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1. Từ hôm nay, ngồi nhà bấm nút đổi bằng lái xe, thẻ 
BHYT nhàn tênh 

Từ chiều nay, cổng dịch vụ công quốc gia chính thức hoạt động, 
người dân ngồi nhà hay bất cứ đâu đều có thể làm một số thủ 
tục như đổi bằng lái xe, thẻ BHYT... 

8 nhóm dịch vụ công được thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia 
gồm: Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp; cấp giấy phép 
lái xe quốc tế; thông báo hoạt động khuyến mại; đăng ký khai sinh; cấp 
mới điện hạ áp; cấp mới điện trung áp; cấp giấy chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa (C/O); cấp lại thẻ bảo hiểm y tế. 

Hàng triệu hồ sơ, giấy tờ sẽ được thực hiện bằng 1 cú click 

5 nhóm dịch vụ công được thực hiện tại 63 tỉnh thành ngay sau khi cổng 
dịch vụ công quốc gia được khai trương vào chiều nay, tại địa 
chỉ dichvucong.gov.vn. 

Đó là các thủ tục: Đổi giấy phép lái xe; thông báo hoạt động khuyến mại; 
cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng; dịch vụ cấp điện hạ áp (phục vụ người 
dân, hộ gia đình); dịch vụ cấp điện trung áp (phục vụ DN) và tích hợp tiện 
ích thanh toán tiền điện. 

 

Người dân không còn phải đến cơ quan nhà nước để làm thủ tục đổi 
bằng lái như trước đây 



Một số dịch vụ công thực hiện tại cấp bộ gồm: Cấp giấy phép lái xe quốc 
tế, đăng ký khuyến mãi, nhóm dịch vụ về cấp giấy chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa, nộp thuế điện tử đối với DN. 

Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT), năm 2018, 
số lượng hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe là trên 965.500 hồ sơ, cấp giấy 
phép lái xe quốc tế là 7.500 hồ sơ, thông báo khuyến mại 2 triệu hồ sơ, 
cấp mới điện hạ áp 750.000 hồ sơ, BHXH phải xử lý 2,6 triệu hồ sơ cấp 
đổi thẻ BHYT/năm. 

Theo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, số lượng trẻ em sinh ra 
hàng năm ở Hà Nội khoảng 200.000 và Quảng Ninh khoảng 15.000, số 
trẻ em sinh ra trong 1 ngày là 4.280 trẻ. Với số lượng lớn như vậy, việc 
đăng ký khai sinh trực tuyến sẽ tiện lợi, giảm rất nhiều chi phí phát sinh… 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Phan Thị Thu Hiền 
cho biết, trên hệ thống dữ liệu của Tổng cục có trên 45 triệu giấy phép lái 
xe moto và trên 8,2 triệu giấy phép lái ô tô được cấp. 

Dịch vụ đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia được thực 
hiện ở mức độ 3 (thực hiện thủ tục hồ sơ trên môi trường mạng, thanh 
toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, 
tổ chức cung cấp dịch vụ). 

Dịch vụ cấp giấy phép lái xe quốc tế sẽ được triển khai ở mức độ 4, 
người dân có thể ngồi tại nhà xin cấp giấy phép lái xe quốc tế và được trả 
giấy phép tại nhà. 

Sống ở Hà Nội đổi giấy phép lái xe ở TP.HCM 

Theo tính toán của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, khi thực hiện dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục đổi giấy phép lái xe, tổng chi 
phí tối thiểu tiết kiệm được là hơn 740 tỷ đồng. 

Trong đó bao gồm chi phí tiết kiệm được do không phải đi lại về địa 
phương nơi cấp giấy phép lái xe để nộp hồ sơ, chụp ảnh, nhận kết quả và 
giảm chi phí chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ. 

Khi thực hiện dịch vụ công mức độ 4 trong quý 2/2020, cho phép cá nhân 
thực hiện toàn bộ quá trình giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng, sẽ tiết 
kiệm được thêm tối thiểu 1,5 ngày với số tiền 323,9 tỷ đồng. Việc này 
giúp tổng chi phí tối thiểu tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 4 là 1.064 tỷ đồng. 

Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tổng số giấy phép lái xe 
quốc tế năm 2018 do Tổng cục cấp là 7.503. Dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 4 giúp cá nhân tiết kiệm được tối thiểu 1 ngày đi lại nộp hồ sơ, 
nhận kết quả (4 lần đi, về) và chi phí chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu 
của thủ tục, tiết kiệm 2,57 tỷ đồng/năm. 



Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, các dịch vụ công từ 
các bộ, ngành, địa phương sẽ được tích hợp lên cổng với tinh thần tạo ra 
sự minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, DN một cách tốt 
nhất. 

Người dân, DN chỉ cần truy cập vào địa chỉ duy nhất dichvucong.gov.vn, 
bằng một tài khoản duy nhất để đăng nhập được đến tất cả các cổng dịch 
vụ công cấp bộ, cấp tỉnh để thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến của người dân, DN sẽ không còn 
phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính. 

Ví dụ, người sinh ra ở TP.HCM, được Sở GTVT TP.HCM cấp giấy phép 
lái xe nhưng đang sinh sống ở Hà Nội sẽ không phải quay lại TP.HCM mà 
truy cập cổng dịch vụ công quốc gia để làm thủ tục chọn Sở GTVT Hà Nội 
là nơi cấp đổi giấy phép. 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ngoi-nha-bam-nut-doi-bang-lai-xe-
the-bao-hiem-y-te-596149.html 

 

2. 4 đơn vị được thanh toán điện tử trên Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia 
Chiều 9.12, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã chính thức khai trương 
và đưa vào vận hành tại dichvucong.gov.vn. 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia đưa vào hoạt động góp phần làm minh bạch 
hóa, giảm thời gian và chi phí để người dân và doanh nghiệp thực hiện 
các thủ tục hành chính. Với vai trò đầu mối kết nối với các Cổng dịch vụ 
công của các tỉnh/thành phố, cơ sở dữ liệu... việc thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ giúp người dân, doanh 
nghiệp tiết kiệm thời gian chuẩn bị hồ sơ, tái sử dụng các thông tin. Từ đó 
giảm đáng kể chi phí xã hội trong thực hiện thủ tục hành chính. 

Theo tính toán từ Ban đề án, việc chuyển từ phương thức trực tiếp sang 
trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ tiết kiệm được 4.222 tỉ 
đồng/năm. Con số này sẽ tiếp tục tăng lên, tỷ lệ thuận với số lượng dịch 
vụ công trực tuyến được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

Có 4 đơn vị trung gian thanh toán và ngân hàng được phép thực hiện 
kênh thanh toán điện tử của Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đó là ví điện tử 
MoMo, VNPT Pay, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) 
và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). 

Trước đó, MoMo là ví điện tử tiên phong chủ động phối hợp với các tỉnh 
và thành phố thực hiện triển khai thanh toán điện tử theo chỉ đạo của 



Chính phủ tại Nghị quyết 02 ban hành tháng 1.2019 về thúc đẩy thanh 
toán không tiền mặt. Cụ thể, từ đầu tháng 4.2019, ví MoMo đã được 
thành phố Đà Nẵng lựa chọn là đối tác khai thanh toán điện tử cho dịch 
vụ công tại thành phố. Gần đây nhất, Khánh Hòa cũng là tỉnh thứ 2 tại 
Việt Nam hợp tác với ví MoMo để áp dụng thanh toán điện tử cho các 
dịch vụ hành chính công của tỉnh. 

Theo ông Nguyễn Bá Diệp, Phó chủ tịch Công ty cổ phần Dịch vụ Di động 
trực tuyến (đơn vị cung cấp ví điện tử MoMo), Cổng Dịch vụ công Quốc 
gia chính thức đi vào hoạt động sẽ là công cụ quan trọng, hỗ trợ đắc lực 
cho quá trình đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam. 
Hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy 
sự phát triển kinh tế xã hội đất nước. Ví MoMo cam kết đồng hành cùng 
Chính phủ thông qua các hoạt động thiết thực như: Miễn thu phí dịch vụ 
trong giai đoạn đầu để khuyến khích người dân sử dụng; Hỗ trợ về mặt 
công nghệ trong quá trình kết nối. Song song đó, Ví MoMo cũng phối hợp 
với các tỉnh, thành phố tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tạo 
thói quen sử dụng các công cụ thanh toán không dùng tiền mặt... 

Nguồn: https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/4-don-vi-duoc-thanh-
toan-dien-tu-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-1157553.html 

 

3. Giao dịch qua mạng để chống tham nhũng vặt, cửa 
quyền 
Người dân, doanh nghiệp có thể truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia 
tại địa chỉ dichvucong.gov.vn để thực hiện 8 nhóm thủ tục, trong đó 5 dịch 
vụ công thực hiện tại 63 tỉnh, thành. 

 

Thủ tướng trải nghiệm đăng ký dịch vụ công qua Cổng thông tin dịch vụ 
công quốc gia 



Chiều 9.12, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc 
gia (CDVCQG). 

Theo đó, từ chiều qua, người dân, doanh nghiệp (DN) đã có thể truy cập 
vào CDVCQG tại địa chỉ dichvucong.gov.vn để thực hiện 8 nhóm thủ tục, 
trong đó 5 dịch vụ công (DVC) thực hiện tại 63 tỉnh, thành là: đổi giấy 
phép lái xe; thông báo hoạt động khuyến mãi; cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do 
mất, hỏng; dịch vụ cấp điện hạ áp (phục vụ người dân, hộ gia đình); dịch 
vụ cấp điện trung áp (phục vụ DN) và thanh toán tiền điện. 

Cùng với đó, có 4 DVC thực hiện tại cấp bộ: cấp giấy phép lái xe quốc tế; 
đăng ký khuyến mãi; nhóm dịch vụ về cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa; nộp thuế điện tử đối với DN. Ngoài ra, đối với 4 địa phương đã tích 
hợp trong năm 2019, người dân sẽ được cung cấp thêm một số DVC; với 
TP.HCM là đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế; tại Hà Nội, Quảng 
Ninh, Hải Phòng là đăng ký khai sinh… 

Sang quý 1/2020, các bộ, ngành, địa phương sẽ tích hợp lên CDVCQG 
15 DVC thuộc các lĩnh vực: thuế cá nhân, hải quan, đăng ký kinh doanh, 
y tế, lao động, khai sinh, giao dịch bảo đảm, lý lịch tư pháp, thu phạt vi 
phạm giao thông đường bộ… 

Phát biểu tại lễ khai trương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, 
việc xây dựng cổng DVC các cấp và CDVCQG có vai trò, ý nghĩa quan 
trọng trong việc xây dựng, phát triển các hệ thống chính phủ điện tử; là 
kênh giao tiếp điện tử giữa người dân, DN và các cơ quan nhà nước. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/giao-dich-qua-mang-de-chong-tham-
nhung-vat-cua-quyen-1157648.html 

 

4. Đăng ký miễn phí tài khoản Cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại Bưu điện 
Người dân có thể tới các điểm Bưu điện để đăng ký miễn phí tài 
khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hiện việc xây dựng hệ thống 
định danh xác thực PostID để triển khai tại các điểm giao dịch của 
Bưu điện đã được hoàn thiện. 

Tại Việt Nam, hiện nay, các cá nhân, tổ chức đang sở hữu rất nhiều mã 
số như: mã số bảo hiểm y tế, mã số bảo hiểm xã hội, mã số thuế, mã số 
doanh nghiệp, mã số người gửi tiền ngân hàng, SIM di động… Trên một 
số cổng dịch vụ công hiện nay, việc xác định, định danh phần lớn được 
thực hiện thông qua tài khoản và mật khẩu, chưa đủ đảm bảo định danh 
xác thực khi tham gia giao dịch. 



Chính phủ yêu cầu cần tìm các biện pháp sử dụng các mã số nêu trên để 
xác thực định danh công dân. 

Đặc biệt là với Cổng dịch vụ công quốc gia chính thức đi vào vận hành từ 
ngày 9/12, để đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng này, các cá 
nhân, tổ chức phải có tài khoản đã được xác thực bởi các đơn vị có uy 
tín. 

 

Các cá nhân, tổ chức không phải trả cước, phí khi thực hiện định danh, 
xác thực điện tử trên hệ thống PostID của Bưu điện. 

Với mạng lưới rộng, cung cấp đa dịch vụ, số lượng khách hàng lớn, đa 
dạng, Bưu điện Việt Nam được giao tham gia định danh, xác thực miễn 
phí cho người dân trên toàn quốc. Các cá nhân, tổ chức khi thực hiện 
định danh, xác thực điện tử qua Bưu điện sẽ phải cung cấp các giấy tờ 
theo quy định để kiểm tra đối chiếu và thông tin sẽ được cập nhật trên hệ 
thống định danh, xác thực điện tử PostID. 

Các cá nhân, tổ chức sẽ được cấp 1 tài khoản PostID, có thể đăng nhập 
vào các hệ thống của Bưu điện (My VNPost và các hệ thống sẽ triển khai) 
để sử dụng các dịch vụ do Bưu điện cung cấp. Ngoài ra, có thể sử dụng 
tài khoản PostID này đăng nhập hệ thống của các đơn vị khác có kết nối 
với Bưu điện (như Cổng Dịch vụ công quốc gia,…) để sử dụng dịch vụ 
mà không cần phải khai báo, tạo tài khoản và xác thực thông tin. 



Tại hội nghị trực tuyến tới 63 điểm cầu trên cả nước về việc triển khai 
định danh, xác thực điện tử do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức 
mới đây, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang 
Hào khẳng định việc triển khai dịch vụ định danh, xác thực điện tử nhằm 
đáp ứng được xu thế phát triển mạnh của giao dịch điện tử trong thời gian 
tới. Đây là dịch vụ mới nên giám đốc các Bưu điện tỉnh phải vào cuộc, 
điều hành, chỉ đạo triển khai một cách quyết liệt, bài bản nhằm đem lại 
hiệu quả cao nhất. 

Tổng công ty sẽ có những buổi đào tạo chuyên sâu cho các chuyên viên, 
nhân viên tại các Bưu điện tỉnh. Bởi việc định danh, xác thực điện tử 
không chỉ góp phần tiết kiệm rất nhiều cho công dân, chính phủ và doanh 
nghiệp, giúp giảm chi phí giao dịch, tăng cường tính hiệu quả và thúc đẩy 
sự sáng tạo đổi mới trong tiến trình cung cấp dịch vụ công. 

Các cá nhân, tổ chức không phải trả cước, phí khi thực hiện định danh, 
xác thực điện tử trên hệ thống PostID. Khi thực hiện các thủ tục hành 
chính điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, cá nhân, tổ chức có thể 
đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển phát kết quả tại nhà qua Bưu điện và chỉ 
phải trả cước, phí đối với việc sử dụng các dịch vụ khác theo quy định. 

Để định danh xác thực các cá nhân, tổ chức có thể đến trực tiếp các điểm 
giao dịch của bưu điện để đăng ký tài khoản hoặc tự thực hiện đăng ký 
trên hệ thống PostID tại địa chỉ http://postid.vnpost.vn. 

Nguồn: https://ictnews.vn/cntt/nuoc-manh-ve-ict/dang-ky-mien-phi-tai-
khoan-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-tai-buu-dien-193071.ict 

 

5. Cải cách hành chính ngành TN&MT - Kịp thời, 
thống nhất, khoa học và hiệu quả 
Các đơn vị thuộc Bộ TN&MT tiếp tục triển khai nhiệm vụ của 

Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

(VBQPPL) năm 2019 thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ được 

quy định tại Quyết định số 1758/QĐ-BTNMT ngày 12/7/2019. 

Tập trung rà soát, xây dựng các VBQPPL 

Trong quý III/2019, Bộ TN&MT tiếp tục tổ chức xây dựng dự án Luật Sửa 
đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai và của Luật Bảo vệ môi trường; 
xây dựng Kế hoạch soạn thảo dự án Luật cho phù hợp với thời điểm trình 
các cơ quan có thẩm quyền. 

Về xây dựng, tham mưu các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Trong 8 tháng năm 2019, Bộ đã xây 
dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 4/4 VBQPPL (đạt 100%). 



Đối với các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, tính đến 
ngày 30/8/2019, các đơn vị đã trình Bộ xem xét, ban hành 14/18 văn bản 
(đạt 78%) thuộc Chương trình năm 2019, trong đó, Bộ trưởng đã ban 
hành 12 Thông tư, đang trình Lãnh đạo Bộ 2 Thông tư. 

 

Bộ TN&MT tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực đất đai 

Ngoài ra, Bộ cũng tích cực phối hợp rà soát, hoàn thiện các dự thảo 
VBQPPL trình từ năm 2018 và đã được Chính phủ ban hành 4 Nghị định; 
đang tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Nghị định: về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực đất đai; về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng 
đất ngập nước; quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ 
chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển,… Bộ trưởng đã ban 
hành 1 Thông tư ngoài Chương trình và ban hành trước tiến độ 1 Thông 
tư của lĩnh vực viễn thám. 

Nghiêm túc thanh, kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật 

Trong quý III/2019, Thanh tra Bộ và các đơn vị đã triển khai 10 cuộc 
thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc Bộ và các địa phương trên địa 
bàn cả nước. 

Tính đến 12/8, Bộ đã tiếp 259 lượt công dân với 557 người, trong đó, có 
36 lượt đoàn đông người (với 313 người); lãnh đạo Bộ tiếp 43 lượt với 61 



người, trong đó, có 5 đoàn đông người (với 21 người). Nội dung khiếu nại 
công dân đến trình bày chủ yếu liên quan đến việc thu hồi, bồi thường, hỗ 
trợ về đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số trường 
hợp tố cáo sai phạm của chính quyền địa phương trong quản lý đất đai. 

Trong 9 tháng năm 2019, Bộ nhận được 2.532 lượt đơn, trong đó, có 
1.175 đơn (chiếm 90,60%) thuộc lĩnh vực đất đai, 82 đơn (chiếm 6,32%) 
trong lĩnh vực môi trường; 40 đơn (chiếm 3,08%) thuộc lĩnh vực khoáng 
sản. 

 Bộ tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả của 3 đường dây nóng. 
Trong quý III/2019, đường dây nóng do Thanh tra Bộ quản lý đã tiếp 
nhận 85 thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động 
quản lý Nhà nước về TN&MT. Đường dây nóng của Tổng cục Quản 
lý đất đai, đã tiếp nhận và giải quyết 142 thông tin phản ánh về tình 
trạng vi phạm đất đai. Đường dây nóng của Tổng cục Môi trường đã 
tiếp nhận 389 thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường. 

 Đối với đơn trong lĩnh vực đất đai, qua xử lý có 855 đơn (chiếm 65,92%) 
là khiếu nại hành chính, tập trung nhiều là thu hồi đất, cấp/thu hồi Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, ngoài ra là tranh chấp đất đai, đòi lại đất 
cũ, tố cáo hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Các việc đủ 
điều kiện xử lý, thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của Bộ TN&MT 
chỉ có 33 vụ (gồm 7 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao và 26 vụ việc 
thuộc thẩm quyền giải quyết lần hai); 39 vụ việc đã được địa phương giải 
quyết hết thẩm quyền (quyết định giải quyết lần hai) nhưng công dân tiếp 
tục khiếu nại; còn lại 974 vụ việc (chiếm 94,45%) đang thuộc thẩm quyền 
giải quyết của địa phương. 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/cai-cach-hanh-chinh-nganh-tn-
mt-kip-thoi-thong-nhat-khoa-hoc-va-hieu-qua-296720.html 

 

6. 188 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa 
quốc gia 
Đến nay có 188 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia 
(NSW) với tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông 
tin một cửa quốc gia trên 2,6 triệu bộ hồ sơ và xấp xỉ 34.000 doanh 
nghiệp tham gia. 

Theo cập nhật của Tổng cục Hải quan - Cơ quan Thường trực Ủy ban 
1899 (Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN- ASW, NSW 
và tạo thuận lợi thương mại), cập nhật từ đầu năm đến ngày 15/11, đã có 
13 bộ, ngành tham gia kết nối NSW. 



Riêng từ 1/1 đến 15/11/2019, số hồ sơ đã được xử lý hơn 853.000 bộ, 
của gần 7.600 doanh nghiệp tham gia. 

 

Thủ tục cấp phép nhập khẩu tự động mô tô phân khối lớn được Bộ 
Công Thương kết nối vào NSW 

Tuy nhiên, để hoàn thành kết nối 61 thủ tục mới vào NSW năm 2019 theo 
kế hoạch, các bộ, ngành còn phải kết nối hơn 40 thủ tục, đây là thách 
thức không nhỏ trong khoảng thời gian còn lại của năm 2019. 

Về thực hiện ASW, Việt Nam tiếp tục triển khai trao đổi Giấy chứng nhận 
xuất xứ mẫu D bản điện tử (e-C/O form D) với 6 nước: Indonesia, 
Malaysia, Singapore, Thái Lan, Brunei và Campuchia. 

Đến hết ngày 15/11, tổng số C/O gửi từ Việt Nam sang các nước ASEAN 
là 185.026 C/O; tổng số C/O nước ta nhận từ các nước ASEAN là 
111.841 C/O. 

Hiện, Tổng cục Hải quan tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng trao đổi thông 
tin tờ khai hải quan ASEAN (với Indonesia và Thái Lan) và chứng nhận 
kiểm dịch thực vật (với Indonesia). Hiện các bên liên quan đang phối hợp 
chuẩn bị thông điệp thử nghiệm và kiểm tra kết nối. 



Đồng thời, Cơ quan Thường trực cũng 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; đàm phán để trao đổi thông tin 
C/O điện tử với Hàn Quốc. 

Về phía Bộ Công Thương, hiện đã có 11 thủ tục được kết nối NSW gồm: 
Cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô dôn; Cấp phép nhập 
khẩu tự động mô tô phân khối lớn; Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ C/O 
mẫu D; Cấp chứng nhận quy trình Kimberley đối với kim cương thô; Cấp 
giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu vật liệu nổ công nghiệp; Cấp giấy xác 
nhận khai báo hóa chất; Cấp giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất thuốc 
nổ; Cấp giấu phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp; Nhập 
khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại; Đề nghị cấp văn bản chấp 
thuận thamgia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN; Thông báo 
chỉ tiêu nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá. 

Nguồn: https://congthuong.vn/188-thu-tuc-hanh-chinh-ket-noi-co-che-mot-
cua-quoc-gia-129585.html 

 

7. Tạo thêm lực đẩy cho phong trào khởi nghiệp 
Các startup Việt đang ở giai đoạn vàng phát triển và Việt Nam là thị 
trường mới là yếu tố chính để tỷ lệ thành công này cao hơn mặt 
bằng thế giới. 

So với các nước trong khu vực, hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam 
còn non trẻ, các yếu tố như: hạ tầng, thể chế chính sách, tài chính, thị 
trường vốn đầu tư mạo hiểm và văn hóa vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện 
từng bước. Đây là những vấn đề đặt ra cần giải quyết trong xu thế khởi 
nghiệp đang lên… 



 

Theo Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO), những năm gần đây, Việt 
Nam liên tục tăng hạng trong xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, 
dẫn đầu nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp (năm 2017 tăng 12 
bậc, năm 2018 tăng tiếp 2 bậc, xếp thứ 45/126 quốc gia, trong đó, nhóm 
chỉ số về tri thức – công nghệ của Việt Nam có thứ hạng rất cao, xếp thứ 
28). 

Những bước tăng trưởng nhảy vọt kể trên đã đưa hệ sinh thái khởi 
nghiệp tại Việt Nam lọt top 3 Đông Nam Á. Từ 400 năm 2012 lên gần 
1.800 vào năm 2015 và hơn 3.000 trong năm 2018. Lượng vốn đầu tư 
mạo hiểm cho startup Việt cũng đã tăng gấp 3 lần giai đoạn 2016 – 2018, 
từ 205 lên gần 900 triệu USD. 

Các startup Việt đang ở giai đoạn vàng phát triển và Việt Nam là thị 
trường mới là yếu tố chính để tỷ lệ thành công này cao hơn mặt bằng thế 
giới. Khẳng định điều này, ông Phạm Ngọc Huy, Giám đốc dự án của 
Vietnam Silicon Valley cho hay: “Những startup ra đời trong giai đoạn 5 năm 
trở lại đây có nhiều cơ hội trở thành số 1, số 2 trên thị trường do không phải 
cạnh tranh với các DA lớn cũng như các đối thủ khác”… 

Trước làn sóng khởi nghiệp và sáng tạo, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực 
xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến hỗ trợ doanh 
nghiệp khởi nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, hệ thống pháp luật Việt Nam 
cũng đã có rất nhiều các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính 
sách được quy định tại các quyết định và đề án của Chính phủ, Thủ 
tướng và chính quyền địa phương về việc hỗ trợ các doanh nghiệp khởi 
nghiệp. 

Tuy nhiên, việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy 
phạm pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp còn hạn chế về số 



lượng, các quy định về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp còn chưa rõ 
ràng, cụ thể, gây khó khăn cho quá trình áp dụng pháp luật cũng như 
chưa thực sự kịp thời đáp ứng được yêu cầu về phát triển của doanh 
nghiệp khởi nghiệp… 

Bên cạnh đó, nhiều startup khởi nghiệp khi còn chưa tích lũy đủ kinh 
nghiệm xây dựng công ty, kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực theo đuổi 
và năng lực tài chính. Ngoài ra, các startup Việt cũng phải cải thiện nhiều 
trình độ ngoại ngữ để có thể làm việc với các tập đoàn lớn, các quỹ đầu 
tư nước ngoài. 

Thực tế hiện nay, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam còn đang thiếu cân 
đối trong phát triển. Cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam được thúc đẩy 
chính chỉ ở 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. 
Nhưng chỉ có ở quy mô địa phương mới có thể tạo ra những môi trường 
thúc đẩy đầu tư kinh doanh và gia tăng quy mô của doanh nghiệp khởi 
nghiệp thông qua cách tạo dựng môi trường khởi nghiệp hợp lý. 

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khởi 
nghiệp, các chuyên gia cho rằng cần thực hiện một số nội dung sau: Rà 
soát, tổng hợp đề xuất việc sửa đổi, thay thế hoặc xây dựng mới các văn 
bản quy phạm pháp luật để vừa đảm bảo tính thống nhật, đồng bộ trong 
hệ thống, vừa hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp khởi nghiệp. 

Đồng thời, đơn giản hóa và công khai quy trình, thủ tục hành chính liên 
quan đén tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp tại cơ quan, đơn vị 
cũng như trên cổng thông tin điện tử của bộ, ban ngành và địa phương, 
đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, giải 
quyết hồ sơ cho các startup. 

Phát hiện và nhân rộng các mô hình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp 
hiệu quả, tăng cường đối thoại giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp với đại 
diện cơ quan Nhà nước. Cùng với đó, nâng cao vai trò của các hiệp hội 
doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề, phát huy vai trò cầu nối giữa các 
cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp. Thực hiện tốt vai trò là kenh 
quan trọng phản biện chính sách về doanh nghiệp, cho phép cộng đồng 
doanh nghiệp được giám sát và đánh giá hoạt động của các cơ quan 
chính quyền để làm cơ sở cải thiện chất lượng dịch vụ. 

Đẩy mạnh việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp bằng nhiều 
hình thức như bằng văn bản, qua mạng điện tử, điện thoại… Ngoài ra, 
cần tuyên truyền, phố biến các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ doanh 
nghiệp khởi nghiệp bằng các buổi hội nghị, hội thảo, tọa đàm về các 
chuyên đề pháp luật cho doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận chính sách, thông tin pháp lý và nâng 
cao nhận thức, ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật. 



Chủ động nghiên cứu, cập nhật thông tin về chính sách, pháp luật để kịp 
thời năm bắt, tiếp nhận, tận dụng các cơ hội, ưu đãi từ chính sách, Nhà 
nước và hạn chế tối đa các rủi ro trong quá trình khởi nghiệp. Bên cạnh 
đó, tăng cường liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp với nhau… 

Nguồn: https://enternews.vn/tao-them-luc-day-cho-phong-trao-khoi-
nghiep-162996.html 

 

8. "Tối ưu công nghệ để con người trở thành trung 
tâm của sự phục vụ thuận tiện, chất lượng" 
Sáng ngày 10/12/2019, Thời báo Kinh tế Việt Nam và Công ty Thanh 
toán Quốc gia Việt Nam (Napas) đã chủ trì tổ chức Diễn đàn Phát 
triển hệ sinh thái thanh toán điện tử 2019 với chủ đề "Chuyển động 
cùng công nghệ chip" (EPF 2019). 

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Giáo sư Đào Nguyên Cát, Phó chủ tịch Hội 
khoa học Kinh tế Việt Nam - Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam, 
cho biết, thế giới đã trải qua 4 cuộc cách mạng công nghiệp, và cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4 này, là sự phát triển đột phá về công nghệ.  

Nhận thức khá sớm về cuộc cách mạng lần này, ngay từ thời điểm 2016-
2017, trên tất cả các mạng tìm kiếm thông tin, Việt Nam là một trong 
những quốc gia có lượng tìm kiếm và nhắc tới cách mạng công nghiệp 
4.0 nhiều nhất. Điều đó để thấy rằng, Việt Nam rất nhậy cảm với thời 
cuộc, với sự vận động và phát triển.  

"Chính phủ Việt Nam đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam phải không 
ngừng nỗ lực để bắt kịp và đi trên hành trình của chuyến tàu 4.0. Khoa 
học công nghệ, internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ 
liệu lớn… sẽ là cơ hội để các nước nghèo, các nền kinh tế đang phát triển 
như Việt Nam nắm lấy và thay đổi vận mệnh của mình", Giáo sư Đào 
Nguyên Cát nêu rõ. 

Giáo sư Đào Nguyên Cát cũng cho biết, ông đang thấy một Chính phủ 
chuyển động mạnh mẽ và sáng tạo. Một Chính phủ không ngừng kiến 
tạo, hành động và hành động quyết liệt. Với tính thần đó, các ngành, các 
cấp cũng đang vào cuộc mạnh mẽ, tạo nên các xung lực và sức mạnh 
cộng hưởng thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển. Ngành tài chính ngân 
hàng mang trọng trách là huyết mạch của nền kinh tế, cung ứng những 
dịch vụ thiết yếu và nền tảng, thúc đẩy cho các ngành kinh tế phát triển.  

Kinh tế số, thương mại điện tử là xu hướng tất yếu của thời đại. Do đó, áp 
lực đổi mới để cập nhật công nghệ mới trong các dịch vụ tài chính ngân 
hàng, đã và đang thể hiện sự chủ động và tích cực của hệ thống các 



ngân hàng cũng như các tổ chức tài chính, phi tài chính tại Việt Nam hiện 
nay.  

Gần đây người dân Việt Nam đã chứng kiến sự vận hành của Chính phủ 
điện tử hướng tới chính phủ không giấy tờ. Tới đây, Việt Nam sẽ nỗ lực 
để các dịch vụ công đơn giản các quy trình và thủ tục hành chính hơn 
nữa, như ngành giáo dục sẽ triển khai thu phí điện tử trên toàn hệ thống; 
ngành y tế sẽ không còn bệnh án giấy; ngành giao thông sẽ phải áp dụng 
đồng bộ và rộng rãi thu phí điện tử tại tất cả các trạm giao thông quốc lộ 
và giao thông nội đô, để tránh ùn tắc, tiết kiệm được nhiên liệu và hạn chế 
khí thải ra môi trường; xây dựng thành phố thông minh... ở đó, phải tích 
hợp tối ưu các giải pháp khoa học công nghệ để con người trở thành 
trung tâm của sự phục vụ thuận tiện và chất lượng.  

Giáo sư Đào Nguyên Cát tin rằng, giải pháp công nghệ để triển khai các 
nhiệm vụ này đều không khó, vấn đề còn lại là con người, là cơ chế, là sự 
sẵn sàng hợp tác, kết nối cùng vận hành.  

Công nghệ được tạo ra để thúc đẩy sự phát triển và phục vụ cuộc sống. 
Thanh toán điện tử không chỉ giúp hoạt động sống thuận tiện hơn, minh 
bạch hơn mà trực tiếp đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Thanh toán 
không dùng tiền mặt đã được Chính phủ đặt ra mục tiêu và các lộ trình cụ 
thể. Đây là nhiệm vụ chính trị, là yêu cầu phải thực hiện để nâng cao 
năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong tiến hành hội nhập sâu rộng và 
toàn diện.  

Vì tất cả những vấn đề đặt ra, hội tụ trong chủ đề của diễn đàn này, Giáo 
sư Đào Nguyên Cát tin rằng, đó là lý do, là ý nghĩa và là giá trị để các 
khách mời có mặt ở đây hôm nay.  

"Kết quả trao đổi và thống nhất của diễn đàn này, sẽ mang giá trị thông tin 
rất lớn để khép lại một năm nỗ lực và tự hào của tất cả chúng ta, và cùng 
chào đón năm 2020 khởi sắc và thịnh vượng", Giáo sư Đào Nguyên Cát 
hy vọng. 

Nguồn: http://vneconomy.vn/toi-uu-cong-nghe-de-con-nguoi-tro-thanh-
trung-tam-cua-su-phuc-vu-thuan-tien-chat-luong-2019121009582601.htm 

 

9. EVN tiến tới xây dựng văn phòng điện tử 
Nhờ quán triệt sử dụng văn bản điện tử theo yêu cầu của Thủ tướng 
Chính phủ và chỉ thị của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN) đã và đang tạo bước đột phá trong công tác cải cách 
hành chính, hướng tới xây dựng văn phòng điện tử, doanh nghiệp 
(DN) số.         



Triển khai theo quy trình số hóa 

Tháng 4/2018, EVN đưa vào sử dụng rộng rãi tại cơ quan của Tập đoàn 
và các đơn vị thành viên hệ thống phần mềm văn phòng điện tử E-Office, 
được tích hợp chữ ký số và triển khai văn bản trên máy tính cũng như 
thiết bị di động. Với bước triển khai này, đa số công văn đến đều được số 
hóa, chuyển vào hệ thống văn phòng điện tử và giải quyết theo quy trình, 
tạo thuận lợi cho công tác tìm kiếm, lưu trữ văn bản dưới dạng file điện 
tử. 

 

Công tác lập hồ sơ công việc đã được EVN thực hiện đồng bộ và toàn 
diện trên môi trường mạng 

Đáng chú ý, từ ngày 1/1/2019, EVN đã đưa vào vận hành phần mềm 
dùng chung - cổng thông tin EVNPortal để gửi, nhận báo cáo từ các đơn 
vị với 83 loại báo cáo; trong đó có 48 báo cáo đính kèm file, còn lại là báo 
cáo bằng cách nhập bảng biểu và phần mềm dùng chung. Với tinh thần 
đẩy mạnh đơn giản hóa công tác báo cáo, đến nay chỉ còn 26 báo cáo 
bằng hình thức đính kèm file thực hiện trên EVNPortal. 

Ngoài ra, công tác cải cách hành chính cũng được triển khai đến các đơn 
vị trực thuộc, một số đơn vị đã xây dựng ý tưởng sáng tạo, phát huy hiệu 
quả cao. Đơn cử như Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh 
(EVNHCMC) hiện chỉ còn 137 loại báo cáo, trong đó có 82 loại qua cổng 
Portal. EVNHCMC cũng xây dựng được 1.432 lưu đồ giải quyết công 
việc, đảm bảo hiệu quả, chính xác, nhanh chóng… 



Theo lãnh đạo EVN, việc giải quyết công văn đi, công văn đến trên hệ 
thống E-Office đã giúp Tập đoàn tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm và chi 
phí vận chuyển tài liệu so với trước đây. Hiện nay, công tác lập hồ sơ 
công việc đã được thực hiện đồng bộ và toàn diện trên môi trường mạng. 

Điện tử hóa các dịch vụ điện 

Không chỉ giảm thiểu số lượng thủ tục trong các giao dịch nội bộ DN, EVN 
và đơn vị trực thuộc cũng chú trọng tới công tác cải cách hành chính, đơn 
giản hóa thủ tục trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, giúp 
thuận tiện hơn cho khách hàng khi tiếp cận các dịch vụ điện năng. 

Theo đó, từ cuối năm 2018, EVN đã cung cấp 100% dịch vụ điện trực 
tuyến tương đương dịch vụ công cấp độ 4 (cấp độ cao nhất trong dịch vụ 
công trực tuyến). Trước khi triển khai trên diện rộng, EVN đã lập phương 
án báo cáo và được Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông 
đồng thuận. Trong tháng 8/2019, EVN thực hiện triển khai thí điểm cung 
cấp dịch vụ theo phương thức mới này tại 15 công ty điện lực. 

Việc áp dụng phương thức điện tử trong cung cấp dịch vụ điện được 
đánh giá phù hợp với xu thế chuyển đổi số. Qua đó, tăng cường minh 
bạch, thuận tiện trong giao dịch dịch vụ điện, đa dạng hóa phương thức 
giao tiếp giữa khách hàng và ngành điện. 

Ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng Ban Kinh doanh EVN - cho biết, việc 
cung cấp dịch vụ điện theo hình thức giao dịch điện tử giúp EVN rút ngắn 
quá trình cung cấp dịch vụ; nâng cao năng suất lao động, giúp tiết kiệm 
chi phí kinh doanh; nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát việc triển khai, 
giải quyết yêu cầu khách hàng tại các đơn vị điện lực. Đây cũng là định 
hướng của EVN trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng thông 
qua ứng dụng thành quả Cách mạng công nghiệp 4.0..., tích cực hưởng 
ứng thực hiện chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh xây dựng nền kinh 
tế số và thanh toán không dùng tiền mặt. 

Thời gian tới, EVN tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác 
quản trị DN cũng như nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhằm tạo 
đà để Tập đoàn xây dựng thành công văn phòng điện tử, tiến tới xây 
dựng DN số. 

Nguồn: https://congthuong.vn/evn-tien-toi-xay-dung-van-phong-dien-tu-
129597.html 

 



10. Đẩy mạnh thanh toán điện tử cần gắn với an toàn, 
an ninh 
“Người Việt Nam có câu “đồng tiền đi liền với ruột”, do vậy, vấn đề 
an toàn, an ninh trong thanh toán với dân là điều thiết thực nhất. Vì 
thế, để đẩy mạnh thanh toán điện tử, tận dụng thời cơ kinh tế số, 
chúng ta cần gắn với an toàn, an ninh và phải làm sao cho mọi 
người dân thấy lợi ích tham gia”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói. 

Sáng 10-12, diễn đàn phát triển hệ sinh thái thanh toán điện tử 2019 với 
chủ đề “Chuyển động cùng công nghệ chip” (EPF 2019) do Thời báo Kinh 
tế Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước và Công ty cổ phần Thanh toán quốc 
gia Việt Nam (Napas) tổ chức, đã diễn ra tại Hà Nội. 

Hiện nay, các giao dịch thanh toán nội địa qua thẻ ngân hàng, thanh toán 
qua internet, điện thoại di động đặc biệt thanh toán các dịch vụ công qua 
ngân hàng đang tăng nhanh chóng. Thanh toán các dịch vụ công như: 
điện, nước, thuế, hải quan, đã có sự phối hợp với ngành ngân hàng triển 
khai trên 63 tỉnh, thành phố. 

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao đổi với các đại biểu tại diễn đàn.  
Ảnh: VIẾT CHUNG 

GS Đào Nguyên Cát, Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam đánh giá, 
Việt Nam nhận thức khá sớm về cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) 
và Việt Nam là quốc gia có lượng tìm kiếm về CMCN 4.0 nhiều nhất. 
Chính phủ Việt Nam đã nhiều lần khẳng định Việt Nam sẽ bắt kịp trên 



chuyến tàu 4.0, là cơ hội để Việt Nam nắm lấy và thay đổi vận mệnh của 
mình. 

Ngành tài chính – ngân hàng là huyết mạch của nền kinh tế, thúc đẩy các 
ngành kinh tế phát triển. Việc Chính phủ đẩy mạnh việc vận hành Chính 
phủ điện tử, Chính phủ không giấy tờ, ứng dụng công nghệ số trong các 
dịch vụ công… cho thấy, giải pháp công nghệ đã sẵn sàng để thúc đẩy 
thanh toán điện tử/thanh toán không dùng tiền mặt. 

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Bộ 
Chính trị đã có nghị quyết về CMCN 4.0; Chính phủ cũng ban hành nhiều 
nghị quyết, chiến lược, Thủ tướng có chỉ thị về vấn đề này với mục đích 
là để chúng ta tận dụng thời cơ, không bị bỏ lỡ cơ hội. Hiện nay, thanh 
toán không dùng tiền mặt không chỉ là tăng luân chuyển đồng vốn, minh 
bạch, chống rửa tiền, tham nhũng mà nếu làm tốt sẽ thúc đẩy kinh tế 
internet. 

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: VIẾT CHUNG 

Theo một nghiên cứu gần đây, Đông Nam Á là khu vực năng động, với 
quy mô kinh tế số năm 2019 khoảng 100 tỷ USD và 5 năm tới sẽ tăng 3 
lần. “Việt Nam đang ở đâu?”, Phó Thủ tướng đặt câu hỏi và cho rằng, nếu 
chúng ta mạnh dạn tiến thẳng lên một bước chuyển đổi công nghệ thẻ 
chip thì sẽ không bị lỡ nhịp bởi “giờ phút này chúng ta đã bị chậm”. Làm 
việc này không chỉ là cơ quan nhà nước mà cần có sự cộng đồng trách 
nhiệm của doanh nghiệp với đất nước, bởi sự thay đổi này sẽ kéo theo 
thay đổi hạ tầng, gây tốn kém cho doanh nghiệp. 



Cũng theo Phó Thủ tướng, ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý xã 
hội và bộ máy nhà nước hoạt động minh bạch, hiệu quả nhưng điều quan 
trọng hơn là huy động người dân tham gia vào quản lý xã hội nhiều hơn. 
Thanh toán điện tử dùng công nghệ chip hay không suy cho cùng cũng là 
để người dân tham gia vào lĩnh vực ngân hàng. 

“Người Việt Nam có câu “đồng tiền đi liền với ruột”, do vậy, vấn đề an 
toàn, an ninh trong thanh toán với dân là điều thiết thực nhất. Vì thế, để 
đẩy mạnh thanh toán điện tử, tận dụng thời cơ kinh tế số, chúng ta cần 
gắn với an toàn, an ninh và phải làm sao cho mọi người dân thấy lợi ích 
tham gia”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói. 

 
Ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.  

Ảnh: VIẾT CHUNG 

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh, thúc đẩy 
thanh toán điện tử hướng tới xã hội không tiền mặt là xu hướng phát triển 
tất yếu trong bối cảnh của cuộc CMCN 4.0, tạo ra tác động kép, vừa thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế vừa hỗ trợ thực hiện chiến lược tài chính toàn 
diện thông qua phổ cập dịch vụ ngân hàng - tài chính. 

Ngân hàng Nhà nước định hướng xây dựng, sửa đổi, bổ sung hành lang 
pháp lý cho hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động thanh toán nói 
riêng, đáp ứng yêu cầu đối với các mô hình kinh doanh và sản phẩm dịch 
vụ mới trên nền tảng công nghệ thông tin, trong đó tập trung vào ngân 
hàng số, thanh toán số... 

Cũng theo ông Nguyễn Kim Anh, thẻ ngân hàng đang trở thành phương 
tiện thanh toán phổ biến và được các ngân hàng chú trọng phát triển. Sau 
9 tháng đầu năm 2019, giá trị thanh toán qua POS tăng 36,5% so với 



cùng kỳ; số lượng thẻ đạt 96,4 triệu chiếc; hơn 19.000 cây ATM… Đây là 
những cơ sở để thúc đẩy thanh toán điện tử mobile banking, internet 
banking. 

Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang thẻ chip cũng đang là nội dung mới, còn 
khó khăn thách thức đặt ra. Vì vậy, EPF 2019 là cơ hội để các bên trao 
đổi kinh nghiệm của các nước trên thế giới và khu vực về phòng, chống 
tội phạm công nghệ cao; sự phối hợp của các ngân hàng trong thúc đẩy 
chuyển đổi thẻ, bảo mật thông tin; vai trò của thẻ ngân hàng trong thanh 
toán điện tử… 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/day-manh-thanh-toan-dien-tu-can-gan-
voi-an-toan-an-ninh-634093.html 

 

11. Sớm ban hành Thông tư quy định trình tự thủ tục 

hồ sơ xử lý nợ  

Theo ông Đoàn Xuân Toản - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và cưỡng 
chế nợ thuế (Tổng cục Thuế), để triển khai Nghị quyết xử lý nợ thuế 
vừa được Quốc hội thông qua, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan 
thuế các cấp gấp rút chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hoàn thiện 
các khâu tổ chức triển khai. Về phía Bộ Tài chính, sẽ sớm ban hành 
Thông tư quy định trình tự thủ tục hồ sơ xử lý nợ.  

Rà soát từng đối tượng xử lý nợ thuế.  

Ảnh minh họa: Hoàng Hùng/TTXVN. 



“Tổng cục Thuế đã yêu cầu các cục thuế rà soát theo từng đối tượng xử 
lý nợ, từng địa bàn, tổ chức tập huấn cho cơ quan thuế các cấp, cán bộ 
thuế phổ biến Nghị quyết đến người dân và doanh nghiệp…; phối hợp với 
chính quyền địa phương để xác minh thông tin, tài sản của người nộp 
thuế cũng như chuẩn bị đầy đủ các thủ tục, hồ sơ để trình cấp có thẩm 
quyền xem xét xử lý”, ông Đoàn Xuân Toản nói. 

Theo Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Tổng cục Thuế sẽ xử lý dứt 
điểm các khoản nợ không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước 
(NSNN), giảm số nợ ảo, giúp cơ quan quản lý thuế giảm chi phí quản lý, 
có điều kiện tập trung nguồn nhân lực vào việc quản lý thu, tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, tăng thu cho ngân sách. Bên 
cạnh đó, việc ban hành Nghị quyết cũng tạo điều kiện cho việc quản lý 
thuế được rõ ràng, minh bạch, phản ánh đúng thực chất, tình trạng nợ 
thuế, cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của nền kinh tế. 

Phía Tổng cục Thuế cho rằng, mục tiêu quan trọng của Nghị quyết không 
chỉ là xử lý, khắc phục triệt để số nợ đọng không còn khả năng nộp NSNN 
đã tồn tại qua nhiều năm, không để dây dưa kéo dài mà còn tháo gỡ khó 
khăn cho những người nộp thuế có phát sinh nợ do gặp thiên tai, thảm 
họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ. “Việc Quốc hội vừa thông qua 
Nghị quyết giúp các đối tượng được xử lý nợ có thể yên tâm phục hồi và 
phát triển sản xuất kinh doanh tốt hơn. Còn với ngành thuế sẽ giải quyết 
dứt điểm nợ dây dưa, kéo dài nhiều năm, giảm tải được nhân lực, chi phí 
cho công tác quản lý”, lãnh đạo Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế chia 
sẻ. 

Theo Tổng cục Thuế, Quốc hội thông qua Nghị quyết này không phải tất 
cả các đối tượng nợ thuế sẽ được xóa, mà phải căn cứ vào từng hồ sơ, 
từng trường hợp, điều kiện cụ thể mới được xem xét xóa phần tiền phạt 
chậm nộp, phần tiền chậm nộp của người nộp thuế còn nợ thuế. Việc 
xem xét cũng được giám sát chặt chẽ của cơ quan, ban, ngành có liên 
quan đã được quy định cụ thể tại Điều 7 của Nghị quyết. 

Để đảm bảo khoanh nợ, xóa nợ chặt chẽ theo Nghị quyết, ông Nguyễn 
Văn Được - Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng 
Tín cho rằng: Cần phải có sự chung tay, giúp sức của tất cả các cơ quan 
bộ, ngành và cả Chính phủ để làm sao việc khoanh, xóa nợ thuế được 
công khai, minh bạch, đem lại hiệu quả thiết thực đến cộng đồng doanh 
nghiệp và xã hội.  

“Bộ Tài chính cần sớm ban hành quy định nguyên tắc, chuẩn mực và 
thực sự khoa học để các bên có liên quan tham chiếu thực hiện, cùng 
giám sát toàn bộ quá trình khoanh và xóa nợ thuế theo tinh thần của Nghị 
quyết", ông Nguyễn Văn Được nói. 



Theo đại diện doanh nghiệp trên, để có thể xử lý ngay các khoản nợ thuế, 
cơ quan thuế các cấp cần rà soát và phân loại lại các khoản nợ thuế, tiền 
chậm nộp theo từng đối tượng mà Nghị quyết đã nêu, trình cơ quan có 
thẩm quyền xem xét. Công việc này rất quan trọng, đòi hỏi sự chi tiết, 
khoa học và thận trọng để có được những thông tin và số liệu chính xác 
phục vụ tốt cho các bước tiếp theo. Đây chính là cơ sở để giảm thiểu các 
công việc không cần thiết, từ đó giảm thời gian, chi phí cho quá trình 
khoanh và xóa nợ thuế, hạn chế được các trường hợp gian lận và trục lợi 
chính sách. 

Nhằm nâng cao vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, cơ quan mặt 
trận tổ quốc và đặc biệt là cơ chế “dân biết, dân làm, dân bàn và dân kiểm 
tra”, một số ý kiến cho rằng: Cần công khai chi tiết về đối tượng, phạm vi 
cũng như số tiền nợ thuế, tiền chậm nộp được khoanh, được xóa trên 
cổng thông tin của ngành thuế, của cơ quan nhà nước, cơ quan dân cử 
cũng như các trang thông tin thông tấn báo chí… để người dân và cộng 
đồng doanh nghiệp chung tay giám sát.  

Biện pháp này sẽ là một hàng rào hữu hiệu để phát giác những trường 
hợp lợi dụng chính sách, hoặc những trường hợp do lỗ hổng tại các khâu 
của quá trình khoanh, xóa nợ thuế trước đó sẽ được kịp thời phát hiện và 
ngăn chặn…Quá trình khoanh nợ, xóa nợ thuế phải được thực hiện theo 
đúng quy trình, nguyên tắc, chuẩn mực với sự tham gia đầy đủ và trách 
nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cả người dân, đảm bảo việc khoanh 
nợ, xóa nợ được công khai, minh bạch và hiệu quả. 

Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm 
nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước 
có hiệu lực thi hành từ ngày 1/07/2020 và được tổ chức thực hiện trong 
thời hạn 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành. 

Nguồn: https://baotintuc.vn/thi-truong-tai-chinh/som-ban-hanh-thong-tu-
quy-dinh-trinh-tu-thu-tuc-ho-so-xu-ly-no-20191208180040017.htm 

 

12. Chi phí logistics cao kéo lùi năng lực cạnh tranh 
quốc gia 
Trên 3.550 điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm, khoảng 6.780 
dòng hàng kiểm tra chuyên ngành xuất nhập khẩu đã bị bãi bỏ, 
nhưng theo ông Nguyễn Quốc Bình, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công 
nghệ và Môi trường của Quốc hội, môi trường kinh doanh, năng lực 
cạnh tranh của Việt Nam khó có thể cải thiện mạnh mẽ, khi chi phí 
logistics đang đè nặng lên hàng hóa sản xuất trong nước. 



Việt Nam nằm ở “vị trí đắc địa” trong vận chuyển thương mại quốc 
tế, đặc biệt là đường biển, nhưng không tận dụng được để phát triển 
dịch vụ logistics. Ông có thấy tiếc không? 

Việt Nam nằm ở vị trí trung tâm của khu vực châu Á - Thái Bình Dương 
về vận tải biển và hàng không. Hàng năm có trên 65.000 lượt tàu thuyền 
đi qua biển Đông, chuyên chở khoảng 50% lượng dầu mỏ và hàng hóa 
xuất nhập khẩu của thế giới. Bên cạnh đó, trong số 4 hành lang kinh 
tế của Tiểu vùng Mekong, thì nước ta là đầu mối của 3 hành lang hướng 
ra biển Đông. Nước ta sở hữu những vị trí có thể xây dựng cảng biển 
nước sâu và sân bay trung chuyển quốc tế lý tưởng. Như vậy, Việt Nam 
có rất nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển dịch vụ logistics và có điều 
kiện để trở thành trung tâm logistics của khu vực và quốc tế. 

Nhưng đáng tiếc, dịch vụ logistics của Việt Nam phát triển rất chậm, khiến 
chi phí sản xuất trong nước rất cao, làm giảm sức hấp dẫn trong thu 
hút đầu tư nước ngoài, làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa sản xuất 
trong nước. 

Trong nhiều năm qua, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm tối đa chi phí không cần thiết, 

 

Ông Nguyễn Quốc Bình, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường của Quốc hội. 



cắt giảm điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành. Những nỗ lực này 
đã có kết quả và được nhà đầu tư trong và ngoài nước ghi nhận, nhưng 
nếu không phát triển được dịch vụ logistics thì năng lực cạnh tranh quốc 
gia khó có thể được cải thiện như mong muốn. 

Nếu dịch vụ logistics của Việt Nam phát triển tương xứng tiềm năng, 
chắc tốc độ tăng trưởng GDP sẽ cao hơn nhiều trong những năm 
vừa qua, thưa ông? 

Một trong cách tính GDP phổ biến được nhiều nước trên thế giới sử 
dụng, trong đó có Việt Nam, là tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư và 
Chính phủ, cộng với tích lũy tài sản và chênh lệch xuất nhập khẩu. 

Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam thuộc 
hàng cao nhất thế giới, một phần nhờ xuất siêu hàng hóa, nhưng năm 
nào cũng phải nhập khẩu dịch vụ vận tải. Đơn cử, trong 9 tháng đầu năm 
nay, xuất siêu hàng hóa khoảng 7 tỷ USD, nhưng nhập siêu dịch vụ vận 
tải khoảng 4,6 tỷ USD. Đáng lưu ý là, nhập siêu dịch vụ vận tải mỗi năm 
một tăng do tốc độ tăng xuất khẩu thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng nhập 
khẩu. 

Theo ông, vì sao Việt Nam nhập siêu dịch vụ vận tải? 

Vì dịch vụ logistics của chúng ta phát triển chậm, nên hàng hóa nhập 
khẩu theo hình thức CIF, nghĩa là nhà xuất khẩu đem hàng đến tận cảng 
giao cho doanh nghiệp trong nước. Ngược lại, hàng hóa xuất khẩu theo 
hình thức FOB, tức là doanh nghiệp Việt Nam đem hàng đến boong tàu là 
hết trách nhiệm. Với hình thức “nhập CIF, bán FOB”, toàn bộ giá trị gia 
tăng trong khâu vận chuyển và giá trị gia tăng logistics khác rơi vào tay 
doanh nghiệp nước ngoài. 

Nguyên nhân sâu xa là năng lực vận tải biển của nước ta rất yếu, nên thị 
phần dịch vụ vận tải biển (chiếm 60% trong cơ cấu logistics) rơi vào tay 
các hãng tàu biển quốc tế. Dịch vụ cảng (chiếm 20% trong cơ cấu 
logistics) cũng rất bất cập. Đơn cử, cảng đầu mối có lượng hàng thông 
qua lớn nhất hiện nay là Cát Lái nằm sâu trong nội địa, chỉ những tàu có 
trọng tải dưới 25.000 tấn vào được, nên 90% lượng hàng xuất nhập khẩu 
phải trung chuyển qua một vài cảng lớn trong khu vực, chủ yếu là 
Singapore, để đến với thị trường quốc tế bằng tàu viễn dương cỡ lớn. 
Chính vì vậy, hàng hóa xuất khẩu phải chịu chi phí ở cả cảng nội địa, 
cảng trung chuyển, cộng thêm phí vận tải trung chuyển quốc tế. Tính sơ 
bộ, chỉ nắm 2 khoản vận tải viễn dương và trung chuyển hàng hóa, doanh 
nghiệp nước ngoài đã chi phối gần 80% thị phần logistics Việt Nam. 

Còn logistics ở thị trường nội địa thì sao, thưa ông? 

Thị trường logistics của Việt Nam tương đương 21 - 25% GDP, nhưng 
80% thị phần này rơi vào tay doanh nghiệp nước ngoài, phần còn lại 



được chia cho khoảng 3.000 doanh nghiệp nội địa. Thị trường logistics 
lớn như vậy, nhưng đóng góp vào GDP hàng năm chỉ 2 - 3%, do chi phí 
quá lớn. 

Theo tôi được biết, chi phí logistics của Việt Nam cao hơn rất nhiều so với 
các nước trong khu vực, khiến hàng hóa kém sức hấp dẫn hơn. 

Chính phủ đã bắt đầu quan tâm đến phát triển thị trường logistics. 
Bằng chứng là, trung tuần tháng 4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã 
trực tiếp chủ trì Hội nghị toàn quốc về logistics? 

Tại hội nghị này, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa 
phương, hiệp hội đã chỉ ra rất nhiều hạn chế trong ngành logistics, cũng 
như đưa ra các giải pháp cụ thể để thúc đẩy ngành dịch vụ này phát triển 
với mục tiêu đến năm 2025, ngành logistics đóng góp vào GDP 8 - 10%, 
tăng trưởng 15 - 20%, chi phí logistics giảm xuống 16 - 20% GDP… 

Để thực hiện được mục tiêu đó và xa hơn là đưa Việt Nam trở thành một 
đầu mối logistics trong khu vực, phải thực hiện đồng bộ rất nhiều việc, 
như hình thành các doanh nghiệp dịch vụ logistics đầu tàu, ứng dụng các 
công nghệ mới trong logistics, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ phát triển 
dịch vụ logistics... Trong đó, cần phải tập trung thu hút đầu tư vào phát 
triển hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, cảng biển, cảng hàng 
không. 

Trong đầu tư kết cấu hạ tầng, bên cạnh Nhà nước, cần phải có sự tham 
gia của tư nhân, nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức đối tác công - 
tư (PPP). Luật Đầu tư theo phương thức PPP sẽ được Quốc hội thông 
qua tại Kỳ họp thứ 9, với hy vọng giải quyết được bài toán về hạ tầng, 
giúp phát triển dịch vụ logistics. 

Nguồn: https://baodautu.vn/chi-phi-logistics-cao-keo-lui-nang-luc-canh-
tranh-quoc-gia-d112530.html 

 

13. Cấp sổ hồng tại TP.HCM: Còn tình trạng cán bộ 
nhận hồ sơ, hẹn tới hẹn lui không giải quyết 
Sáng 9/12, trong ngày làm việc cuối cùng, kỳ họp thứ 17 HĐND 
TP.HCM đã diễn ra phiên chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 
trường Nguyễn Toàn Thắng về vấn đề chậm cấp sổ hồng. 



Theo đại biểu Lê Minh Đức, người dân rất hồ hởi vì TP.HCM đang đẩy 
mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà nhưng vẫn còn tình trạng cán bộ nhận hồ sơ 
rồi nhắn tin hẹn tới hẹn lui không giải quyết. Có trường hợp người dân 
nhận được 4 tin nhắn, mỗi lần kéo dài 15 ngày. 

Trả lời các đại biểu về vấn đề trên, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc 
Sở Tài nguyên - Môi trường cho biết, trong giai đoạn 2016 - 2018, HĐND 
thành phố đã tiến hành giám sát UBND thành phố về tiến độ cấp giấy 
chứng nhận nhà ở nói chung và chung cư nói riêng, đến nay đã thực hiện 
cấp trên 1,6 triệu giấy chứng nhận sở hữu nhà, tăng 27.000 căn so với 
trước đó. 

“Còn lại hơn 17.000 trường hợp chưa cấp vì nhiều lý do như vi phạm xây 
dựng, tranh chấp, khiếu nại. Từ tháng 6/2018 đến nay, tiếp tục giải quyết 
được 2.000 trường hợp, còn 15.000 trường hợp đang tiếp tục phân loại 
giải quyết”, ông Thắng nói và thông tin thêm, phần lớn trong số này còn 
vướng do xây dựng sai giấy phép, chưa thực hiện chuyển đổi mục đích 
đất mà đã xây, có tranh chấp khiếu nại ranh đất giữa các hộ dân, hoặc 
đang chờ phán quyết của tòa án cũng như những trường hợp mua bán 
bằng giấy tay. 

Về chung cư, trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư và việc buộc phải tuân thủ 
quy định pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước. Hiện có 62.000 căn hộ 
thuộc 194 dự án còn vướng chưa thể cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà. 

 

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường 
TP.HCM (ảnh: Trọng Tín) 



Nguyên nhân theo ông Thắng là do tồn tại các vấn đề sau: 

Thứ nhất, trước khi tiến hành xây dựng, chủ đầu tư được cấp phép 
nhưng đã thế chấp giấy phép này cho ngân hàng. Trên nguyên tắc, khi xây 
dựng xong, chủ đầu tư phải nộp tiền để giải chấp và nộp lại cho cơ quan 
quản lý nhà nước để tiến hành cấp giấy chứng nhận cho dân. Tuy nhiên, 
một số chủ đầu tư không thực hiện việc này khiến việc cấp giấy chứng 
nhận cho dân bị ách tắc. 

“Sở đã đề xuất giải pháp cho phép ngân hàng giữ lại phần khai thác 
thương mại trong các dự án để làm cơ sở giải quyết cấp giấy cho người 
dân trước, đồng thời, cảnh báo người dân khi mua cần nghiên cứu kỹ 
những vấn đề này”, ông Thắng nói. 

Thứ hai, trường hợp chủ đầu tư xây dựng sai so với giấy phép khiến công 
trình không thể nghiệm thu, ảnh hưởng việc cấp giấy chứng nhận cho 
dân. Đối với vi phạm này, buộc chủ đầu tư phải xử lý về mặt xây dựng. 

Thứ ba, nhiều chủ đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng không đồng bộ và 
tuân theo thiết kế ban đầu của hệ thống chung cư. Điều này cũng gây ảnh 
hưởng việc cấp giấy. 

Về công khai minh bạch thủ tục, ông Nguyễn Toàn Thắng cho hay Sở Tài 
nguyên - Môi trường đã công bố 120 thủ tục về đất đai, môi trường và còn 
50 thủ tục đang trình UBND TP.HCM. 

“Hiện nay, ngành Tài Nguyên - Môi trường có hệ thống một cửa về đất 
đai. Người dân có thể vào tra cứu. Về việc cán bộ nhũng nhiễu, tôi nhận 
trách nhiệm. Từ khi chuyển việc cấp giấy chứng nhận về Văn phòng đăng 
ký đất đai, Sở phải rà soát 1200 cán bộ về năng lực, trình độ để sắp xếp 
lại. Chúng tôi đã sắp xếp lại 200 trường hợp. Đúng là có chuyện quá trình 
tiếp nhận hồ sơ, anh em xử sự không đúng quy định. Ngành có quy định 
nhưng chấp hành không đúng”, ông Thắng thừa nhận. 

Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường cũng chỉ ra nghịch lý là ngành đất 
đai hệ thống dữ liệu khổng lồ, lẽ ra cần có hệ thống Công nghệ thông tin 
hoàn chỉnh nhưng tất cả các phần mềm chưa hoàn chỉnh. Phần mềm của 
Bộ Tài nguyên - Môi trường không phù hợp. 

“TP.HCM đã xin ý kiến UBND TP.HCM và Bộ Tài nguyên - Môi trường 
ứng dụng một phần mềm riêng và mới đây Bộ trưởng Tài nguyên - Môi 
trường đã có văn bản đồng ý”, ông Thắng nói. 

Nguồn: https://dautubds.baodautu.vn/cap-so-hong-tai-tphcm-con-tinh-
trang-can-bo-nhan-ho-so-hen-toi-hen-lui-khong-giai-quyet-d112564.html 

 



14. Cổng Dịch vụ công quốc gia chính thức đi vào 
hoạt động 
Chiều nay (9/12), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 
Phúc chủ trì Lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia. Tham dự 
tại điểm cầu Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng. 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức khai 
trương Cổng DVCQG. Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Sau 9 tháng chuẩn bị gấp rút của các đơn vị liên quan, Cổng Dịch vụ 
công quốc gia đã được hoàn thành và được chính thức đưa vào hoạt 
động tại địa chỉ www.dichvucong.gov.vn. 

Cổng Dịch vụ công quốc gia ra đời nhằm công khai, minh bạch các thông 
tin liên quan về thủ tục hành chính. 

Đồng thời, cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, 
phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm khả năng giám sát, kiểm tra, đánh 
giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước 
trong thực hiện dịch vụ công. 



 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. 

Cổng Dịch vụ công quốc gia lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp 
làm thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức và 
cơ quan thẩm quyền trong cung cấp dịch vụ công và đáp ứng mục tiêu, 
yêu cầu cải cách hành chính, nhất là cắt giảm thủ tục hành chính thông 
qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. 

Cổng DVCQG đã được hoàn thành và được chính thức đưa vào hoạt 
động tại địa chỉ www.dichvucong.gov.vn. 

Tại thời điểm khai trương, Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ cung cấp 5 
dịch vụ công thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố: Đổi giấy phép lái xe; thông 
báo hoạt động khuyến mại; cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do mất, hỏng; dịch 



vụ cấp điện hạ áp (phục vụ người dân, hộ gia đình); dịch vụ cấp điện 
trung áp (phục vụ doanh nghiệp) và tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện; 
cung cấp 4 dịch vụ công thực hiện tại cấp Bộ: Cấp Giấy phép lái xe quốc 
tế; đăng ký khuyến mãi; nhóm dịch vụ về cấp giấy chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa; nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp. 

 

Các đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh theo dõi tiến trình lễ khai trương Cổng 
Dịch vụ công quốc gia. 

Dự kiến, trong quý I năm 2020, các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục tích 
hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia 15 dịch vụ công thuộc các lĩnh vực 
thuế cá nhân, hải quan, đăng ký kinh doanh, y tế, lao động, khai sinh, 
giao dịch bảo đảm, lý lịch tư pháp, thu phạt vi phạm giao thông đường 
bộ… 

Theo tính toán chi phí xã hội thực hiện 8 nhóm dịch vụ công, giả định với 
số lượng giao dịch như năm 2018 việc chuyển từ phương thức trực tiếp 
sang trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ tiết kiệm được 4.222 tỷ 
đồng/năm và con số này sẽ tiếp tục tăng lên, tỷ lệ thuận với số lượng dịch 
vụ công trực tuyến được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia. 



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng ký cam kết điện tử 
đồng hành xây dựng, vận hành, phát triển Cổng dịch vụ công quốc gia 

phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

Tại lễ khai trương, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cũng đã thực hiện 
việc ký cam kết điện tử đồng hành xây dựng, vận hành, phát triển Cổng 
Dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng 
định: Với phương châm xuyên suốt “lấy người dân, doanh nghiệp là trung 
tâm phục vụ”, không bỏ ai lại phía sau trong quá trình cải cách, Cổng Dịch 
vụ công quốc gia chính thức đi vào hoạt động và sẽ là công cụ quan 
trọng, hỗ trợ đắc lực cho quá trình đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử 
của Việt Nam, hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội đất nước trong giai đoạn hiện nay. 



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại sự kiện.  

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, Cổng Dịch vụ công quốc gia mới chỉ là 
điểm khởi đầu của quá trình cải cách phục vụ người dân và doanh 
nghiệp; yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương cần tập trung hơn nữa 
để sớm cập nhật các thủ tục hành chính đặc thù, liên thông nếu có; cải 
tiến, nâng cấp cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa phương để sẵn sàng 
kết nối, chia sẻ thông tin với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng 
dẫn. 

Cổng Dịch vụ công quốc gia với các nền tảng, dữ liệu dùng chung cũng 
sẽ giúp hạn chế việc đầu tư dàn trải tại các bộ, ngành, địa phương và 
giúp tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, giám sát, đánh giá việc giải 
quyết TTHC, tăng trách nhiệm giải trình và năng lực phản ứng chính 
sách, thúc đẩy quá trình cải cách hành chính. 

Đặc biệt, trong quá trình vận hành, phải lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ 
chức làm thước đo chất lượng cung cấp dịch vụ công của các cơ quan 
hành chính nhà nước, tổ chức cung cấp dịch vụ công; bảo đảm hoạt động 
của Cổng Dịch vụ công quốc gia thông suốt, thực chất, an ninh, an toàn 
thông tin trên môi trường mạng; tiếp tục nâng cao nguồn nhân lực, có sự 
am hiểu về công nghệ thông tin để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu 
của người dân và doanh nghiệp. 

Nguồn: https://baohatinh.vn/chinh-quyen/cong-dich-vu-cong-quoc-gia-
chinh-thuc-di-vao-hoat-dong/183555.htm 



15. Bình Định "tuýt còi" các sở, ngành chậm thủ tục 
hành chính 
Ngày 9.12, UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có văn bản xử lý trách 
nhiệm liên quan đến việc giải quyết 385 hồ sơ thủ tục hành chính trễ 
hẹn trên lĩnh vực đất đai được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công của tỉnh. 

Nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng trễ hẹn đối với 385 hồ sơ thủ tục 
hành chính nêu trên phần lớn thuộc về lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có 
liên quan đã thiếu sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn 
đốc, nhắc nhở bộ phận chuyên môn thực hiện nhiệm vụ được giao; bị 
động trong công tác phối hợp giải quyết công việc, gây ách tắc, ảnh 
hưởng đến tiến độ giải quyết công việc chung. 

Ngoài ra, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách 
nhiệm trong thực thi công vụ nhưng chưa được xử lý nghiêm khắc để siết 
chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị. 

Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu, Sở TNMT khẩn trương chỉ đạo làm rõ, xác 
định cụ thể trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo, công chức, viên chức liên 
quan đến 121 hồ sơ bị trễ hẹn do thời gian thẩm định và giải quyết hồ sơ 
quá hạn so với quy định. 

Đồng thời, đề nghị Cục Thuế tỉnh chỉ đạo làm rõ, xác định cụ thể trách 
nhiệm cá nhân của lãnh đạo, công chức có liên quan đối với 175 hồ sơ bị 
trễ hẹn thuộc trách nhiệm giải quyết của các cơ quan thuộc ngành Thuế. 

Ban Tôn giáo tỉnh, UBND huyện Tuy Phước, TX.An Nhơn, TP.Quy Nhơn 
nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh cán bộ, công chức, viên chức có 
liên quan trong việc chậm có văn bản phản hồi ý kiến tham gia góp ý theo 
đề nghị của Sở TNMT dẫn đến 12 hồ sơ thủ tục hành chính bị giải quyết 
trễ hẹn. 

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/binh-dinh-tuyt-coi-cac-so-nganh-cham-
thu-tuc-hanh-chinh-771122.ldo 

 

 

 

 

 


