiểm tra thuế cũng cần tiếp tục được cải thiện để 
tránh tình trạng thanh, kiểm tra trùng lặp hay cán bộ thanh, kiểm tra áp 
dụng quy định về thuế theo xu hướng suy diễn bất lợi cho doanh 
nghiệp....  

Đại diện doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Công ty cổ 
phần khoáng sản Hùng Vương cho biết, chính sách thuế ảnh hưởng rất 
lớn tới hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. Nhiều trường hợp 
do không thống nhất về các quy định thuế nhất là thuế tài nguyên nên dẫn 
tới tình trạng các doanh nghiệp trong nước tự cạnh tranh lẫn nhau. 

Với thực trạng của doanh nghiệp hiện nay, ông Thắng cho rằng, yêu cầu 
được giảm thuế nhập khẩu đối với một số loại nguyên vật liệu như bột đá, 
cao lanh... đang rất bức thiết do giá xăng dầu, giá điện tăng cao kéo theo 
giá cước vận tải cũng tăng theo. Chi phí trung bình cho cán bộ công nhân 
viên cũng cao hơn so với trước. Việc này gây ra nhiều khó khăn cho các 
doanh nghiệp kinh doanh tài nguyên khoáng sản. Bên cạnh đó, cần thống 
nhất giá tính thuế tài nguyên cho tất cả các doanh nghiệp trên toàn quốc 
để tránh tình trạng khai thác tận thu và gây lãng phí tài nguyên hay khiến 
cho giá trị của tài nguyên sụt giảm đáng kể. 

Phân tích thêm về một số bất cập còn hiện hữu trong các quy định và thủ 
tục hành chính thuế, bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng Ban môi trường kinh 
doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung 
ương cho hay, danh mục áp thuế không thống nhất giữa cơ quan hải 
quan và các bộ quản lý chuyên ngành; quy định về hoàn thuế còn bất cập 
là điểm nghẽn đối với doanh nghiệp. Mặt khác, giao dịch điện tử được 
đánh giá cao, song tình trạng nghẽn mạng vẫn thường xảy ra; thái độ 
thực thi công vụ của cán bộ thuế vẫn còn là rào cản đối với doanh 
nghiệp... nên đòi hỏi ngành thuế cần tiếp tục quá trình cải cách một cách 
mạnh mẽ, đồng bộ và thực chất hơn nữa.    

Dưới góc độ của chuyên gia, ông Nguyễn Đình Phong, Giám đốc tư vấn 
thuế, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam cho rằng, một số chính sách thuế 
hiện còn nhiều điểm phức tạp, chưa rõ ràng dẫn đến khó khăn, lúng túng 
cho doanh nghiệp. Nguy cơ phát sinh chi phí không chính thức xuất phát 
từ việc thanh tra, kiểm tra thuế nên kết quả thanh, kiểm tra thường bị suy 
diễn theo hướng bất lợi cho doanh nghiệp.... 

Vì vậy, cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế, cắt giảm và đơn 
giản hóa các thủ tục hành chính song song với việc tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin để giảm thời gian, công sức, chi phí tuân thủ cho 
doanh nghiệp và minh bạch hóa hệ thống thuế. Bên cạnh đó, có biện 
pháp hỗ trợ các doanh nghiệp ngay từ khi mới thành lập để việc tiếp cận, 
hiểu và thực hiện đầy đủ thủ tục thuế theo quy định.   



Có thể thấy rằng, những nỗ lực của ngành thuế đã nhận được những 
thành quả xứng đáng. Song, để đạt được mục tiêu "đến năm 2020 tối 
thiểu có 80% số người nộp thuế hài lòng với các dịch vụ mà cơ quan thuế 
cung cấp" như Chiến lược cải cách Thuế đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt, thì ngành thuế cần nỗ lực nhiều hơn với những giải pháp mới, 
hiệu quả và có tính thúc đẩy, đảm bảo đích đến thành công cho công 
cuộc cải cách. 

Nguồn: https://baotintuc.vn/kinh-te/cai-cach-thu-tuc-thue-duoi-goc-nhin-
cua-doanh-nghiep-20191202075425659.htm 

 

3. Tạo thuận lợi thương mại nhờ cải cách, hiện đại 
hoá hải quan 
Với mục tiêu rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi thương 
mại, thời gian qua, ngành Hải quan đã quyết liệt cải cách hành chính, 
hiện đại hoá hải quan, mang lại hiệu quả thiết thực, được cộng đồng 
doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. 

Đi đầu trong cải cách hành chính ngành Tài chính 

Trong những năm qua, Tổng cục Hải quan luôn xác định công tác cải 
cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, được thực hiện thường xuyên, 
liên tục, góp phần quan trọng vào hoạt động cải cách hành chính của 
ngành Tài chính. Theo đó, toàn Ngành đã triển khai đồng bộ, quyết liệt kế 
hoạch cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 30c/NQ-CP của 
Chính phủ và Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài chính. 

Cơ quan hải quan đã không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật hải 
quan, thực hiện cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính nhằm tiết kiệm 
thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Ngành Hải quan đã đề xuất cắt giảm 
19/29 điều kiện kinh doanh, bãi bỏ 5, đơn giản hóa 9 thủ tục hành chính.  

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá hải quan cũng được 
ngành Hải quan xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng 
đầu. Toàn Ngành đã tăng cường triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một 
cửa ASEAN. Đến nay, đã có 13 bộ, ngành tham gia kết nối Cơ chế một 
cửa quốc gia; 174 thủ tục hành chính được đưa lên Cơ chế một cửa quốc 
gia với tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý là gần 2,34 triệu bộ hồ sơ 
của trên 31,8 nghìn doanh nghiệp tham gia.  

Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS cũng được ngành Hải quan 
triển khai hiệu quả. Đến nay, 100% hoạt động thông quan đã áp dụng 
công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống VNACCS/VCIS, 99,9% doanh 
nghiệp khai báo thủ tục hải quan điện tử qua VNACCS. Đồng thời, thực 



hiện đồng bộ, thông suốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo thuận 
lợi cho người nộp thuế, người khai hải quan. 

Nhằm đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển và 
cảng hàng không, Tổng cục Hải quan đã xây dựng và triển khai thành 
công Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi (VASSCM) tại 
33/35 Cục Hải quan tỉnh thành phố, giúp giảm thời gian thông quan và chi 
phí cho doanh nghiệp.  

Tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến, 172/193 thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực hải quan (chiếm 89% số lượng thủ tục hành chính) đã 
được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 (trong đó, có 163 
thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4) cho 
phép người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến 
thông qua mạng Internet... 

Nhờ thực hiện hiệu quả cải cách, Tổng cục Hải quan đã dẫn đầu trong kết 
quả cải cách hành chính năm 2018 của các đơn vị khối Tổng cục thuộc 
Bộ Tài chính. Qua đó, góp phần giúp Bộ Tài chính 5 năm liên tiếp đứng 
Top đầu trong số 19 bộ, cơ quan ngang bộ về chỉ số cải cách hành chính. 

Nỗ lực cải cách hành chính nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, 
thông thoáng, minh bạch, giảm chi phí cho doanh nghiệp của ngành Hải 
quan cũng được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao khi có đến hơn 
80% doanh nghiệp đánh giá sự hỗ trợ của ngành Hải quan là kịp thời và 
hiệu quả trong báo cáo đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 
2018 vừa VCCI công bố.  

Tiếp tục cải cách, tạo thuận lợi thương mại 

Với mục tiêu đồng hành, là đối tác tin cậy của doanh nghiệp, trong thời 
gian tới, ngành Hải quan tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ nhằm rút 
ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi thương mại và hỗ trợ doanh 
nghiệp phát triển. 

Trong đó, Tổng cục Hải quan tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về 
hải quan để thích ứng với sự gia tăng mở rộng nhanh chóng của thương 
mại điện tử và hội nhập quốc tế; Chủ động, tích cực phối hợp với Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối 
thoại thường xuyên với cộng đồng doanh nghiệp để cập nhật các chính 
sách mới, giải quyết kịp thời những vướng mắc, đề xuất hiệu chỉnh chính 
sách phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. 

Cơ quan hải quan cũng sẽ tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến; Áp 
dụng cơ chế quản lý hải quan hiện đại trong thực hiện cải cách hành 
chính; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và trang thiết bị hiện đại 
nhằm tăng cường năng lực quản lý của cơ quan hải quan, ứng dụng 



thành tựu của Cách mạng công nghệ lần thứ 4 trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước về hải quan. 

Được biết, hiện nay, Tổng cục Hải quan đang tích cực hoàn thiện Đề án 
tái thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin, khung kiến trúc Chính 
phủ điện tử ngành Hải quan. Trong đó, nhiều ứng dụng mới sẽ được triển 
khai như: Xây dựng ứng dụng di động hỗ trợ thực hiện thủ tục Hải quan 
mọi lúc - mọi nơi - trên mọi phương tiện; ứng dụng cơ sở dữ liệu quản lý 
thông tin doanh nghiệp tập trung; xây dựng phần mềm quản lý việc lấy 
mẫu, phân tích và giám định hàng hóa tích hợp được với các hệ thống 
nghiệp vụ khác của ngành Hải quan… 

Đề án trên được kỳ vọng sẽ tái thiết hệ thống công nghệ thông tin tổng 
thể của ngành Hải quan đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản trị thông minh; 
quản lý doanh nghiệp, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, 
phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh toàn diện từ khâu 
đầu đến khâu cuối; có khả năng tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin với 
các bộ, ngành, doanh nghiệp và sẵn sàng trao đổi dữ liệu hải quan với 
các nước trong khu vực và trên thế giới. 

Nguồn: http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/tao-thuan-loi-thuong-mai-
nho-cai-cach-hien-dai-hoa-hai-quan-315932.html 

 

4. Sẽ có quy định riêng về khai thuế đối với từng loại 
thuế 
Theo dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản 
lý thuế số 38 vừa được Bộ Tài chính công khai lấy ý kiến. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, cơ quan soạn thảo đề xuất 
Chính phủ có quy định riêng về khai thuế đối với từng loại thuế, từng 
khoản thu và từng đối tượng. Về thời hạn nộp thuế, sẽ gia hạn nộp thuế 
trong những trường hợp đặc biệt như nền kinh tế bị khủng hoảng, suy 
thoái. 

Quy định rõ các loại thuế khai theo tháng, quý, năm 

Để cụ thể hóa các nội dung của luật, Quốc hội giao Chính phủ quy định, 
ban hành nghị định quy định chi tiết những nội dung sau: hồ sơ khai thuế; 
các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo 
từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế. Tiêu chí khai 
thuế theo tháng, hoặc quý; thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của các khoản 
thu về đất, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ; địa điểm nộp hồ sơ khai thuế; 
khai phí, lệ phí do cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện 
thu. Theo đó, dự thảo nghị định cũng hướng dẫn rất cụ thể các trường 



hợp cơ quan quản lý thuế tính thuế, thông báo nộp thuế; các trường hợp 
cơ quan quản lý thuế không tính thuế, không thông báo nộp thuế. 

 

Tìm hiểu thủ tục hành chính thuế tại Chi cục Thuế khu vực Uông Bí - 
Quảng Yên (Quảng Ninh). 

Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế và 
các cơ quan có liên quan, đảm bảo việc quản lý thu thuế phù hợp với 
từng loại thuế, một số khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, một số 
đối tượng là người nộp thuế có tính chất đặc thù theo ngành, lĩnh vực và 
trên cơ sở kế thừa những quy định hướng dẫn Luật Quản lý thuế hiện 
hành còn phù hợp, Bộ Tài chính  (được Chính phủ giao xây dựng dự thảo 
nghị định) có đưa nội dung quy định về khai riêng đối với từng loại thuế, 
khoản thu và từng đối tượng. 

Cụ thể, sẽ có quy định riêng về khai thuế đối với: thuế giá trị gia tăng; 
thuế tiêu thụ đặc biệt; khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 
khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên, thuỷ điện, hộ kinh 
doanh theo phương pháp khoán); khai thuế bảo vệ môi trường; khai thuế 
thu nhập doanh nghiệp; khai thuế thu nhập cá nhân; khai phí, lệ phí thuộc 
ngân sách nhà nước.  

Ngoài ra, cũng có quy định riêng về khai thuế, tính thuế các khoản thu 
ngân sách nhà nước liên quan đến đất và tiền cấp quyền; khai thuế tài 
nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động khai thác, xuất 
bán dầu thô (bao gồm cả condensate), khí thiên nhiên (bao gồm cả khí 
đồng hành, khí than) và khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu 



nhập từ chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí; khai lợi 
nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; 
khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá 
nhân đối với hoạt động khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử 
lý.  

Cùng với đó, dự thảo cũng sẽ có quy định riêng về khai thuế đối với cá 
nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo 
phương pháp khoán; cá nhân cho thuê tài sản; hộ kinh doanh, cá nhân 
kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai; tổ chức hợp tác kinh 
doanh với cá nhân; tổ chức, cá nhân khai thay và nộp thay cho cá nhân; 
khai khoản chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Bộ Tài chính dự kiến hai phương án quy định về nội dung này. Phương 
án 1, nếu nội dung quy định được xác định là thủ tục hành chính, Bộ Tài 
chính đề nghị đưa vào phụ lục ban hành kèm theo nghị định này. Phương 
án 2, nếu nội dung quy định được xác định không phải là thủ tục hành 
chính, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ giao cho Bộ Tài chính ban hành 
thông tư hướng dẫn, theo thẩm quyền (tương tự như quy định hiện hành 
tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính). 

Sẽ gia hạn nộp thuế với những trường hợp đặc biệt 

Luật Quản lý thuế số 38 quy định nguyên tắc chung đối với trường hợp 
người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng 
của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai 
thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế 
có sai, sót. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì tạm nộp theo quý, thời 
hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau. 

Đối với dầu thô, thời hạn nộp thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh 
nghiệp theo lần xuất bán dầu thô là 35 ngày kể từ ngày xuất bán đối với 
dầu thô bán nội địa, hoặc kể từ ngày thông quan hàng hóa theo quy định 
của pháp luật về hải quan đối với dầu thô xuất khẩu. Đối với khí thiên 
nhiên, thời hạn nộp thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp theo 
tháng. Trường hợp cơ quan thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn 
ghi trên thông báo của cơ quan thuế. Luật Quản lý thuế số 38 giao cho 
Chính phủ quy định thời hạn nộp thuế đối với các khoản thu khác thuộc 
ngân sách nhà nước từ đất, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tài 
nguyên khoáng sản, lệ phí trước bạ, lệ phí môn bài. 

Theo đó, dự thảo nghị định quy định cụ thể về: Thời hạn nộp thuế đối với 
các khoản thu thuộc ngân sách nhà nước từ đất, tiền cấp quyền khai thác 
tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, lệ phí trước bạ, lệ phí môn bài. 

Dự thảo nghị định cũng cho phép gia hạn nộp thuế trong trường hợp đặc 
biệt, vì theo Điều 63 Luật Quản lý thuế số 38 quy định Chính phủ quyết 



định việc gia hạn nộp thuế cho các đối tượng, ngành, nghề kinh doanh 
gặp khó khăn đặc biệt trong từng thời kỳ nhất định. Việc gia hạn nộp thuế 
không dẫn đến điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước đã được 
Quốc hội quyết định. 

Dự thảo nghị định quy định trường hợp đặc biệt được gia hạn nộp thuế 
khi nền kinh tế bị khủng hoảng hoặc suy thoái, theo đó Chính phủ sẽ 
quyết định gia hạn nộp thuế đối với một số đối tượng, ngành nghề sản 
xuất, kinh doanh, thời gian gia hạn để hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn 
chung cho sản xuất, kinh doanh. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự 
thủ tục, hồ sơ, số tiền, thời gian gia hạn nộp thuế. Nguyên tắc việc gia 
hạn nộp thuế không dẫn đến điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước 
đã được Quốc hội quyết định.  

Dự thảo nghị định quy định trường hợp đặc biệt được gia hạn nộp 
thuế khi nền kinh tế bị khủng hoảng hoặc suy thoái, theo đó Chính phủ 
sẽ quyết định gia hạn nộp thuế đối với một số đối tượng, ngành nghề 
sản xuất, kinh doanh, thời gian gia hạn để hỗ trợ thị trường, tháo gỡ 
khó khăn chung cho sản xuất, kinh doanh. 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2019-
12-02/se-co-quy-dinh-rieng-ve-khai-thue-doi-voi-tung-loai-thue-

79732.aspx 

 

5. Tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh than, 
cung cấp than cho sản xuất điện 
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường 
công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh 
than và cung cấp than cho sản xuất điện. 

Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua, việc khai thác và kinh doanh than trái 
phép vẫn còn diễn ra và tiềm ẩn nguy cơ tái diễn; tình trạng vi phạm quy 
định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, 
kinh doanh than còn tồn tại; hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh than còn hạn chế; công 
tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh than có địa phương 
còn chưa được quan tâm đúng mức; sự phối hợp giữa chủ đầu tư nhà 
máy nhiệt điện than với các doanh nghiệp cung cấp than còn chưa chặt 
chẽ, kịp thời; khối lượng, chủng loại than cung cấp cho một số nhà máy 
nhiệt điện than còn chưa được đáp ứng kịp thời theo yêu cầu của nhà 
máy. 



Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt 
động sản xuất, kinh doanh than và đáp ứng đủ, ổn định dài hạn than cho 
các nhà máy nhiệt điện than phục vụ thực hiện các mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của đất nước trong thời gian tới, 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên 
quan tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi khai 
thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép; xử lý nghiêm theo quy định 
đối với các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiếp 
tay, bao che cho hoạt động sản xuất, kinh doanh than trái phép. 

Thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện sản xuất, kinh doanh than 

Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên 
quan chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị thực hiện các đề án, dự án theo 
đúng quy định của pháp luật chuyên ngành. Đồng thời, chủ trì, phối hợp 
với các bộ, ngành, địa phương liên quan theo dõi việc thực thi pháp luật 
trong hoạt động sản xuất, kinh doanh than; tiếp tục tăng cường công tác 
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong quá trình thực hiện Quy 
hoạch phát triển ngành than Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 
liên quan nhằm phát triển ngành than theo cơ chế thị trường, đồng thời 
tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh 
doanh than. Tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện sản xuất, kinh 
doanh than và công tác bảo đảm an toàn lao động trong hoạt động sản 
xuất than; kiểm tra các điểm khai thác, vận chuyển, chế biến, các bãi tập 
kết, mua bán than nhằm phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng sản xuất, 
kinh doanh than trái phép và vi phạm về kỹ thuật an toàn trong sản xuất 
than. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, đổi mới, cải cách thủ tục hành 
chính trong việc thẩm định, cấp phép hoạt động khoáng sản để đẩy 
nhanh tiến độ cấp phép cho các đề án thăm dò, dự án đầu tư mỏ than 
bảo đảm tiến độ theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt. Khẩn trương xây dựng, ban hành theo thẩm quyền văn bản hướng 
dẫn công tác quản lý, sử dụng đất đai trong khai thác khoáng sản, bảo vệ 
khoáng sản chưa khai thác theo quy định. Khẩn trương hoàn thành việc 
khoanh định và công bố khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đối với than 
theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm 
các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản than và bảo vệ môi trường 
trong hoạt động sản xuất, kinh doanh than. 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan 
tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các biện pháp liên quan đến quản lý tài chính 
(hóa đơn, thuế, phí, lệ phí), quản lý thủ tục hải quan,… theo hướng phát 
huy ứng dụng công nghệ cao để giảm thủ tục hành chính nhằm nâng cao 



hiệu quả việc ngăn chặn gian lận thương mại trong hoạt động kinh doanh 
than, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu than. Hướng dẫn các doanh nghiệp 
sản xuất, kinh doanh than kê khai, đăng ký giá bán than; hằng năm thực 
hiện việc kiểm tra chi phí sản xuất, kinh doanh, giá thành than của các 
đơn vị sản xuất, kinh doanh than trong nước theo quy định tại Luật Giá và 
các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Xử lý nghiêm hành vi buôn lậu than 

Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội 
Biên phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên 
quan (Quản lý thị trường, Công an, Hải quan...) tăng cường kiểm tra, 
kiểm soát các tuyến biên giới, vùng biển và hải đảo để kịp thời phát hiện 
và ngăn chặn hoạt động buôn lậu, kinh doanh than trái phép, đặc biệt là 
thông qua đường biển. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Công an (đặc biệt 
là Công an các tỉnh biên giới) tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng 
chức năng liên quan (Quản lý thị trường, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên 
phòng,...) tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, 
ngăn chặn và xử lý nghiêm minh theo quy định đối với các hành vi buôn 
lậu và gian lận thương mại trong hoạt động kinh doanh than trên đất liền 
và các vùng nước thủy nội địa. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, 
ngành và cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định của 
pháp luật về hình sự đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh khoáng sản 
trái phép theo hướng tăng nặng hình phạt đối với các hành vi sản xuất, 
kinh doanh than trái phép. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 
chỉ đạo các doanh nghiệp được giao quản lý thực hiện điều hành sản 
xuất, kinh doanh than theo cơ chế thị trường, bình đẳng hợp tác và cạnh 
tranh theo pháp luật, bảo đảm hiệu quả sử dụng, bảo toàn và gia tăng 
vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; tuân thủ các quy định của pháp 
luật về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương có hoạt động sản xuất, kinh doanh than tiếp tục tăng 
cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác, sản xuất, 
kinh doanh than để ngăn chặn, xử lý kịp thời việc khai thác, sản xuất, kinh 
doanh than trái phép theo quy định của pháp luật. Khẩn trương ban hành 
quy định về việc sắp xếp các vị trí bến cảng, kho bãi kinh doanh than trên 
địa bàn quản lý theo thẩm quyền. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý 
nhà nước đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ở 
khu vực có khoáng sản than để ngăn chặn và phòng ngừa việc lợi dụng 
để khai thác, chế biến, tiêu thụ than trái phép; bảo đảm phát triển hài hòa 
giữa địa phương và ngành than. Hạn chế tối đa việc cấp phép các dự án 
phát triển kinh tế - xã hội chồng lấn với diện tích khoáng sàng trong Quy 



hoạch phát triển ngành than Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt. 

Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp với các lực 
lượng liên quan (Thuế, Quản lý thị trường, Tài nguyên và Môi trường, 
Công an, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Tài chính…) tiếp 
tục đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện quy định về môi trường đối với hoạt 
động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn; kiểm tra các tuyến đường 
vận chuyển, kho bãi, cảng tập kết than; duy trì thường xuyên các lực 
lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường bộ, sông, biển để phát 
hiện, xử lý kịp thời các trường hợp kinh doanh than trái phép theo quy 
định. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý các điểm khai thác, kinh 
doanh than trái phép và các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực 
hiện các quy định về mua bán than trôi, than phát mại, không để các cá 
nhân, doanh nghiệp lợi dụng hợp thức hóa cho than không có nguồn gốc 
hợp pháp. Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra 
các hành vi khai thác, kinh doanh than trái phép ở địa phương. 

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ngoài 
trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu trên, có trách nhiệm chủ trì cùng 
với các đơn vị được phép khai thác than trên địa bàn phối hợp với các 
tỉnh, thành phố có liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh than 
rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, trao 
đổi thông tin cho phù hợp tình hình thực tế hiện nay để kiểm tra và kịp 
thời xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về khai thác, kinh 
doanh than. Chỉ đạo chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường 
trong hoạt động khai thác và kinh doanh than trên địa bàn. 

Tăng cường quản lý nguồn than từ nơi khai thác, trên đường vận 
chuyển 

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông 
Bắc và các đơn vị được phép khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh 
than quản lý chặt chẽ ranh giới mỏ được giao; tăng cường công tác quản 
lý nguồn than từ nơi khai thác, trên đường vận chuyển đến các kho bãi, 
cảng tiêu thụ; quản lý tốt các phương tiện vận chuyển than đi tiêu thụ nội 
địa; quản lý chặt chẽ đất đá thải mỏ, bã sàng, đá xít có than. Khẩn trương 
hoàn thiện hồ sơ các đề án thăm dò, dự án đầu tư mỏ than theo Quy 
hoạch để trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.  

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế cung cấp than cho các hộ tiêu thụ 
trong nước; tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý 
theo quy định các hoạt động sản xuất, kinh doanh than trái phép trong 
ranh giới quản lý được giao. Chủ động phối hợp với chính quyền địa 
phương và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực hiện 



tốt quy chế phối hợp trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ 
được giao; thường xuyên cung cấp thông tin có liên quan cho địa phương 
có hoạt động sản xuất, kinh doanh than về các quy định tiêu thụ than để 
phối hợp quản lý. 

Chỉ đạo các đơn vị thành viên tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về 
bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn lao động, các quy định của pháp luật 
về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan trong hoạt động thăm dò, 
khai thác, chế biến và kinh doanh than. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và 
thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất lao động trong khai thác than; 
đa dạng hóa phương thức sàng tuyển, chế biến than để sản xuất tối đa 
các chủng loại than theo nhu cầu sử dụng của các hộ tiêu thụ, đặc biệt là 
các chủng loại than cho sản xuất điện… 

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than chịu 
trách nhiệm thu xếp nguồn than hợp pháp để cung cấp trong suốt thời 
gian tồn tại của nhà máy; thường xuyên rà soát, tính toán nhu cầu sử 
dụng than (than sản xuất trong nước, than nhập khẩu, than pha trộn) cho 
sản xuất để xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo đảm cung cấp đủ, ổn 
định than cho hoạt động của nhà máy. Chủ động đàm phán, ký hợp đồng 
mua bán than dài hạn, trung hạn, ngắn hạn với Tập đoàn Công nghiệp 
Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc, các doanh nghiệp 
cung cấp khác và thực hiện nghiêm theo hợp đồng đã ký; phối hợp với 
các doanh nghiệp cung cấp than xây dựng kế hoạch cấp than theo tháng, 
quý phù hợp với diễn biến của thời tiết và kế hoạch sản xuất điện để bảo 
đảm cung cấp đủ, ổn định than cho nhà máy. Chủ động nghiên cứu, sử 
dụng than pha trộn, than nhập khẩu cho sản xuất điện để vận hành nhà 
máy an toàn, hiệu quả và bảo đảm môi trường theo quy định… 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Tang-cuong-quan-ly-san-xuat-kinh-
doanh-than-cung-cap-than-cho-san-xuat-dien/381528.vgp 

 

6. Viện trưởng Lê Minh Trí trả lời cử tri về căn cước 
công dân 
Người dân đã được cấp căn cước công dân mới khi đi làm thủ tục 
hành chính phải mang theo ba loại giấy tờ thì đúng là rườm rà và 
phiền phức.  

Ngày 2-12, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí cùng các đại biểu 
Quốc hội TP.HCM  gồm ông Huỳnh Thành Đạt - Giám đốc ĐH Quốc gia 
TP.HCM và ông Phạm Phú Quốc, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát 
triển TP, đã có buổi tiếp xúc cử tri tại quận 5 và quận 11. 



Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận 5 nêu những bức xúc về gặp phiền phức khi 
sử dụng căn cước công dân (CCCD). Cử tri Lê Nghiệp cho rằng đáng lẽ 
sau khi cấp CCCD 12 số thì tất cả giấy tờ như sổ đỏ, sổ tiết kiệm, sổ hộ 
khẩu, giấy đăng ký kết hôn, hộ chiếu, bảo hiểm xã hội… phải điều chỉnh 
theo. “Nếu không điều chỉnh thì mọi giao dịch dân sự sẽ bị ách tắc và 
quyền lợi hợp pháp của người dân sẽ bị treo” - cử tri Lê Nghiệp nói và 
cho biết trước giờ người dân chỉ dùng một loại giấy tờ là CMND thì nay 
có đến ba loại giấy tờ cùng tồn tại là CMND, CCCD và giấy chứng nhận 
của cơ quan công an cấp. Việc này gây phiền toái cho người dân trong 
quá trình thực hiện giao dịch giấy tờ, tốn công sức và tiền bạc. 

Từ đó ông Lê Nghiệp cho rằng để khắc phục bất cập trên cần sửa đổi 
Điều 18 Luật CCCD, Nghị định 173 về việc ghi chú số CMND đã cấp. Ông 
cũng đề nghị người dân chưa vội làm thủ tục cấp, đổi CCCD khi CMND 
vẫn còn giá trị sử dụng theo quy định của pháp luật. 

Skip 2 s 

Chia sẻ với cử tri, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí ghi nhận ý 
kiến của cử tri và sẽ phản ánh với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Ông 
cho rằng nếu một người dân đã được cấp CCCD mới khi đi làm thủ tục 
hành chính phải mang theo ba loại giấy tờ thì đúng là rườm rà và phiền 
phức.  

Nhưng về lộ trình, ông Lê Minh Trí cho rằng với xu thế hội nhập thì cần 
phải có CCCD theo chuẩn mới, bởi các nước đã làm hết rồi. “Đây là thời 
kỳ quá độ, ai đã được cấp, đổi CCCD thì dùng CCCD mới, người nào còn 
CMND cũ thì vẫn dùng bình thường, bởi không ai bắt buộc anh phải dùng 
CCCD mới có giá trị” - ông Trí nói. 

Theo ông Trí, trong lộ trình cấp đổi CMND sẽ được thay thế bằng CCCD. 
Còn việc sửa luật thì cần phải có chương trình, kế hoạch và cấp thẩm 
quyền cho phép. 

Luật đã thông qua nhưng dân chưa thuận 

Tại buổi tiếp xúc với cử tri quận 11, nhiều cử tri nêu các băn khoăn về Bộ 
luật Lao động vừa được Quốc hội thông qua. “Theo lộ trình tăng tuổi nghỉ 
hưu: Nam phải làm thêm hai năm nữa, nữ thêm năm năm nữa là không 
công bằng. Xưa nay tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ chênh nhau năm năm 
nhưng nay khoảng cách chỉ còn hai năm... là quá ngắn” - cử tri Đoàn Vĩnh 
Phúc nói. 

Trả lời cử tri, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND Tối cao, cho biết: 
“Mặc dù Bộ luật Lao động mới đã ban hành nhưng cử tri góp ý thì chúng 
tôi cũng trao đổi lại. Ý kiến của cử tri Phúc thực ra cũng có nhiều ý kiến 



đã từng nêu ra tại Quốc hội nhưng khi biểu quyết bấm nút lại chiếm trên 
80% đồng ý”.  

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/vien-truong-le-minh-tri-tra-loi-cu-tri-ve-can-
cuoc-cong-dan-874500.html 

 

7. Cải cách thể chế là cải cách cái gì và như thế nào? 
Kể từ Đại hội VI của Đảng, chúng ta đã thật sự từ bỏ mô hình nhà 
nước kế hoạch hóa tập trung, mà đi theo mô hình nhà nước kiến tạo 
phát triển.  

Lời tòa soạn: Tuần Việt Nam mở Diễn đàn "Vì Việt Nam hùng cường" với 
mong muốn thu nhận từ quý độc giả những ý kiến, bài viết về các giải 
pháp phát triển đất nước trong tất cả các lĩnh vực nhằm khơi thông tiềm 
năng phát triển, cổ vũ niềm tin của cộng đồng vào tương lai Việt Nam. 
Mời quý độc giả gửi bài viết về tuanvietnam@vietnamnet.vn 

TS. Nguyễn Sĩ Dũng 

Một trong ba đột phá chiến lược được Đảng ta chỉ ra là cải cách thể chế. 
“Cải cách thể chế, cải cách thể chế và cải cách thể chế!” là nhận thức và 
là phương châm hành động được nhất trí rất cao trong xã hội ta. 

Tuy nhiên, cải cách thể chế là cải cách cái gì và cải cách theo mô hình 
nào? Quả thực, đây là một câu hỏi không dễ trả lời. Không trả lời được 
câu hỏi này, chúng ta khó có thể thiết kế được một chương trình hành 
động mạch lạc và hiệu quả. 

Thể chế có thể được hiểu là cách thức tổ chức và vận hành quyền lực 
nhà nước. Ở cách hiểu này, nhà nước có thể được phân chia thành nhà 
nước tập quyền và nhà nước phân quyền. Nhà nước phân quyền thì lại 
được phân chia thành cộng hòa tổng thống, cộng hòa đại nghị và cộng 
hòa tổng thống lưỡng tính. 

Thể chế cũng có thể được hiểu là cách thức nhà nước vận hành nền kinh 
tế. Ở cách hiểu này, nhà nước có thể được phân chia thành nhà nước 
điều chỉnh, nhà nước kế hoạch hóa tập trung, nhà nước phúc lợi và nhà 
nước kiến tạo phát triển. 

Nếu chúng ta muốn thúc đẩy kinh tế phát triển, thì cải cách thể chế mà 
chúng ta cần triển khai phải là những cải cách liên quan để thể chế ở 
cách hiểu thứ hai này. Vấn đề đặt ra là chúng ta sẽ lựa chọn mô hình nào 
trong bốn mô hình nói trên để cải cách? 

Thực tế cho thấy, không có một mô hình thể chế nào tốt một cách chung 
chung, phù hợp một cách chung chung cho tất cả các nước trên thế giới. 



Mỗi mô hình thể chế chỉ có thể phát huy tác dụng trên một nền tảng văn 
hóa nhất định. 

Thể chế và văn hóa 

Nước Mỹ, nước Úc, nước Canada, nước New Zealand… đều đã từng là 
thuộc địa của nước Anh và đều đã rất thành công khi áp dụng mô hình 
nhà nước điều chỉnh - mô hình thể chế của Anh cho đất nước mình. 

Nhiều người cho rằng di sản lớn nhất của nước Anh là mô hình thể chế 
của nước này. Các nước cựu thuộc địa của Anh đã được tận hưởng 
được mô hình thể chế của Anh nên đều rất phát triển. 

Tuy nhiên, nếu nhận xét nói trên đúng cho nước Mỹ, nước Úc, nước 
Canada, nước New Zealand, thì có vẻ lại không hoàn toàn đúng cho Ấn 
độ, Pakistan và nhiều nước châu Á-Phi từng là thuộc địa của Anh khác. 

Tại sao mô hình thể chế của nước Anh lại chỉ phát huy tác dụng ở một số 
nước, còn ở một số nước khác thì không? Câu trả lời nằm ở nền tảng 
văn hóa của các nước. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, các nước Mỹ, 
Úc, Canada, New Zealand có nền tảng văn hóa tương đồng với nước 
Anh. 

Trong lúc đó, Ấn Độ, Pakistan và các nước cự thuộc địa khác có một nền 
tảng văn hóa rất khác. Chính vì thế mô hình thể chế của nước Anh ít phát 
huy tác dụng ở các nước nói trên. 

Điều dễ nhận thấy ở đây là: một mô hình thể chế chỉ phát huy tác dụng ở 
các nước có nền tảng văn hóa tương đồng và ít phát huy tác dụng ở các 
nước có nền tảng văn hóa khác biệt. 

Tương tự cũng là điều chúng ta có thể nói về mô hình thể chế của nhà 
nước phúc lợi. Các nhà nước phúc lợi Bắc Âu (Thụy Điển, Đan Mạch, 
Phần lan, Na Uy…) là mô hình thể chế có thể được coi là thịnh vượng và 
tốt đẹp nhất đang tồn tại trên thế giới hiện nay. Ở các nước này, người 
dân sinh ra đã được nhà nước chăm lo đầy đủ về mọi mặt. Cuộc sống 
của họ hết sức an toàn, đầy đủ và hạnh phúc. 

Thế nhưng tại sao một mô hình thể chế tốt đẹp lại không thể nhân rộng ra 
được ngoài vùng Bắc Âu? Lý do là vì thiếu nền tảng văn hóa của Bắc Âu 
không thể vận hành được một mô hình như vậy. “Biết thế nào là đủ” là 
một nét văn hóa rất đặc biệt của những người dân Bắc Âu. Những người 
dân này sẵn sàng đóng thuế cho nhà nước đến 70-75% thu nhập của 
mình mà không hề tâm tư, suy bì. 

Bất cứ ở một nơi nào khác trên thế giới, mức thuế như trên sẽ triệt tiêu 
động lực làm việc, còn ở các nước Bắc Âu thì lại không. Ví dụ từ các 
nước Bắc Âu một lần nữa khẳng định nền tảng văn hóa là rất quan trọng 
để một mô hình thể chế có thể thành công. 



Nền tảng văn hóa của Việt Nam phù hợp với mô hình thể chế nào? 

Về mặt vị trí địa lý, Việt Nam thuộc về nhóm các nước Đông Nam Á. Tuy 
nhiên, về mặt văn hóa, chúng ta lại thuộc về các nước Đông Bắc Á (Nhật 
Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên). Ăn cơm bằng 
đũa, viết chữ tượng hình (Việt Nam đã từng có chữ nôm là chữ tượng 
hình) chỉ là một vài biểu hiện ra bên ngoài của văn hóa Đông Bắc Á. 

Cái nằm sâu bên trong ảnh hưởng đến cách nghĩ, cách hành xử của cư 
dân ở vùng này là tinh thần và tư tưởng Nho giáo. Một số trong những 
đặc điểm nổi bật của các nước này là truyền thống khoa bảng và liêm sỉ 
của quan chức hành chính. Học hành, thi cử để làm quan là con đường 
phấn đấu được coi trọng nhất. Đây cũng là nền tảng văn hóa để nhà 
nước có thể tuyển dụng được những người thật sự tài giỏi cho nền quản 
trị công. 

Mô hình thể chế được hầu hết các nước Đông Bắc Á lựa chọn là nhà 
nước kiến tạo phát triển (developmental state). Mô hình thể chế này đã 
đưa lại sự phát triển kỳ điệu cho cả Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài loan, 
Singapore (Singapore ở Đông Nam Á, nhưng lại có văn hóa Đông Bắc Á) 
và gần đây là cả Trung Quốc. Sự thành công của các nước này cho thấy 
mô hình nhà nước kiến tạo phát triển rất phù hợp với nền tảng văn hóa 
của các nước Đông Bắc Á. Mà như vậy thì mô hình này hoàn toàn có thể 
phù hợp cho Việt Nam. 

Điều đáng nói ở đây là rất nhiều nước ở các vùng miền khác trên thế giới 
đã cố gắng áp dụng mô hình nhà nước kiến tạo phát triển, nhưng đều đã 
không thành công. Trường hợp ngoại lệ , có lẽ, chỉ là Các tiểu vương 
quốc Ả Rập thống nhất. 

Nội hàm của khái niệm “nhà nước kiến tạo phát triển” 

Khái niệm “nhà nước kiến tạo phát triển” được nhà nghiên cứu Chalmers 
Johnson đưa ra từ những năm tám mươi của thế kỷ trước khi ông nghiên 
cứu về sự phát triển thần kỳ của Nhật Bản. Ông nhận thấy rằng trong sự 
phát triển thần kỳ ấy có vai trò rất quan trọng của nhà nước. Nhà nước 
Nhật Bản đã không chỉ tạo ra khuôn khổ cho sự phát triển, mà còn định 
hướng và thúc đẩy sự phát triển đó. 

Sau này, ngoài Nhật Bản ra, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Trung Quốc 
đều được xem là những nhà nước kiến tạo phát triển. 

Đặc trưng hết sức cơ bản của mô hình nhà nước này là nhà nước trực 
tiếp đề ra một kế hoạch phát triển công nghiệp (với những tham vọng lớn) 
và đầu tư mãnh mẽ về cơ chế, chính sách và nhiều khuyến khích khác để 
thúc đẩy công nghiệp phát triển. 



Có thể nói trong mô hình này, sự phát triển kinh tế do nhà nước dẫn dắt, 
chứ không phải do thị trường. Theo các nhà nghiên cứu, đây là mô hình 
nhà nước nằm ở giữa mô hình nhà nước điều chỉnh Anh-Mỹ (theo chủ 
thuyết thị trường tự do) và nhà nước kế hoạch hóa tập trung (theo mô 
hình xã hội chủ nghĩa truyền thống). Nhà nước kiến tạo phát triển không 
đứng ngoài thị trường, nhưng cũng không làm thay thị trường. Mà nhà 
nước kiến tạo phát triển chủ động can thiệp mạnh mẽ vào thị trường để 
thúc đẩy phát triển và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đã được đề 
ra.  

Những nét đặc trưng của nhà nước kiến tạo phát triển được tác giả 
Chalmers Johnson đưa ra là: 

Một bộ máy hành chính gọn nhẹ, nhưng tinh hoa và hiệu quả. 

Bộ máy hành chính được trao quyền đầy đủ để đưa ra những sáng kiến 
và vận hành hiệu quả. 

Nhà nước thông qua các thiết chế tài chính và các hướng dẫn hành chính 
để can thiệp vào thị trường. 

Có Bộ thương mại quốc tế và công nghiệp như một thiết chế mạnh điều 
phối chính sách phát triển công nghiệp. 

Nhiều người cho rằng, nhà nước kiến tạo phát triển là mô hình nhà nước 
kết hợp được ưu điểm, đồng thời khắc phục được nhược điểm của cả hai 
mô hình nhà nước điều chỉnh và nhà nước kế hoạch hóa tập trung.  

Mô hình nhà nước kiến tạo phát triển là tối ưu cho Việt Nam 

Do là một nước có nền tảng văn hóa của Đông Bắc Á, mô hình nhà nước 
kiến tạo phát triển có thể là tối ưu cho Việt Nam. Hơn thế nữa, lựa chọn 
mô hình nhà nước điều chỉnh kiểu Anh-Mỹ là rất rủi ro. 

Trước hết, văn hóa của chúng ta khác. Không có thói quen tận dụng 
quyền tự do cá nhân, Nhà nước có tạo cơ hội thuận lợi đến mấy, nhiều 
người Việt cũng khó lòng nắm bắt được. 

Thêm vào đó, do hoàn cảnh lịch sử, các doanh nghiệp của nước ta, đặc 
biệt là các doanh nghiệp tư nhân, mới chỉ được hình thành trong thời kỳ 
đổi mới. Về cơ bản, các doanh nghiệp đều rất non trẻ và khá hạn chế về 
tiềm lực mọi mặt. Bắt các doanh nghiệp này phải cạnh tranh bình đẳng 
với các doanh nghiệp FDI chưa chắc đã là một sự công bằng. Mà như 
vậy, thì lựa chọn mô hình nhà nước điều chỉnh, chúng ta sẽ khó lòng 
thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. 

Thật ra, kể từ Đại hội VI của Đảng, chúng ta đã thật sự từ bỏ mô hình nhà 
nước kế hoạch hóa tập trung, mà đi theo mô hình nhà nước kiến tạo phát 
triển. Đảng và Nhà nước đã đề ra đường lối công nghiệp hóa đất nước, 



đã công nhận cơ chế thị trường, nhưng vẫn coi trọng vai trò quản lý của 
Nhà nước. 

Như vậy tất cả các phần cấu thành quan trọng của một nhà nước kiến tạo 
phát triển đều đã được khẳng định trong đường lối phát triển của chúng 
ta. Có lẽ, chính vì thế, kinh tế nước ta đã có sự phát triển khá ngoạn mục 
trong thời gian vừa qua. 

Tuy nhiên, vấn đề là tại sao đất nước ta vẫn chưa trở thành “hổ”, thành 
“rồng’ như các nước Đông Bắc Á? 

Nguyên nhân có nhiều, nhưng cơ bản nhất là chúng ta đã không thúc đẩy 
phát triển công nghiệp thông qua các công ty, các tập đoàn tư nhân như 
ở Nhật Bản và Hàn Quốc, mà lại thông qua các doanh nghiệp nhà nước. 

Một nguyên cơ bản khác nữa là chúng ta cũng đã không có được một bộ 
máy hành chính, công vụ chuyên nghiệp và tài giỏi để hiện thực hóa 
chương trình công nghiệp hóa. 

Có lẽ đây là những khiếm khuyết mà chúng ta phải tập trung mọi nỗ lực 
cải cách để khắc phục. Đồng thời phải kiên trì mô hình nhà nước kiến tạo 
phát triển. 

Công bằng mà nói, một khuôn khổ khái niệm đủ sáng rõ và mạch lạc về 
mô hình nhà nước kiến tạo phát triển chưa thật sự hình thành ở nước ta. 
Sự lựa chọn của chúng ta trong quá trình đổi mới nếu không phải do may 
mà đúng, thì cũng chủ yếu là đi theo sự đòi hỏi khách quan của tình hình 
hơn là trên một nền tảng lý thuyết vững chắc. 

Vượt qua những rủi ro của việc lựa chọn mô hình nhà nước kiến tạo phát 
triển 

Lựa chọn mô hình nhà nước kiến tạo phát triển là tối ưu cho đất nước ta, 
tuy nhiên rủi ro của lựa chọn này là hoàn toàn không nhỏ. 

Trước hết, là rủi ro về năng lực. Chúng ta có khả năng hoạch định chính 
sách phát triển công nghiệp đúng đắn hay không? Trong cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0, thì chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam phải là 
gì? Đây quả thực là những câu hỏi không dễ trả lời. Thiếu một đội ngũ 
lãnh đạo tinh hoa khó lòng hoạch định chính sách phát triển đúng đắn 
được. Để có được một đội ngũ lãnh đạo như vậy, thu hút người tài vào 
trong Đảng là rất quan trọng. Đây phải được coi là một trong những 
nhiệm vụ chiến lược hàng đầu của Đảng ta trong thời gian sắp tới. Ngoài 
ra, tận dụng tri thức của giới Việt kiều tinh hoa để hoạch định chính sách 
phát triển công nghiệp cũng rất quan trọng. 

Rủi ro thứ 2, do đã hội nhập sâu rộng với thế giới và tham gia rất nhiều 
các hiệp định về tự do thương mại song phương và đa phương, nên 
không gian chính sách còn lại của Nhà nước ta cho việc hoạch định và 



triển khai chương trình công nghiệp hóa một cách độc lập và tự chủ là rất 
nhỏ hẹp. 

Bị ràng buộc bởi vô vàn những cam kết quốc tế, Nhà nước rất khó can 
thiệp vào thị trường để thúc đẩy phát triển những ngành công nghiệp mà 
chúng ta lựa chọn. Để vượt qua rủi ro này, quan trọng là phải nâng cao 
năng lực thiết kế các hàng rào kỹ thuật, các hàng rào về thủ tục. Điều này 
có vẻ như đang đi ngược với những cố gắng cắt giảm thủ tục hành chính 
của Chính phủ hiện nay. 

Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn phát triển ngành công nghiệp ô tô của Việt 
Nam, thì hàng rào kỹ thuật là rất cần thiết để ngành công nghiệp non trẻ 
này của đất nước không bị cạnh tranh quốc tế bóp chết từ trong trứng 
nước. 

Tận dụng các khoảng trống chính sách cũng rất quan trọng ở đây. Các 
hiệp định tự do thương mại không hạn chế Nhà nước đầu tư cho nghiên 
cứu và phát triển (R&D) trong một số lĩnh vực (ví dụ như an ninh, quốc 
phòng chẳng hạn). Tại sao chúng ta không đầu tư vào đây, khi cần thiết 
thì vẫn có thể chuyển giao các thành tựu nghiên cứu cho các lĩnh vực dân 
sự? 

Rủi ro thứ 3, quỹ thời gian để xây dựng thành công mô hình nhà nước 
kiến tạo phát triển còn lại không nhiều. Với áp lực của hội nhập và dân 
chủ hóa, mô hình coi trọng phát triển kinh tế hơn mở rộng dân chủ và 
nhân quyền như nhà nước kiến tạo phát triển chưa chắc đã có được sự 
chấp nhận của đông đảo công chúng. 

Để vượt qua thách thức này, truyền thông đóng một vai trò hết sức quan 
trọng. Không có một nền tảng kinh tế-xã hội phù hợp (với đa số dân 
chúng là tầng lớp trung lưu) và một nền tảng văn hóa chính trị trưởng 
thành, những cải cách dân chủ manh động không khéo lại chỉ dẫn đến đổ 
vỡ và bất ổn xã hội mà thôi. 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/cai-cach-the-che-la-cai-
cach-cai-gi-va-nhu-the-nao-593826.html 

 

8. Căn cước công dân và thiếu sót của Bộ Công an 
Đầu tháng 1-2020 (tức một tháng nữa), 63 tỉnh, thành sẽ đồng loạt 
cấp căn cước công dân (CCCD) để dần thay thế chứng minh nhân 
dân (CMND) chín số, 12 số đang lưu hành. 

Mặc dù Bộ Công an luôn khẳng định thủ tục không hề phức tạp nhưng từ 
những phiền toái của nhiều người được cấp CCCD từ năm 2016 mà 
thông tin cấp đại trà đó đang khiến bộn người lo lắng. 



Trải qua thời gian dài sử dụng CMND, đông đảo người dân đã được cấp 
rất nhiều giấy tờ quan trọng dựa theo số CMND. Nào là hộ khẩu; giấy 
chứng nhận kết hôn; giấy chủ quyền nhà, đất; cà vẹt xe; số tài khoản 
ngân hàng; sổ tiết kiệm... Do số cũ, mới không trùng khớp nên khi muốn 
được giải quyết các thủ tục hành chính hay làm các việc khác có liên 
quan đến những loại giấy tờ thiết thân đó, chủ nhân của các CCCD bắt 
buộc phải có sự xác nhận về số CMND đã dùng trước đó.  

Theo đó, lý ra chỉ dùng một giấy tờ tùy thân duy nhất để thực hiện mọi 
giao dịch như đã từng được làm đối với CMND thì nhiều người phải ôm 
cùng lúc hai loại giấy, vừa CCCD vừa giấy xác nhận số CMND cũ. Cũng 
từ đây nhiều người phải chạy bở hơi tai để đáp ứng những đòi hỏi vô lý 
ăn theo của một số cơ quan, đơn vị như phải sao y cả hai thứ giấy để nộp 
kèm vào hồ sơ...  

Cấp thẻ mới tiếng là để ưu việt hơn mà sao người dân khổ dữ vậy! 

Với việc đổi CMND sang CCCD, ai nấy đều hình dung được những trở 
ngại phải đối mặt do có nhiều giấy tờ đã được cấp theo CMND nên ắt hẳn 
Bộ Công an cũng nhận ra trước mọi việc. Vậy Bộ Công an đã làm gì để 
giảm thiểu đáng kể các hệ lụy cho hàng chục triệu người? Nay khi thực tế 
cho thấy lo ngại đó đã thành hiện hữu thì Bộ Công an sẽ làm gì để giải 
quyết thỏa đáng cho dân đây? 

Rất không vui khi theo phát biểu của một cục phó Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) trên Pháp Luật TP.HCM ngày 
30-11, chuyện in số CMND lên CCCD để dân có thể dễ dàng giao dịch 
bằng CCCD từng được Bộ Công an đặt ra. Thế nhưng việc này “không 
thể triển khai được” và giờ cũng không thay đổi gì được.  

Lý do được vị cục phó nêu là CCCD không có đủ chỗ để in số, ngày cấp, 
nơi cấp. Cũng theo vị cục phó này thì giấy xác nhận hiện được cấp dễ 
dàng để người dân xuất trình khi giao dịch hoặc khi cần xin điều chỉnh số 
CMND thành số CCCD trên các giấy tờ được cấp trước đây.  

Từ hai lý do này mà thông tư mới của Bộ Công an (số 40/2019) tiếp tục 
đưa ra hai cách thức xử lý trong việc chuyển từ CMND chín số, 12 số 
sang CCCD. Nếu CMND bị hỏng, bong tróc, không rõ nét về ảnh, số và 
chữ thì cùng với việc thu lại để hủy bỏ, cơ quan công an sẽ cấp cho 
người dân giấy xác nhận số CMND. Trường hợp CMND còn rõ nét thì 
người dân sẽ được giao lại CMND có cắt góc phía trên bên phải mặt 
trước. Có nghĩa là kiểu nào thì người dân cũng phải sử dụng đồng thời 
hai thứ giấy để giao dịch. 

Một cựu trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình (TP.HCM) đã có 
những phản ứng khá xác đáng về việc CCCD không ghi số CMND cũ. 
Ông kể: “Khi tiến hành cấp số nhà mới ở một số khu vực trên địa bàn, 



quận này thấy được ngay và cũng đã hành động ngay để dân không gặp 
khó với những thay đổi trong công tác quản lý nhà nước. Quyết định cấp 
số nhà mới của quận có ghi cả số nhà cũ. Đồng thời thông tin về số nhà 
cũ, mới cũng được quận gửi đến nhiều cơ quan chức năng để các nơi 
này có căn cứ giải quyết nhanh cho dân các thủ tục có liên quan”. 

Đối chiếu cách làm cụ thể từ hồi nảo này với việc cấp CCCD thời nay sẽ 
thấy sự tắc trách của Bộ Công an đối với rất nhiều người ở chỗ ngay từ 
đầu đã không quyết tâm làm bằng được chuyện ghi số CMND (cùng 
ngày, nơi cấp) trên CCCD để số đông được thuận tiện nhất.  

Theo Luật CCCD, từ số định danh cá nhân cũng là số CCCD, các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quyền hạn của mình được truy cập 
cơ sở dữ liệu CCCD (trong đó có thông tin về số, ngày, tháng, năm và nơi 
cấp CMND) để xử lý công việc. Ngặt nỗi cơ sở dữ liệu này hiện chưa có 
đủ và cũng chưa biết khi nào mới có đủ. Rồi cơ quan, tổ chức nào mới có 
quyền khai thác cơ sở dữ liệu đó cũng chưa rõ.  

Vậy nên cách khắc phục thiếu sót hữu hiệu là Bộ Công an cần thay phôi 
CCCD mới để có chỗ ghi số CMND cũ cùng ngày, nơi cấp. Qua đó bộ có 
thể lấy lại được niềm tin là có đủ trách nhiệm để làm hài lòng rất đông 
người đổi CMND sang CCCD. 

Nguồn: https://plo.vn/phap-luat/luat-va-doi/can-cuoc-cong-dan-va-thieu-
sot-cua-bo-cong-an-874215.html 

 

9. Bổ nhiệm cán bộ thiếu tiêu chuẩn... đụng đâu cũng 
thấy 
Tình trạng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thiếu điều kiện, tiêu chuẩn chức 
danh xảy ra ở hầu hết các tỉnh, thành, Bộ ngành… khi Thanh tra Bộ 
Nội vụ kiểm tra, công khai kết quả 

Phát hiện bổ nhiệm sai nhưng... cho phép sửa 

Một loạt công bố kết quả kiểm trả của Thanh tra Bộ Nội vụ gần đây cho 
thấy, tình trạng bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo không đủ điều kiện diễn ra phổ 
biến, đụng đâu thấy đó. 

Tại Thanh Hóa, Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận có 94 công chức giữ chức 
vụ lãnh đạo, quản lý tại tỉnh này còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu 
chuẩn chức danh khi bổ nhiệm như: Bằng chuyên môn không phù hợp 
với vị trí việc làm, thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, 
chứng chỉ dành cho lãnh đạo cấp sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành… 

Trước đó, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng do Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm tổ trưởng làm việc với tỉnh Lào Cai ngày 4/10 



cũng cho thấy, địa phương này có tới 596 cán bộ được bổ nhiệm lại, giới 
thiệu ứng cử giữ các chức danh diện cơ quan, đơn vị quản lý thiếu tiêu 
chuẩn, điều kiện trong giai đoạn 1/6/2012 đến 31/12/2018. 

Gần đây nhất, Bộ Nội vụ cũng công bố 156 cán bộ lãnh đạo, quản lý  tại 
TP. HCM còn thiếu hoặc thiếu một số điều kiện như: chứng chỉ quản lý 
nhà nước, ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ dành cho lãnh đạo cấp sở hoặc 
cấp nghiệp vụ chuyên ngành... nhưng vẫn được bổ nhiệm. 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị 
địa phương thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về tuyển 
dụng, bổ nhiệm công chức. Trong đó, phát hiện các trường hợp còn chưa 
đáp ứng để có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng, khắc phục. Đồng thời, 
quy định thời hạn để các công chức hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn còn 
thiếu… 

Câu chuyện được đặt ra là, đây chính là dấu hiệu các địa phương biết bổ 
nhiệm là thiếu điều kiện, làm sai nhưng vẫn quyết định bổ nhiệm. 

Ngoài lề thực tế này là, người không đủ điều kiện, thiếu văn bằng, chứng 
chỉ vẫn được "bổ nhiệm nợ", tức là vẫn có khả năng đáp ứng công việc? 
Vô hình trung, việc này tạo cơ hội để các trung tâm đào tạo văn bằng, 
chứng chỉ "hợp lý hóa" có đất sống. Trong khi đó, để hoàn thiện các văn 
bằng chứng chỉ cũng khiến các cán bộ, công chức kêu trời.. 

"Guồng quay" chứng chỉ 

Chia sẻ về vấn đề này, ĐB Phạm Thị Minh Hiền, Ủy viên Ủy ban Các vấn 
đề xã hội của Quốc hội cho rằng yêu cầu về chứng chỉ, bằng cấp đối với 
cán bộ công chức, viên chức cũng đã được nhiều đại biểu đề cập trong 
phiên chất vấn đối với Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tại kỳ họp thứ 8 vừa mới 
kết thúc.  

Nhiều đại biểu ví những văn bằng, chứng chỉ này không khác nào các 
“giấy phép con” “hành” cán bộ công chức, viên chức và chất vấn Bộ 
trưởng Nội vụ cách giải quyết tình trạng này như thế nào?  

"Thế nhưng câu trả lời của bộ trưởng chưa rõ. Và chính vì chưa rõ, chưa 
giải quyết được gốc của vấn đề. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Bộ trưởng 
đưa ra nhiều giải pháp nhưng sự chuyển biến thực tế còn chậm”, Đại biểu 
Phạm Minh Hiền nhấn mạnh.  

Theo vị đại diện cử tri tỉnh Phú Yên, lĩnh vực quản lý của ngành nội vụ 
liên quan trực tiếp đến con người. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã thừa nhận, 
có văn bản được ban hành 20 năm nay và đã phát hiện bất cập từ rất lâu 
rồi nhưng đến nay cũng chưa được sửa đổi. 



“Lực lượng cán bộ, công chức, viên chức hiện nay tâm tư lắm, nhất là 
quy định về các “giấy phép con”. Lực lượng giáo viên chẳng hạn, họ rất 
tâm tư.  

Một số cử tri nói với tôi rằng họ không cảm thấy hạnh phúc bởi con họ 
học, họ cũng phải học, con họ thi, họ cũng phải thi, tức là cả gia đình bị 
áp lực bởi vấn đề học và thi cử thì sao mà hạnh phúc được? 

Cả cha mẹ cũng phải lao vào hoàn thiện các văn bằng chứng chỉ, con cái 
thì áp lực bởi chương trình giáo dục, thậm chí là không có được một bữa 
cơm gia đình đầm ấm, sum vầy cho trọn vẹn".  

"Bản thân tôi cũng bị áp lực khi đối diện với việc thi nâng ngạch, bổ nhiệm 
lại, nên rất thấm thía những điều mà cử tri chia sẻ với mình. Áp lực đó là 
từ các yếu tố bên ngoài buộc mình phải quay theo.  

Nói cách khác là, cán bộ, công chức, viên chức bị đặt vào một guồng 
quay mà thậm chí là không quay một cách logic, nhiều khi là đảo lộn bởi 
những quy định rất mới khiến người ta hoang mang, không biết như thế 
nào.  

Ví dụ việc thi nâng ngạch, từ bản thân tôi thì thấy, năm ngoái thì tôi đủ 
điều kiện, tiêu chuẩn để thi nâng ngạch nhưng sang đến năm sau đó thì 
đã không đủ điều kiện nữa”, đại biểu Phạm Thị Minh Hiền bày tỏ.  

Theo Ủy viên Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, có những quy định 
mới phát sinh hoặc mang tính "sáng tạo" khiến cho cán bộ công chức 
không chạy theo được. Chất lượng thực thi công vụ của công chức bị ảnh 
hưởng bởi khi phải tập trung cho việc hoàn thiện các văn bằng, chứng chỉ 
thì họ sẽ không thể tập trung cho công việc chuyên môn.  

“Nếu chúng ta làm tốt, làm bài bản, chất lượng ngay từ khâu đầu vào 
tuyển chọn cán bộ công chức, viên chức thì lẽ ra sau đó cứ vậy mà làm 
việc, cống hiến, phát triển thôi còn bây giờ là phải nằm trong guồng vừa 
học vừa làm vừa hoàn thiện bằng cấp, chứng chỉ, áp lực chuyên môn, áp 
lực chứng chỉ bằng cấp đè nặng lên mỗi cán bộ công chức, viên chức”, 
bà Hiền nói. 

Nguồn: https://infonet.vn/bo-nhiem-can-bo-thieu-tieu-chuan-dung-dau-
cung-thay-post323395.info 

 

10. Bức tranh doanh nghiệp khởi nghiệp đã có nhiều 
thay đổi 
Nếu so với cách đây 10 năm thì Việt Nam đi được hành trình rất dài 
với rất nhiều chính sách hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp hiện 
nay. 



Đó là chia sẻ của ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế, Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia 
2019 lần thứ 4 diễn ra chiều 2/12, do Báo Diễn đàn doanh nghiệp tổ 
chức. 

Ông Đậu Anh Tuấn cho biết, tính đến thời điểm này có khoảng hơn 
800.000 doanh nghiệp hoạt động chính thức và có hơn 5 triệu hộ kinh 
doanh trong đó có hơn 2 triệu hộ kinh doanh có đăng ký. Bức tranh của 
doanh nghiệp tư nhân đã rất khác so với 10 năm trước. 

“Cách đây 20 năm trong một khảo sát của IOC khi khảo sát các bạn thanh 
niên ở Việt Nam thì con số thú vị đưa ra là có 8/10 bạn mong muốn trở 
thành công chức viên chức. Nhưng hiện nay con số này chắc chắn sẽ 
thay đổi khi có nhiều hơn những bạn muốn khởi nghiệp”, ông Tuấn chia 
sẻ. 

Đại diện VCCI cho biết, Việt Nam hiện có những văn bản chính sách 
quan trọng hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển. Có thể kể đến Nghị quyết 
10-NQ/TW năm 2017 về phát triển kinh tế tư nhân đã xác lập vai trò và vị 
trí của doanh nghiệp tư nhân, Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2016 về hỗ trợ 
và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Và các khung khổ pháp luật: 
Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư đều tập trung và đạt tiêu chuẩn cao về 
phát triển môi trường kinh doanh nhằm tháo gỡ rào cản cho doanh 
nghiệp. 

Đặc biệt, năm 2017 Quốc hội lần đầu tiên ban hành Luật hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Đây là một điểm rất khác so với các nước 
khác bởi phần lớn doanh nghiệp Việt Nam là DNNVV. Luật hỗ trợ DNNVV 
được rất nhiều doanh nghiệp kỳ vọng, bởi đã đưa ra nhiều chính sách hỗ 
trợ từ tiếp cận tín dụng, mở rộng thị trường, tư vấn và pháp lý, nguồn 
lực… Ngoài 7 chính sách hỗ trợ chung, còn 3 chính sách hỗ trợ mục tiêu: 
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh; Hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. 

Cùng với đó, theo đánh giá của VCCI, các thủ tục hành chính đã được cải 
cách rất nhiều, trước đây để 1 doanh nghiệp có thể đăng ký và hoạt động 
phải mất đến 1 tháng và có rất nhiều giấy phép con. Theo thời gian từ 
năm 2005 thì quá trình gia nhập thị trường đã rút đi rất nhiều từ 22 ngày 
xuống 15 ngày và xuống còn 3 ngày, thậm chí có những thủ tục có thể 
thực hiện trên mạng. Ngay tại Hà Nội là thành phố lớn cũng tạo điều kiện 
khi miễn giảm một số thủ tục miễn đăng ký kinh doanh hay bố cáo thông 
tin. Các địa phương đang tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thành lập. 

VCCI cũng có những khảo sát về thủ tục thuế trong thời gian qua và kết 
quả cho thấy đã có những cải cách rất mạnh. Tuy nhiên, ông Tuấn cũng 



lưu ý, theo khảo sát của VCCI, doanh nghiệp còn quan ngại về thủ tục 
“hậu đăng ký doanh nghiệp”. Các vấn đề khắc như khó tiếp cận thông tin 
đất đai và thiếu quỹ đất sạch; hạ tầng giao thông còn yếu kém; tiếp cận 
nguồn vốn…  

Cùng với đó, vẫn có khoảng cách rất lớn giữa Việt Nam và các nước do 
chỉ số gia nhập thị trường vẫn còn thấp. Ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch VCCI 
cho biết, theo một khảo sát của mạng lưới kết quả toàn cầu, trong số 60 
quốc gia tham gia khảo sát, Việt Nam nằm trong nhóm nước có tinh thần 
khởi nghiệp cao nhất thế giới. Tuy nhiên, khả năng hiện thực các ý tưởng 
sáng tạo thì thuộc 20 nhóm cuối cùng. 

“Như vậy, có khoảng cách giữa khát vọng, giữa ý chí và hành động cụ thể 
là quá lớn. Chúng ta cần nhiều hơn sự hỗ trợ của thể chế, chính sách để 
tiến gần hơn tới các khát vọng, hành động”, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh. 

Chủ tịch VCCI cũng cho biết, từ ngày 1/1/2020 Việt Nam sẽ chính thức 
đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. Với ASEAN, năm 2020 là năm bản lề 
quan trọng, kiểm điểm giữa kỳ triển khai các Kế hoạch Tổng thể xây dựng 
Cộng đồng ASEAN trong 5 năm tới. Với Việt Nam, đây là mốc đánh dấu 
25 năm Việt Nam đồng hành cùng ASEAN và đảm nhận vai trò Ủy viên 
không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 
2021. 

"Năm nay chúng tôi đề xuất dự án di sản của ASEAN chính là mạng lưới 
khởi nghiệp ở ASEAN để kết nối các nhà khởi nghiệp của các quốc gia 
trên thế giới. Đây là động lực cho sự phát triển của ASEAN nên tôi hi 
vọng được ủng hộ của các nước trong khối ASEAN, của cộng đồng 
doanh nghiệp ASEAN", TS Vũ Tiến Lộc cho hay. 

Nguồn: https://baotintuc.vn/kinh-te/buc-tranh-doanh-nghiep-khoi-nghiep-
da-co-nhieu-thay-doi-20191202162352155.htm 

 

11. Những điểm mới về cấp, đổi thẻ căn cước công 
dân 
Ngày 1/12/2019, Thông tư 48/2019/TT-BCA của Bộ Công an quy định 
mới về trình tự, thủ tục cấp, đổi căn cước công dân chính thức có 
hiệu lực. 

Thông tư số 48/2019 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 11/2016 quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước 
công dân (CCCD) quy định, khi làm thủ tục cấp CCCD, cán bộ phụ trách 
sẽ thu Chứng minh nhân dân, cắt góc và trả lại cho công dân trong 
trường hợp công dân đăng ký nhận thẻ CCCD qua chuyển phát nhanh. 



Điểm mới so với quy định trước đây là với những Chứng minh nhân dân 
bị hỏng, bong tróc, không rõ nét thì thu, hủy và hoàn thiện hồ sơ theo quy 
định. Đồng thời, công dân có thể kê khai thông tin trực tuyến khi làm 
CCCD. 

Cụ thể, khi tiếp công dân đến làm thủ tục đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ 
CCCD, cán bộ tiếp công dân yêu cầu người đến làm thủ tục viết tờ khai 
theo mẫu (nếu không kê khai trực tuyến). Nếu đã kê khai trên trang thông 
tin điện tử dịch vụ công trực tuyến thì in tờ khai CCCD để công dân kiểm 
tra lại thông tin, ký, ghi rõ họ, chữ đệm và tên. 

Về trình tự, thủ tục cấp thẻ CCCD như sau: Công dân điền vào Tờ khai 
CCCD. Trường hợp công dân 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 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 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 CCCD 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 CCCD. 

Việc tiếp nhận hồ sơ cấp đổi thẻ CCCD, Thông tư 48 quy định thu chứng 
minh nhân dân, cắt góc, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và trả lại cho 
công dân đối với những trường hợp công dân đăng ký nhận thẻ CCCD 
qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu. 

Trường hợp công dân làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD tại cơ quan 
quản lý CCCD 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, đổi, cấp lại thẻ CCCD. 

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 CCCD. 

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/nhung-diem-moi-ve-cap-doi-the-can-
cuoc-cong-dan-d443894.html 

 

12. Khách hàng có thể thanh toán tiền điện qua Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia 
Cùng với đăng ký và cấp mới khách hàng trung áp; đăng ký và cấp 
mới khách hàng hạ áp; thanh toán tiền điện là dịch vụ điện được 
Chính phủ cho phép kết nối, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc 
gia. 

Theo lộ trình, trong năm 2019, Cổng Dịch vụ công Quốc gia 
(www.dichvucong.gov.vn) kết nối, tích hợp với cổng dịch vụ công và hệ 
thống một cửa điện tử các Bộ, ngành, địa phương để thí điểm cung cấp 
một số dịch vụ công trực tuyến. 3 dịch vụ điện của EVN được Chính phủ 
lựa chọn, cho phép kết nối, triển khai cung cấp trên Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia ngay trong giai đoạn đầu gồm: Đăng ký và cấp mới khách hàng 
trung áp; đăng ký và cấp mới khách hàng hạ áp; thanh toán tiền điện. 

Với các dịch vụ điện này, khi thực hiện giao dịch qua Cổng, hồ sơ, thủ tục 
của khách hàng sẽ được đơn giản hóa. Một số giấy tờ như: Giấy đề nghị 
mua điện, giấy tờ tùy thân sẽ được thay thế bằng các thông tin người 
dùng đã được Cổng Dịch vụ công Quốc gia xác thực và định danh. Qua 
đó, giúp người dân giảm thời gian thực hiện các giao dịch, đồng thời có 
thể giám sát quá trình thực hiện và đánh giá, phản ánh, kiến nghị về các 
hoạt động cung cấp dịch vụ của ngành Điện. 

Trong thời gian qua, EVN đã chủ động phối hợp cùng với Văn phòng 
Chính phủ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hoàn thành triển 
khai tích hợp để cung cấp dịch vụ điện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 
EVN đã thực hiện tích hợp, chia sẻ dữ liệu, kết nối liên thông Hệ thống 
thông tin quản lý khách hàng (CMIS), website Chăm sóc khách hàng, 
Cổng thanh toán của 5 Tổng công ty Điện lực với Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia… 

Từ năm 2018, EVN đã phục vụ 100% các dịch vụ điện trực tuyến tương 
đương dịch vụ công cấp độ 4 – cấp độ cao nhất theo quy định của Chính 



phủ. EVN cũng hoàn thành “một cửa liên thông”, toàn bộ dịch vụ điện của 
EVN được cung cấp tại Trung tâm Hành chính công/Cổng thông tin dịch 
vụ công trực tuyến 63 tỉnh, thành trên cả nước. 

Tới cuối năm 2019, EVN cung cấp 100% các dịch vụ điện theo phương 
thức điện tử, bao gồm từ dịch vụ cấp điện mới, đến các dịch vụ thay đổi 
trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện. Khách hàng sẽ ký các 
hồ sơ điện tử, được thực hiện theo phương thức nhận mật khẩu một lần 
(OTP) qua tin nhắn điện thoại hoặc email, chữ ký số; nhờ đó, tối đa trải 
nghiệm tiện ích cho khách hàng. 

Riêng với dịch vụ cấp điện từ lưới trung áp, tổ chức Doing Business -
 Ngân hàng Thế giới đã chọn thực hiện đánh giá chỉ số tiếp cận điện 
năng. Năm 2019, chỉ số Tiếp cận điện năng tiếp tục ghi nhận cải thiện 
điểm số năm thứ 6 liên tiếp, đứng Top 4 quốc gia hàng đầu ASEAN, đồng 
thời duy trì vị trí xếp hạng 27 trên tổng số 190 quốc gia và nền kinh tế. 

Việc cung cấp dịch vụ điện này trên Cổng dịch vụ công Quốc gia sẽ giúp 
liên thông giữa EVN và các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương về 
các lĩnh vực: Xây dựng, giao thông vận tải, công thương trong việc cấp 
phép quy hoạch, xây dựng trạm biến áp, cột điện… để cắt giảm các hồ sơ 
và thủ tục, nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng và tiếp tục góp phần cải 
thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam. 

Nguồn: https://enternews.vn/khach-hang-co-the-thanh-toan-tien-dien-qua-
cong-dich-vu-cong-quoc-gia-162540.html 

 

13. Giải pháp vì người dân 
Những giải pháp, dự án cụ thể để phục vụ người dân tốt hơn, nằm 
trong đề án phát triển “thành phố thông minh Bình Dương” đã được 
công bố. 

Tới nay, bên cạnh các mục tiêu chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội, 
người dân Bình Dương đã có thể giải đáp câu hỏi: cụ thể thì người dân 
được hưởng lợi gì khi xây dựng đề án "thành phố thông minh"? 

Thắc mắc, sự cố tại Bình Dương chỉ cần gọi 1022 

Chỉ cần nhớ một số điện thoại duy nhất là 1022, trong trường hợp khẩn 
cấp, người dân Bình Dương có thể gọi phản ánh tất cả các lĩnh vực nóng 
như cấp cứu y tế (115), cứu hỏa, cứu nạn (114), an ninh trật tự (113), thậm 
chí giải đáp thắc mắc về thủ tục pháp luật, hành chính… Đó là một trong 
những nội dung quan trọng của hệ thống đường dây nóng 1022 vừa được 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương đưa vào vận hành. 



Đường dây nóng 1022 có chức năng tiếp nhận để chuyển các cơ quan 
chức năng xử lý, giải quyết hầu hết các lĩnh vực nóng liên quan tới đời 
sống của người dân như: giải đáp thủ tục hành chính, nhận phản ánh về 
các hành vi chậm trễ, gây phiền hà của cán bộ… 

Ông Lai Xuân Thành - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình 
Dương, cho biết nếu như trước đây người dân phải nhớ quá nhiều số tổng 
đài, dành riêng cho từng lĩnh vực, có cơ quan thì đường dây nóng chỉ tiếp 
nhận giờ hành chính... thì nay, người dân chỉ cần nhớ và gọi số điện thoại 
duy nhất là 1022 để được tiếp nhận thông tin mọi lúc, mọi nơi. 

Trong tương lai, đường dây nóng 1022 sẽ được tiếp tục phát triển, nâng 
cấp lên thành Trung tâm điều hành thành phố thông minh Bình Dương. 
Mục tiêu của hệ thống này là nhằm tạo sự thuận tiện, phản ứng nhanh với 
các bức xúc, sự cố của người dân. 

Không gian khởi nghiệp và sáng tạo 

Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương đã đưa vào hoạt động Trung 
tâm Sáng kiến Cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương tại số 28 
đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một. 

Trên khuôn viên khoảng 2.000m2, trung tâm sẽ có các thành phần như: 
không gian làm việc chung dành cho các nhóm khởi nghiệp; trung tâm hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; không gian đào tạo giáo dục STEM; các 
phòng họp trực tuyến; hội trường.v.v... 

Các cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp có thể tới đây sử dụng không gian làm 
việc, gặp gỡ và trao đổi với những người cùng chí hướng, tìm kiếm sự hỗ 
trợ về kiến thức, kỹ năng hoặc về vốn... Ngoài ra, trung tâm còn có các 
chương trình để hỗ trợ cho các hộ gia đình, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ có 
thể chuyển đổi mô hình sang công ty nếu họ có nhu cầu... 

Như vậy, bên cạnh "vườn ươm doanh nghiệp" đã hoạt động tại Đại học 
Quốc tế Miền Đông (EIU), việc đưa vào hoạt động Trung tâm Sáng kiến 
Cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp là một trong các giải pháp để thúc đẩy 
mối quan hệ của "ba nhà" là: nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp, 
góp phần phát triển thành phố thông minh Bình Dương. 

Đại học Việt - Đức sắp hoạt động khuôn viên mới tại Bình Dương 

Dự án xây dựng trường Đại học Việt - Đức (VGU) trên khu đất rộng hơn 
50ha, diện tích sàn khoảng 135.000m2 tại thị xã Bến Cát, Bình Dương 
đang được gấp rút hoàn thiện, dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào 
tháng 11-2020. 

Đại học Việt - Đức là trường đại học công lập, được lựa chọn xây dựng trụ 
sở chính tại Bình Dương, với tổng mức đầu tư gần 3.200 tỉ đồng. Hiện nay, 



trường đã đào tạo được nhiều khóa, hoạt động trên cơ sở chia sẻ khuôn 
viên với một trường đại học khác tại thành phố mới Bình Dương. 

Khi trụ sở chính của Đại học Việt - Đức được đưa vào hoạt động, nằm ở vị 
trí mặt tiền Quốc lộ 13, liền kề các khu công nghiệp Mỹ Phước 1, 2, 3... sẽ 
góp phần đáng kể thay đổi diện mạo đô thị, cũng như mở rộng đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả nước. 

* Từ ngày 27 đến 30-11, hội thảo khoa học quốc tế về đô thị hóa Châu Á 
với chủ đề "Tương lai đô thị: những chuyển biến quan trọng ở các đô thị 
Châu Á" đã thu hút nhiều học giả quốc tế tới Bình Dương. Đây là lần thứ 15 
hội thảo này được tổ chức (hai năm một lần, từ 1985), và là lần đầu tiên 
diễn ra tại Việt Nam, do trường Đại học Việt - Đức tổ chức. 

500 thí sinh tham gia "Đấu trường Tin học" 

Giữa tháng 11-2019 vừa qua, trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) tổ 
chức một sân chơi mới, mang đến cơ hội cho các bạn học sinh có niềm 
đam mê với kiến thức tin học và tư duy thuật toán, đó là cuộc thi "Đấu 
trường Tin học". 

Đây là một trong những chuỗi cuộc thi "đấu trường" về vật lý, toán học, hóa 
học, tiếng Anh; các hoạt động thể thao, văn nghệ... được tổ chức tại EIU. 

"Đấu trường Tin học" 2019 đã thu hút hơn 500 thí sinh từ 26 trường THPT 
trong khu vực Đông Nam Bộ đăng ký tham gia. 

Trải qua từng lượt thi, cá tính của từng thí sinh càng thể hiện rõ. Qua 2 
vòng loại bằng hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, 12 thí sinh xuất sắc 
nhất đã xuất hiện. 

Bạn Nguyễn Phan Hoàng Phúc, học sinh lớp 11 Toán, trường THPT 
chuyên Hoàng Lê Kha, tỉnh Tây Ninh) đã giành chiến thắng rất thuyết phục, 
nhận được giải thưởng chung cuộc hơn 6 triệu đồng của chương trình và 
học bổng một năm học của EIU. Các thí sinh còn lại cũng nhận được phần 
thưởng và học bổng một năm học của EIU. 

Nguồn: https://enternews.vn/khach-hang-co-the-thanh-toan-tien-dien-qua-
cong-dich-vu-cong-quoc-gia-162540.html 

 

14. TP HCM: Sẵn sàng kết nối Cổng dịch vụ công 
quốc gia 
Vừa qua, vào cuối tháng 11/2019, TP HCM đã chính thức kết nối, tích 
hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia để cung cấp các dịch vụ công 
trực tuyến cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp… 



Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, trước đó, để 
triển khai hoạt động này, Chủ tịch UBND TP đã giao Văn phòng Ủy ban 
chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng cổng dịch vụ công TP, hệ thống một 
cửa điện tử và hệ thống đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành 
chính. 

Phó Chủ tịch UBND TP cũng cho hay, đến nay, Chủ tịch UBND thành phố 
ban hành 104 quyết định về thủ tục hành chính, công bố 1.797 quy trình 
thủ tục, trong đó cấp tỉnh 1.480 thủ tục, cấp huyện 202 thủ tục, cấp xã 
115 thủ tục. Thành phố đã thực hiện việc cập nhật dữ liệu thủ tục hành 
chính vào cơ sở dữ liệu trên Cổng dịch vụ công quốc gia 1.356 thủ tục… 

Số lượng quy trình nội bộ đã được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt là 
252 quy trình; số lượng quy trình nội bộ đang trình Chủ tịch UBND thành 
phố xem xét phê duyệt là 32 quy trình và đang hoàn thiện 228 quy trình. 

TP HCM đã hoàn thành tích hợp cung cấp 3 dịch vụ công trực tuyến đưa 
vào vận hành giai đoạn 1 vào tháng 11/2019. Trong đó, 2 dịch vụ công  
thực hiện kết nối đúng phương án, thực hiện kết nối cổng dịch vụ công 
thành phố - qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu thành phố  với Cổng 
dịch vụ công quốc gia. 

Theo lãnh đạo TP HCM, dự kiến trong tháng 12/2019, thành phố sẽ hoàn 
thiện và trình phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử của 4 dịch vụ 
công trực tuyến trong giai đoạn 2, gồm: Cấp phiếu lý lịch tư pháp; Đăng 
ký khai sinh; Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, 
cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Thủ tục liên thông đãng ký khai 
tử và xóa đăng ký thường trú. Ngoài ra, trong tháng 2/2020 sẽ tích hợp 4 
thủ tục với Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Cuối cùng, Văn phòng Chính phủ giao đơn vị công nghệ thông tin VNPT 
làm đầu mối xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia khẩn trương hoàn 
chỉnh các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cung cấp cho thành phố để thực 
hiện kết nối đối với Bộ câu hỏi và hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến 
nghị của người dân, doanh nghiệp... 

Nguồn: https://tvphapluat.vn/video/tp-hcm-san-sang-ket-noi-cong-dich-vu-
cong-quoc-gia-28126/ 

 

 

 

 

 


