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1. Thủ tướng: Thuyết phục dân phải từ cái bắt tay 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá 
kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm 
vụ năm 2020 đã diễn ra tại Hà Nội ngày 9-1.   

 

Hội nghị do Ban cán sự đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương 
phối hợp tổ chức với sự tham dự của các lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Ủy 
ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ngành và khoảng 
5.200 đại biểu ở tất cả đầu cầu trực tuyến cả nước. 

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định công 
tác dân vận chính quyền năm 2019 đầy màu sắc, sáng tạo và thành công; 
đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận, 
nhất trí cao của nhân dân trên cả nước. Công tác này góp phần quan 
trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và 
công tác đối ngoại của đất nước, củng cố, tăng cường mối quan hệ máu 
thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Thủ tướng đề nghị trong năm 2020, công tác dân vận của cơ quan hành 
chính nhà nước cần bám sát nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 
ngân sách nhà nước năm 2020. Cùng với đó, tập trung nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội; cải cách 



mạnh mẽ thủ tục hành chính, môi trường kinh doanh, giảm chi phí, tạo 
thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.  

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí; kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức hách dịch, 
cửa quyền và năng lực kém. Tăng cường phong cách thuyết phục quần 
chúng, trách nhiệm nêu gương, kỷ luật hành chính của các cán bộ, đảng 
viên… 

Thủ tướng lưu ý dân vận không chỉ là vận động nhân dân làm theo mà 
tập trung nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, hành động vì lợi ích của 
nhân dân, chăm lo sức khỏe, tinh thần, vật chất cho người dân. “Dân vận 
phải thực chất, thực lòng, là văn hóa, đạo đức cách mạng của cán bộ, 
đảng viên, nói đi đôi với làm, nói lời phải giữ lấy lời. Cho nên từ việc bắt 
tay đến cử chỉ phải từ tấm lòng mình để thuyết phục nhân dân” - Thủ 
tướng nhấn mạnh. 

Cũng theo người đứng đầu Chính phủ, trong thời đại bùng nổ thông tin, 
các thông tin xấu lan tràn và người dân khó tiếp cận thông tin chính thống 
về các hoạt động của Đảng và Nhà nước. “Chúng ta cần làm tốt công tác 
dân vận trên không gian mạng, lĩnh vực rất mới trong công tác dân vận 
hiện nay” - Thủ tướng nói. 

Giải quyết hơn 86% vụ việc khiếu nại, tố cáo 

Theo báo cáo tại hội nghị, năm qua, hơn 478.000 lượt công dân đến cơ 
quan hành chính nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng 
4,3% so với năm 2018. Các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 
được hơn 28.400 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 86,2%. 
Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại 
cho tập thể, cá nhân hơn 205 tỉ đồng, 24 ha đất; khôi phục, bảo đảm 
quyền lợi cho gần 1.890 tập thể, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 20 vụ. 

Năm qua, lượng kiều hối về nước tăng nhanh, đạt gần 16,7 tỉ USD, cao 
nhất từ trước đến nay. Khoảng 3.000 doanh nghiệp người Việt Nam ở 
nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Mỗi năm có khoảng 500 lượt trí thức, 
chuyên gia trong nhiều lĩnh vực về nước tham gia các chương trình, dự 
án khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo…  

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/thu-tuong-thuyet-phuc-dan-phai-tu-cai-bat-
tay-882938.html 

 

 



2. Đánh giá năng lực thanh tra và kiểm định của 147 
công chức hải quan 

147 công chức hải quan không giữ chức vụ lãnh đạo trong ngành 
Hải quan đã tham gia cuộc thi đánh giá năng lực theo vị trí việc làm 
thuộc lĩnh vực thanh tra và kiểm định, nhằm đáp ứng yêu cầu cải 
cách, tạo thuận lợi thương mại. 

 

Ông Lương Khánh Thiết phát biểu khai mạc cuộc thi. Ảnh: Hồng Vân 

Ngày 8/1, Tổng cục Hải quan tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực công chức 
tại Cụm thi số 7 gồm công chức làm công tác thanh tra của toàn ngành 
Hải quan và công chức thuộc Cục Kiểm định Hải quan. 

Phát biểu tại cuộc thi, ông Lương Khánh Thiết, Phó Trưởng Ban Cải cách 
hiện đại hóa hải quan (Tổng cục Hải quan) nêu ý nghĩa của việc nâng cao 
năng lực cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, tạo 
thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp (DN) toàn 
ngành Hải quan. 

Theo ông Thiết, Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 đã đặt ra 
mục tiêu xây dựng Hải quan Việt Nam trở thành cơ quan hải quan điện tử 
với lực lượng hải quan chính quy, hiện đại, dần tiếp cận với sự phát triển 
của hải quan các nước tiên tiến trên thế giới. 

Giai đoạn 2016 – 2020, ngành Hải quan tập trung công tác xây dựng lực 
lượng hướng tới mục tiêu: Chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính, làm 



chủ các trang thiết bị công nghệ hiện đại với nhiệm vụ then chốt là xây 
dựng và triển khai thành công mô hình quản lý nguồn nhân lực theo năng 
lực trong phạm vi toàn ngành… 

 

Công chức hải quan bước vào cuộc đánh giá năng lực theo vị trí việc làm. 
Ảnh: Hồng Vân 

Trên thực tế, năm 2018, Tổng cục Hải quan tổ chức đánh giá đối với hơn 
3.000 công chức không giữ chức vụ lãnh đạo (ở 6 vụ, cục khối cơ quan 
tổng cuc và 7 cục hải quan tỉnh, thành phố ở 6 lĩnh vực nghiệp vụ chính: 
giám sát quản lý, thuế xuất nhập khẩu, kiểm tra sau thông quan, điều tra 
chống buôn lậu, quản lý rủi ro, xử lý vi phạm. 

Trong năm 2019, Tổng cục Hải quan cũng đã tổ chức đánh giá năng lực 
của 1.870 công chức 6 cụm thi (Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bình Định, Quảng 
Bình, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Thơ)./. 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-
01-08/danh-gia-nang-luc-thanh-tra-va-kiem-dinh-cua-147-cong-chuc-hai-
quan-81278.aspx 

 

 

 

 



3. Bệnh viện chuyên khoa gặp khó vì Thông tư 40 

Thông tư 40/2015 do Bộ Y tế ban hành ngày 16-11-2015, quy định 
việc đăng ký khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu 
và chuyển tuyến đang gây ra những khó khăn cho bệnh viện chuyên 
khoa các tỉnh khi công suất sử dụng giường bệnh liên tục giảm, ảnh 
hưởng đến đời sống, thu nhập của y bác sĩ. Nếu tình trạng này kéo 
dài sẽ khó đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh ở nhiều bệnh viện.  
Bệnh viện thưa thớt bệnh nhân 

Trong năm 2019, người viết bài này đã nhiều lần đến điều trị vật lý trị liệu 
ở Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đồng Nai. Ấn tượng ban đầu là cơ sở 
vật chất khá khang trang, thoáng mát, nhưng thưa thớt bệnh nhân nếu so 
với quy mô của một bệnh viện tuyến tỉnh. Bác sĩ Phùng Văn Thanh, Giám 
đốc bệnh viện, than thở: Trước đây, khi chưa có Thông tư 40 thì bệnh 
viện đông bệnh nhân lắm, nhiều lúc phải kê thêm giường, nhưng từ ngày 
có quy định lại về đăng ký KCB bằng thẻ BHYT thì bệnh viện được xếp là 
tuyến cuối của y học cổ truyền nên bệnh nhân BHYT không thể đăng ký 
KCB ban đầu hoặc chuyển tuyến dễ dàng như trước. Chỉ có những ca 
bệnh nặng từ dưới chuyển lên nên bệnh viện đang rơi vào tình cảnh rất 
khó khăn.  

Công suất sử dụng giường bệnh liên tục giảm từ sau khi có Thông tư 40: 
năm 2015 công suất là 71,4%, năm 2016 giảm còn 54%, năm 2017 là 
31% và năm 2018 chỉ còn 23%. Hiện số thẻ đăng ký KCB ban đầu quá ít, 
đa phần là những đối tượng có công cách mạng, người cao tuổi, người 
có bệnh mãn tính phải uống thuốc thường xuyên, dẫn đến việc bệnh viện 
thường xuyên vượt quỹ, vượt trần chi khám chữa bệnh BHYT. 



 

Máy cấy vi khuẩn lao hiện đại được Nhà nước đầu tư tại Bệnh viện Phổi 
Đồng Nai. Ảnh: VĂN PHONG 

Còn tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai, một bệnh viện chuyên khoa về phòng 
chống bệnh lao, phổi và hen phế quản thì tình hình chưa đến mức “báo 
động đỏ”, nhưng công suất sử dụng giường bệnh cũng đang sụt giảm rõ 
rệt. Nếu trước thời điểm Thông tư 40 ra đời, công suất sử dụng giường 
bệnh là 73,25% thì đến năm 2018 giảm còn 56,25% và 11 tháng của năm 
2019 chỉ còn 49,81%. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Khánh, Giám đốc bệnh viện, 
cho biết thêm: “Trước đây, khi chưa có Thông tư 40, bệnh nhân khám 
vượt tuyến còn được BHYT chi trả một phần, giờ thì không được hưởng 
gì, trong khi tuyến y tế cơ sở chưa theo kịp yêu cầu của người bệnh”.  

Tình hình cũng tương tự tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Dương, 
vào đúng giờ hành chính nhưng chúng tôi khá ngạc nhiên khi nơi đây rất 
vắng vẻ. Đi vào các khu khám bệnh, khu điều trị thì có nơi nhân viên y tế 
nhiều hơn bệnh nhân.  

Gây khó cho cả bệnh nhân lẫn bệnh viện 

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Khánh, quan điểm của bệnh viện là “chỉ muốn 
khám, chẩn đoán ban đầu xong trả về cho tuyến dưới điều trị lâu dài” 
nhưng không thể thực hiện được vì vướng quy định của Thông tư 40. 
Việc các bệnh viện sử dụng chưa hết 50% công suất giường bệnh là một 
sự lãng phí lớn so với kinh phí đầu tư của Nhà nước, xã hội cho cơ sở 
vật chất và nguồn lực. Đồng thời, các bệnh viện cũng không có điều kiện 
để thu dịch vụ, thực hiện tự chủ tài chính và không có nguồn để cải thiện 



thu nhập đảm bảo đời sống của đội ngũ thầy thuốc nên họ không thể yên 
tâm công tác, phục vụ sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung 
và thực hiện chỉ tiêu KCB được giao hàng năm. 

TS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, phân tích: Theo 
điểm a, khoản 1, Điều 9 của Thông tư 40 thì người tham gia BHYT đang 
thường trú, tạm trú hoặc làm việc trên địa bàn quận huyện, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh không có cơ sở KCB tuyến xã, huyện, hoặc có nhưng các 
cơ sở đó không đáp ứng được việc KCB ban đầu cho người tham gia 
BHYT thì được đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện đa khoa, chuyên khoa 
tuyến tỉnh. Nhưng để thực thi được thì tại điểm b, khoản 1 của điều này 
lại quy định là “những người này phải được giám đốc sở y tế và giám đốc 
bảo hiểm xã hội tỉnh thống nhất bằng văn bản”. Như vậy, người có thẻ 
BHYT không có quyền đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện chuyên khoa 
tuyến tỉnh; còn bệnh viện thì phải đợi bệnh nhân từ các cơ sở KCB tuyến 
xã, huyện chuyển lên. 

Những quy định nói trên chẳng khác nào ràng buộc thêm thủ tục hành 
chính đối với người bệnh, tạo thêm rào cản cho bệnh nhân - không được 
tự do lựa chọn, tiếp cận và thừa hưởng chất lượng dịch vụ KCB ở các 
bệnh viện tuyến trên. Và như vậy, BHYT đang phần nào mất đi tính nhân 
văn. Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cần có sự phối hợp hài hòa và 
thay đổi về chính sách đóng, hưởng BHYT theo hướng có nhiều mức 
đóng khác nhau, để bệnh nhân có thẻ BHYT có quyền tự do chọn lựa nơi 
KCB ban đầu. 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/benh-vien-chuyen-khoa-gap-kho-vi-
thong-tu-40-639552.html 

 

4. Chủ tịch VCCI đề xuất thực hiện nhóm 13 giải pháp lớn, 
trọng tâm trong năm 2020 

Tại buổi Họp báo trước thềm VBF cuối kỳ năm 2019 TS Vũ Tiến Lộc, 
Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã đề xuất 
thực hiện nhóm 13 giải pháp lớn, trọng tâm trong năm 2020. 

Tại buổi họp báo hôm nay (9/1), TS Vũ Tiến cho biết năm 2019 vừa qua 
tiếp nối những năm trước của nhiệm kỳ này, Chính phủ đã rất nỗ lực 
trong việc cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, từ 
việc hoàn thiện khung khổ pháp lý lớn cho đến thúc đẩy thực thi các giải 
pháp cụ thể. 

Chính phủ đã trình Quốc hội để thảo luận và chuẩn bị thông qua Luật 
Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, hai đạo luật lớn được kỳ vọng tạo ra động 
lực mới trong phát triển doanh nghiệp. 



Ngay từ ngày đầu tiên của năm 2019, Chính phủ ban hành nghị quyết 02 
về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh và 
Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ đã rốn ráo thúc đẩy thực hiện. 

 

TS Vũ Tiến Lộc, đồng Chủ tịch Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt 
Nam, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. 

Kết quả tích cực trong cải thiện môi trường kinh doanh đã thể hiện qua 
các kết quả kinh tế xã hội năm 2019, vượt toàn bộ các mục tiêu đã đề ra. 
Kết quả tích cực này cũng được thể hiện ở sự thăng hạng, tăng điểm của 
Việt Nam trong các xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Ngân hàng 
Thế giới. 

“Nó cũng thể hiện rất rõ qua số lượng doanh nghiệp tư nhân thành lập 
mới mấy năm liền đạt con số kỷ lục, qua con số kim ngạch xuất nhập 
khẩu của Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua dấu mốc 500 tỷ đô 
la Mỹ, tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam 
năm 2019 vừa rồi cũng lần đầu tiên tăng gấp 4 lần so với các doanh 
nghiệp FDI…”, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh. 

Tuy vậy, TS Vũ Tiến Lộc cũng cho rằng môi trường đầu tư kinh doanh tại 
Việt Nam vẫn còn khoảng cách khá lớn so với các nước đi trước trong 
khu vực, không gian và dư địa cải cách vẫn rất lớn. Nhiều ý kiến cho 
rằng, nếu tháo gỡ các rào cản hiện nay thì Việt Nam hoàn toàn có thể đạt 
được kỳ tích phát triển cao hơn, tốc độ tăng trưởng GDP hoàn toàn có 
thể vượt mốc 7-8%/năm. Nếu tình trạng xung đột, chồng chéo pháp luật 



được tháo gỡ, các dự án lớn được nhanh chóng đi vào thực hiện thì kỳ 
tích phát triển của năm 2019 còn to lớn hơn nữa. 

Liên quan đến chồng chéo xung đột pháp luật, Chủ tịch VCCI cho biết 
thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, VCCI đã thực 
hiện việc thu thập, nhận diện, phân tích và làm rõ những điểm chồng 
chéo, xung đột giữa các quy định của pháp luật. 

“Chúng tôi đã có báo cáo cụ thể gửi Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc 
hội về 25 điểm xung đột, chồng chéo lớn giữa các đạo luật về đầu tư kinh 
doanh. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt để trình Quốc hội 
tháo gỡ”, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh. 

Theo Chủ tịch VCCI năm 2020 này là năm về đích trong cải thiện môi 
trường kinh doanh và tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi hơn nữa, 
qua tập hợp, nghiên cứu rất nhiều vấn đề của môi trường kinh doanh, 
chúng tôi đề xuất thực hiện nhóm 13 giải pháp lớn, trọng tâm trong năm 
2020. 

Về chỉ số khởi sự kinh doanh, Chủ tịch VCCI cho rằng cần tiếp tục đẩy 
mạnh việc đơn giản hoá các thủ tục hậu đăng ký doanh nghiệp như khai 
báo lao động, đăng ký bảo hiểm xã hội, mua hoá đơn, mở tài khoản ngân 
hàng, nộp lệ phí môn bài. 

Biện pháp đơn giản hoá phù hợp nhất vẫn là liên thông hoặc kết hợp các 
thủ tục hành chính để các doanh nghiệp có thể làm nhiều thủ tục cùng 
một lúc. Ngoài ra, có thể bãi bỏ một số thủ tục không cần thiết như lệ phí 
môn bài, con dấu doanh nghiệp. 

Về thuế, theo Chủ tịch VCCI trong lĩnh vực thuế, các biện pháp cải cách 
cần tập trung vào một số vấn đề như: Đơn giản hoá quy định về thủ tục 
mua hoá đơn, tự in hoá đơn hoặc sử dụng hoá đơn điện tử, cải thiện việc 
thực hiện thủ tục hoàn thuế, xin miễn giảm thuế và xin xác nhận nghĩa vụ 
thuế, các quy định chính sách thuế cần rõ ràng để tránh xung đột giữa cơ 
quan thuế và doanh nghiệp khi xác định nghĩa vụ thuế. 

Ngoài ra, ngành thuế nên đẩy nhanh việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ 
người nộp thuế, đặc biệt là dành cho các cá nhân kinh doanh, doanh 
nghiệp siêu nhỏ. 

Về giấy phép xây dựng và giấy phép liên quan, Chủ tịch VCCI cho biết 
việc liên thông, khắc phục chồng chéo các thủ tục hành chính của một dự 
án đầu tư xây dựng hiện nay cần là trọng tâm chính sách trong thời gian 
tới. 

Các thủ tục trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa 
cháy và bảo vệ môi trường cần được nghiên cứu để có thể thực hiện liên 



thông hoặc kết hợp nhằm rút ngắn thời gian, chi phí và rủi ro cho việc 
thực hiện các dự án. 

Ngoài ra, cần hướng đến việc xã hội hoá, cho phép nhiều chủ thể tham 
gia cung cấp các dịch vụ thẩm tra, thẩm định, đánh giá sự phù hợp trong 
lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường. 

Về đất đai và đăng ký bất động sản, Chủ tịch VCCI cho biết, vấn đề lớn 
nhất trong lĩnh vực quản lý đất đai và đăng ký bất động sản hiện nay ở 
Việt Nam là khả năng kết nối dữ liệu và tiếp cận thông tin về đất đai. 

Các thông tin đất đai chi tiết đến từng thửa đất cả về thực trạng lẫn dự 
kiến quy hoạch cần được cho phép tiếp cận bởi những bên thứ ba, dù có 
thể có các điều kiện và chi phí đi kèm. 

Về vấn đề cải cách tư pháp, giải quyết tranh chấp và phá sản, Chủ tịch 
VCCI cho rằng, các cơ quan nhà nước cần có chiến lược tổng thể về cải 
cách tư pháp nhằm hỗ trợ môi trường kinh doanh. 

Chiến lược này nên tập trung vào việc rút ngắn thời gian và làm minh 
bạch hơn hoạt động xét xử. Đối với hoạt động thi hành án dân sự, cần 
tiếp tục rút ngắn thời gian và tăng tính hiệu quả trong thi hành án. 

Về hệ thống hạ tầng và tiếp cận điện năng, theo Chủ tịch VCCI hạ tầng 
giao thông và khu công nghiệp vẫn cần được đầu tư mạnh mẽ để đáp 
ứng nhu cầu kinh doanh của các doanh nghiệp. Dù hạ tầng điện năng 
được đánh giá tốt trong vài năm qua nhưng nguy cơ thiếu điện đang quay 
trở lại. 

Do đó, các biện pháp thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư tư nhân vào hạ 
tầng cần được chú trọng. Việc nhanh chóng ban hành một khung khổ 
pháp lý thuận lợi và ổn định như Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công 
tư PPP và các văn bản hướng dẫn được coi là giải pháp quan trọng. 

Về tiếp tục cải cách điều kiện đầu tư kinh doanh, Chủ tịch VCCI cho rằng 
cơ chế kiểm soát điều kiện đầu tư kinh doanh cần được bảo đảm thống 
nhất giữa văn bản cấp luật và cấp nghị định. Danh mục ngành nghề đầu 
tư kinh doanh có điều kiện tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư cũng cần được tiếp 
tục rà soát, cắt giảm, giúp đảm bảo quyền tự do kinh doanh, giảm số 
lượng doanh nghiệp phải xin giấy phép con. 

Về xuất nhập khẩu hàng hoá và kiểm tra chuyên ngành, theo Chủ tịch 
VCCI cổng một cửa quốc gia cần được nâng cấp để tăng tốc độ xử lý, 
tránh lỗi mạng, cần tiến tới việc điện tử hoá toàn bộ thủ tục, không còn 
phải dùng hồ sơ giấy. Việc chuyển sang hình thức quản lý theo rủi ro cần 
có bước đột phá mới dựa trên cơ sở dữ liệu và do máy tính đánh giá mức 
độ rủi ro theo tiêu chí định trước. Hoạt động dịch vụ đánh giá sự phù hợp 



cần được tiếp tục xã hội hoá và quản lý chặt chẽ, hạn chế sự độc quyền 
như trong một số lĩnh vực hiện nay. 

Ngoài ra, kiểm soát tham nhũng và giảm chi phí kinh doanh cho doanh 
nghiệp cũng là vấn đề cần tiếp tục được chú trọng giải quyết. Theo đó, 
các giải pháp cần tập trung thực hiện là ứng dụng công nghệ thông tin để 
giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính, thanh kiểm tra công vụ 
thường xuyên, gắn chặt trách nhiệm kiểm soát tham nhũng với công tác 
đánh giá cán bộ. 

Về cổng dịch vụ công các cơ quan nhà nước, Chủ tịch VCCI cho rằng các 
cơ quan nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng các cổng dịch vụ 
công khi làm các thủ tục hành chính. 

Giai đoạn xây dựng khung ban đầu đã qua, sắp tới, các bộ ngành địa 
phương cần tập trung vào việc nâng cao hiệu quả thực chất của các 
Cổng dịch vụ công, bảo đảm tỷ lệ nộp và xử lý dịch vụ trực tuyến tăng 
dần theo thời gian. Các cơ sở dữ liệu quốc gia cần sớm được chia sẻ, sử 
dụng chung để giảm chi phí và tạo sự thuận tiện khi làm thủ tục. 

Đồng thời để đảm bảo tính ổn định của chính sách, theo TS Vũ Tiến Lộc, 
nguyên tắc không hồi tố bất lợi cho doanh nghiệp và người dân phải 
được bảo đảm khi xây dựng các quy định pháp luật. 

Việc lấy ý kiến các dự thảo văn bản pháp luật cần được thực hiện một 
cách thực chất và thường xuyên, không ban hành, thay đổi chính sách 
một cách đột ngột. Thêm vào đó, các loại giấy phép quyền kinh doanh 
cũng cần được kéo dài thời hạn hoặc không xác định thời hạn nhằm giúp 
ổn định môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp. 

Về thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng, theo Chủ tịch VCCI nguyên tắc cạnh 
tranh bình đẳng cần được cải thiện trong tiếp cận đất đai bằng cách hiện 
thực hoá chủ trương đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư sử dụng đất trong 
Luật Đầu tư. 

Công tác đấu thầu, đấu giá để phân bổ các nguồn lực như tài nguyên, 
hợp đồng, cơ hội kinh doanh cần được mở rộng hoặc tiếp tục được thực 
hiện một cách minh bạch hơn. 

Về minh bạch công tác thanh tra, kiểm tra, Chủ tịch VCCI cho rằng công 
tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp cần chuyển dần sang nguyên tắc 
quản lý rủi ro, doanh nghiệp có rủi ro cao thì thanh kiểm tra nhiều hơn 
doanh nghiệp có rủi ro thấp. 

Việc lựa chọn các đối tượng thanh kiểm tra phải đảm bảo khách quan 
dựa trên các tiêu chí định trước và thông tin đầu vào chính xác, sát thực 
tế. Các kết quả thanh tra, kiểm tra cũng cần được công bố công khai. 



Nguồn: https://enternews.vn/chu-tich-vcci-de-xuat-thuc-hien-nhom-13-giai-
phap-lon-trong-tam-trong-nam-2020-164869.html 

 

5. Không nên tạm giữ xe vi phạm hành chính quá lâu 

Cơ quan chức năng sớm có quy định theo hướng đơn giản thủ tục, 
rút gọn việc xử lý xe bị thu giữ, tạm giữ do vi phạm hành chính. 

Theo quy định hiện hành, người vi phạm trật tự an toàn giao thông ngoài 
bị xử phạt tiền, một số trường hợp còn bị tạm giữ xe thông thường là 7 
ngày; phức tạp là 30 ngày, 60 ngày... Việc tạm giữ xe ngoài việc bảo đảm 
người vi phạm phải chấp hành quyết định xử phạt, làm chứng cứ để xử 
phạt còn nhằm mục đích răn đe, cảnh cáo người vi phạm về sau. 

Tuy nhiên, theo số liệu của Bộ Công an, hiện cả nước đã thu giữ hơn 
300.000 ôtô, xe máy các loại. Đó là chưa kể các xe vi phạm bị tạm giữ có 
thời hạn để tiến hành thủ tục xử phạt, thực tế có thể cao gấp nhiều lần. 
Do đó, các bãi giữ xe đang quá tải, trong khi với mức phạt cao như hiện 
nay, việc người dân bỏ xe, không đến nộp phạt sẽ ngày càng nhiều thêm. 

Tình trạng quá tải các bãi giữ xe đã và đang gây khó khăn cho chính các 
cơ quan chức năng trong việc bảo quản, xử lý. Làm thế nào để giải quyết 
tình trạng quá tải, "giải phóng" lượng xe bị tạm giữ đang tồn đọng trong 
kho, bãi là bài toán khó đặt ra cho cơ quan chức năng. 

Để giải quyết, cần có quy định về việc không nên tạm giữ xe vi phạm quá 
lâu, trừ tang vật trong các vụ án hình sự. Đối với các xe vi phạm không có 
giấy tờ, không rõ nguồn gốc hoặc quá thời hạn giải quyết đã thông báo 
công khai đến người vi phạm nhưng họ không đến nhận thì cần nhanh 
chóng làm thủ tục đấu giá để sung công quỹ nhà nước. 

Cơ quan chức năng sớm có quy định theo hướng đơn giản thủ tục, rút 
gọn việc xử lý xe bị thu giữ, tạm giữ do vi phạm hành chính. Theo đó, rút 
ngắn thời gian thông báo truy tìm chủ phương tiện bị tạm giữ để sớm đưa 
ra đấu giá, xử lý. Đặc biệt bổ sung thêm các trường hợp được xử lý tại 
chỗ, giảm thời hạn tạm giữ xe... 

Điều này góp phần giảm tải cho các bãi giữ xe, gây khó khăn cho cơ quan 
chức năng trong việc quản lý, bảo quản xe tạm giữ. Đồng thời, hạn chế 
tình trạng hư hỏng xe làm lãng phí tài sản, nguồn lực xã hội và ngân sách 
có được nguồn thu khá lớn từ việc đấu giá xe này.ThS Phạm 

Nguồn: https://nld.com.vn/ban-doc/khong-nen-tam-giu-xe-vi-pham-hanh-
chinh-qua-lau-20200108214547534.htm 

6. Ông Khuất Việt Hùng: Cần chuẩn hóa dịch vụ đưa 
người uống rượu bia về nhà 



Dịch vụ đưa người say về nhà thời gian tới sẽ phổ biến hơn ở Việt 
Nam và cần phải được chuẩn hóa. 

Sau khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100 về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ - đường sắt chính thức 
có hiệu lực với khung hình phạt mới tăng nặng và nghiêm khắc hơn, dịch 
vụ đưa người uống rượu bia về nhà bắt đầu sôi động.  

Trên các hội nhóm, mạng xã hội dịch vụ đưa người say về nhà được 
quảng cáo rầm rộ. Giá cả dịch vụ chủ yếu dựa vào thoả thuận giữa tài xế 
và khách hàng. 

Chia sẻ về vấn đề này, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia 
Khuất Việt Hùng nhìn nhận, trước đây chúng ta chưa có quy định pháp 
luật về dịch vụ đưa người đã uống rượu bia về nhà nên tuy đã triển khai 
nhưng chưa được như ky vọng.  

Đến nay, Luật phòng chống tác hại rượu bia đã quy định các nhà hàng, 
quán nhậu phải có trách nhiệm kết nối với phương tiện công cộng cho 
thực khách của mình. 

Cùng với chế tài xử phạt nặng, nguy cơ gây tai nạn giao thông, nhận thức 
của người dân ngày càng cao, sau tuần đầu tiên thực hiện Luật phòng 
chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100, dịch vụ này đã xuất hiện 
một cách tự nhiên, đây là đòi hỏi thực tiễn của những người uống rượu 
bia, của những người kinh doanh rượu bia. Điều này sẽ tạo ra hệ thống 
dịch vụ phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. 

Tất nhiên, khi thị trường hình thành, chúng ta cần phổ biến những mô 
hình, những kinh nghiệm hay, cách làm tốt để cho dần dần dịch vụ này 
ngày được tiêu chuẩn hóa, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cho 
người cung cấp dịch vụ. 

Nhất là an toàn cho hành khách, người say rượu bia khi gặp phải người 
cung cấp dịch vụ không thật thà sẽ bị tổn hại nhất định. Bên cạnh đó, 
chúng ta cũng cần kiểm tra, đánh giá xem dịch vụ này làm sao đảm bảo 
an toàn nhất cho bên cung cấp dịch vụ và người dân và cho xã hội. 

Năm nay chúng ta sẽ chứng kiến sự phát triển nhộn nhịp của dịch vụ này. 
Trong những ngày đầu, quán nhậu có thể vắng khách nhưng tôi khẳng 
định trong thời gian ngắn với dịch vụ kết nối thuận tiện, dần dần sẽ đi vào 
quỹ đạo, sẽ ổn định, quán nhậu sẽ tấp nập khách.  

Không chỉ Việt Nam có quy định khắt khe xử lý vi phạm nồng độ cồn mà 
tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Châu Âu cũng vậy. Tuy nhiên, 
họ vẫn uống, khách vẫn đến quán nhậu. Chỉ là khi họ uống rượu bia rồi 
thì có dịch vụ hay phương tiện công cộng thuận tiện đưa về nhà.  



Nghị định 100 sẽ tạo ra sự điều chỉnh giúp cho xã hội có văn hóa uống 
rượu bia tốt hơn, giúp cho xã hội tránh được hành vi vi phạm nồng độ 
cồn, giảm thiểu lạm dụng uống rượu bia tham gia giao thông, qua đó giảm 
tai nạn giao thông. 

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/ong-khuat-viet-hung-can-chuan-hoa-
dich-vu-dua-nguoi-uong-ruou-bia-ve-nha-d448362.html 

 

7. Công bố dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số 
điều của Luật Giáo dục 

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục 
đã được Bộ GD&ĐT công bố xin ý kiến góp ý rộng rãi. 

Sự cần thiết ban hành Nghị định 

Ngày 14/6/2019, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Giáo dục số 
43/2019/QH14 (Luật Giáo dục 2019) thay thế Luật Giáo dục số 
38/2005/QH11 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 
44/2009/QH12, Luật số 74/2014/QH13 và Luật số 97/2015/QH13).  

Luật Giáo dục 2019 đã khắc phục cơ bản những bất cập của Luật Giáo 
dục 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2009. 
Tuy nhiên, một số quy định của Luật Giáo dục 2019 mới chỉ dừng lại ở 
tính nguyên tắc, cần phải có quy định cụ thể hơn để bảo đảm thực hiện 
có hiệu quả trong thực tiễn.  

Ngày 26/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 936/QĐ-
TTg. Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GD&ĐT dự thảo 
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục (hướng dẫn 
khoản 3 Điều 47, khoản 5 Điều 70, Điều 79, khoản 1 Điều 85 và Điều 86 
về các nội dung: chuyển đổi loại hình nhà trường từ trường tư thục sang 
trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; thời gian nghỉ hè của nhà 
giáo; phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự; học bổng 
khuyến khích học tập; học bổng chính sách; miễn, giảm giá vé dịch vụ 
công cộng cho học sinh, sinh viên. 

Do đó, để giải quyết các vấn đề nêu trên, việc xây dựng Dự thảo Nghị 
định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục để trình Chính phủ 
xem xét, ban hành là cần thiết.  

Phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự, thời gian 
nghỉ hè của nhà giáo 

Dự thảo Nghị định gồm 4 Chương và 13 điều. Chương I quy định chung, 
gồm 5 điều quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, phong tặng 



danh hiệu Tiến sĩ danh dự, phong tặng danh hiệu Giáo sư danh dự, thời 
gian nghỉ hè của nhà giáo. 

Đối với quy định phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự: Hiện nay được 
quy định tại Nghị định số 75/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Giáo dục (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị 
định số 31/2011/NĐ-CP, Nghị định số 07/2013/NĐ-CP) và Thông tư số 
26/2008/TT-BGDĐT hướng dẫn về trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu 
tiến sĩ danh dự. Dự thảo Nghị định đã kế thừa và nâng các quy định còn 
phù hợp tại các văn bản nêu trên thành các quy định của Nghị định; 

Đối với thời gian nghỉ hè của nhà giáo: hiện nay được quy định tại Thông 
tư số 48/2011/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên (GV) 
mầm non; Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối 
với GV phổ thông và Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ban hành Thông tư 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với GV 
phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT; Thông tư 
số 07/2017/TT-BLĐTBXH ban hành Thông tư quy định chế độ làm việc 
của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.  

Đối với giảng viên của cơ sở giáo dục ĐH, khoản 2 Điều 4 Thông tư số 
47/2014/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giảng viên: “Tổng 
quỹ thời gian làm việc của giảng viên trong một năm học để thực hiện 
nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập bồi dưỡng và các 
nhiệm vụ khác trong nhà trường là 1760 giờ sau khi trừ số ngày nghỉ theo 
quy định.” 

Để đảm bảo sự ổn định trong việc thực hiện quy định về thời gian nghỉ hè 
của nhà giáo, dự thảo Nghị định đã nâng các quy định về thời gian nghỉ 
hè của nhà giáo tại các Thông tư nêu trên thành các quy định của Nghị 
định. Đồng thời, quy định căn cứ khung kế hoạch thời gian năm học do 
Bộ GD&ĐT ban hành và điều kiện cụ thể của địa phương, Chủ tịch UBND 
cấp tỉnh quyết định thời điểm nghỉ hè ở cơ sở giáo dục mầm non, phổ 
thông trên địa bàn; căn cứ điều kiện của trường trung cấp, trường CĐ, 
hiệu trưởng nhà trường quyết định thời gian nghỉ hè của nhà giáo. 

Chuyển đổi trường tư thục sang trường tư thục hoạt động không vì 
lợi nhuận 

Chương II quy định về chuyển đổi loại hình trường tư thục sang trường tư 
thục hoạt động không vì lợi nhuận, gồm 3 điều (từ Điều 6 đến Điều 8). 

Chương này quy định về nội dung, thẩm quyền, hồ sơ và quy trình 
chuyển đổi trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục, cơ sở giáo dục 
phổ thông (GDPT) tư thục sang trường mẫu giáo, trường mầm non tư 
thục, cơ sở GDPT tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. Dự thảo Nghị 
định không quy định việc chuyển đổi trường trung cấp, CĐ và cơ sở giáo 



dục ĐH vì đã được quy định tại các Nghị định của Chính phủ (Nghị định 
số 15/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Giáo dục nghề nghiệp và Nghị định quy định chi tiết một số điều của 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH). 

Việc chuyển đổi được thực hiện theo nguyên tắc quy định tại khoản 2 
Điều 47 Luật Giáo dục: Chỉ chuyển đổi loại hình nhà trường từ trường tư 
thục sang trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; thực hiện quy 
định của điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của loại hình nhà trường ở 
mỗi cấp học, trình độ đào tạo; bảo đảm quyền của GV, giảng viên, cán bộ 
quản lý giáo dục, người lao động và người học; không làm thất thoát đất 
đai, vốn và tài sản. 

Học bổng và miễn, giảm giá vé dịch vụ công cộng cho HSSV 

Chương III quy định về học bổng khuyến khích học tập, học bổng chính 
sách và miễn, giảm giá vé dịch vụ công cộng cho HSSV, gồm 3 điều (từ 
Điều 9 đến Điều 11). 

Đối với quy định học bổng khuyến khích học tập (Điều 9): Hiện nay được 
thực hiện theo quy định tại Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT về học 
bổng khuyến khích học tập đối với HSSV trong các trường chuyên, 
trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục ĐH và trung cấp chuyên nghiệp 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 
số 31/2013/TT-BGDĐT). Dự thảo Nghị định đã nâng các quy định tại các 
văn bản nêu trên thành các quy định của Nghị định và giữ nguyên mức 
học bổng khuyến khích học tập theo quy định hiện hành. 

Đối với quy định học bổng chính sách (Điều 10): Hiện nay được thực hiện 
theo quy định tại: Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg về học bổng và trợ 
cấp xã hội đối với HSSV các trường đào tạo công lập; Quyết định số 
194/2001/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp 
xã hội đối với HSSV là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo 
công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg;  

Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức học bổng chính 
sách và trợ cấp xã hội đối với HSSV là người dân tộc thiểu số học tại các 
trường đào tạo công lập; Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg về học bổng 
chính sách đối với HSSV học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 
dục quốc dân; Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-
BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg về học bổng 
chính sách đối với HSSV học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 
dục quốc dân. 

Dự thảo Nghị định đã rà soát và nâng các quy định về học bổng chính 
sách đối với HSSV tại các văn bản nêu trên thành các quy định của Nghị 



định, đồng thời, giữ nguyên mức học bổng chính sách theo quy định hiện 
hành. 

Đối với quy định miễn, giảm giá vé dịch vụ công cộng cho HSSV (Điều 
11): Dự thảo Nghị định quy định nguyên tắc, đối tượng được hưởng và 
giao cho các bộ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, UBND cấp tỉnh, 
căn cứ điều kiện cụ thể để hướng dẫn thực hiện. 

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/ket-noi/cong-bo-du-thao-nghi-dinh-quy-
dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-giao-duc-4057801-v.html 

 

8. Lấy sự hài lòng làm thước đo 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, năm 2020, ngành sẽ tiếp tục đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính thông qua việc tiếp tục nghiên 
cứu rà soát, đơn giản hoá các hồ sơ, quy trình, thủ tục hành chính 
gắn liền với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối, 
khai thác các cơ sở dữ liệu của các bộ ngành. Đặc biệt, Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam sẽ đẩy mạnh thanh toán điện tử và đảm bảo các điều 
kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.  

Không ngừng đổi mới 

Còn nhớ, trước năm 2015, việc ứng dụng công nghệ thông tin của ngành 
Bảo hiểm xã hội (BHXH) chưa được đẩy mạnh, hệ thống máy chủ, phần 
mềm, cơ sở dữ liệu phân tán tại BHXH các quận, huyện, chưa có hệ 
thống mạng WAN kết nối hệ thống công nghệ thông tin giữa các đơn vị… 

Vì vậy, toàn bộ giao dịch với người dân và doanh nghiệp đều thực hiện 
theo hồ sơ giấy tờ qua bộ phận một cửa hoặc đến gặp trực tiếp cán bộ tại 
các phòng nghiệp vụ. Điều này, dẫn đến khó khăn trong việc quản lý 
người tham gia, đặc biệt khi thay đổi đơn vị, thay đổi nơi cư trú. Việc giám 
định hồ sơ thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) thực 
hiện thủ công trên hồ sơ giấy với tỷ lệ khoảng 20% tổng số hồ sơ đề nghị 
thanh toán. Tình trạng lạm dụng chi trả BHXH diễn ra thường xuyên. Từ 
đó dẫn đến việc báo cáo quyết toán, thanh tra hàng năm đều thực hiện 
thủ công. 

Hiện nay, với gần 90% người dân tham gia BHYT, hơn 15 triệu người 
tham gia BHXH, tiến tới thực hiện BHXH toàn dân theo tinh thần cải cách 
chính sách BHXH việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại 
hóa BHXH để nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia và hưởng 
BHXH, BHYT đã trở thành yêu cầu cấp thiết.  

Trước yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ và thực tế đòi hỏi của quá trình 
tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT - trụ cột cơ bản của hệ thống 
an sinh xã hội. Mục tiêu hiện đại hóa để nâng cao chất lượng, hiệu quả 



thực hiện chính sách BHXH đã trở thành quyết tâm chính trị của toàn 
ngành BHXH Việt Nam với mong muốn đổi mới, phát triển toàn diện, công 
khai minh bạch và đem lại sự hài lòng của người dân. 

Với yêu cầu và mục tiêu đề ra, BHXH Việt Nam đã tập trung triển khai 
mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong hầu hết các hoạt động 
nghiệp vụ chủ yếu: Giao dịch điện tử trong công tác thu BHXH, BHYT, BH 
thất nghiệp và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giám định điện tử chi phí khám, 
chữa bệnh BHYT thông qua Hệ thống thông tin giám định BHYT; số hóa 
hồ sơ lưu trữ; các phần mềm phục vụ công tác tài chính - kế toán, quản lý 
văn bản… Hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ thông tin được trang 
bị đầy đủ và vận hành hiệu quả. 

Trong năm 2019, BHXH Việt Nam đã tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính của ngành, ban hành các Quyết định công bố thay thế, bãi 
bỏ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ 
BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp (tổng số thủ tục hành 
chính của ngành tiếp tục được cắt giảm từ 28 xuống còn 27 thủ tục); trình 
Thủ tướng Chính phủ Đề án “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu 
quốc gia về BHXH, bảo đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ 
liệu quốc gia có liên quan”. 

Hướng đến chuyên nghiệp, hiện đại 

Với mục tiêu xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới 
sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, những năm qua, BHXH Việt 
Nam không ngừng ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành 
chính hướng tới sự hài lòng của người dân. Đặc biệt, khi Chính phủ phê 
duyệt đề án “cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 4, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, 
bảo đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia có liên 
quan”, ngành BHXH sẽ tiếp tục là cơ quan đi đầu trong thực hiện Chính 
phủ điện tử. 

Cùng với việc cải cách thủ tục hành chính, BHXH Việt Nam đã tập trung 
xây dựng, đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm nghiệp vụ với mục tiêu 
tin học hóa toàn diện hoạt động nghiệp vụ, thống nhất nhằm công khai, 
minh bạch hoạt động của cơ quan BHXH trên môi trường mạng, nâng cao 
năng lực, hiệu quả phục vụ người dân và đơn vị sử dụng lao động. Đơn 
cử như: Phần mềm lưu trữ hồ sơ điện tử ngành BHXH để số hoá tài liệu 
lưu trữ; thu và quản lý sổ thẻ; kế toán tập trung; xét duyệt chính sách; 
quản lý đầu tư quỹ; quản lý đấu thầu thuốc tập trung...  

Theo đánh giá của Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH đã xây dựng 
nhiều quy trình thuận tiện cho người lao động, đồng thời tiến hành cắt 



giảm các thủ tục hành chính, hiện chỉ còn tổng 28 thủ tục hành chính cho 
toàn bộ các lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Điều này đã tiết kiệm 
được rất nhiều chi phí và thời gian cho người dân khi giao tiếp với cơ 
quan BHXH. 

Hơn nữa ngành BHXH cũng tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong 
quản lý bằng việc liên thông cơ sở dữ liệu giữa các tỉnh; người dân chỉ 
cần đến làm việc tại cơ quan BHXH gần nhất mà vẫn truy xuất được dữ 
liệu của mình. Bên cạnh đó, còn áp dụng phương thức chi trả linh hoạt, 
người thụ hưởng BHXH có thể lựa chọn nhận tiền mặt tại cơ quan BHXH 
hay qua tài khoản ngân hàng hoặc qua người sử dụng lao động... 

Ông Nguyễn Hoàng Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông 
tin BHXH Việt Nam cho hay: Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội có 
mối quan hệ mật thiết với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, trong đó, 6 
trụ cột mà Cơ sở dữ liệu an sinh hướng tới thì Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
bảo hiểm đã chứa 3 trụ cột là BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với độ bao 
phủ về đối tượng BHYT lớn nhất trong đối tượng của Cơ sở dữ liệu an 
sinh xã hội. Như vậy, có thể nói Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm là 
Cơ sở dữ liệu sơ cấp quan trọng để cung cấp thông tin đầu vào cho Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội.  

Ông Phương cũng cho hay, BHXH Việt Nam xác định, cải cách thủ tục 
hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và kết nối, chia sẻ 
với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan 
phải lấy người dân làm trung tâm, hướng tới mục tiêu là sự hài lòng của 
cá nhân, tổ chức. 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm có vai trò tạo nền tảng phát triển 
Chính phủ điện tử thông qua cung cấp các dịch vụ dữ liệu dùng chung 
cho các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước kết nối khai thác, sử 
dụng, phục vụ mục tiêu cải cách hành chính và đơn giản hóa thủ tục cho 
người dân và doanh nghiệp.  

Khẳng định quyết tâm của ngành, ông Đào Việt Ánh – Phó Tổng Giám 
đốc BHXH Việt Nam cho hay: Thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục 
điều chỉnh, nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ của ngành phù hợp với 
các quy định, quy trình nghiệp vụ mới ban hành; triển khai Hệ thống thu 
nộp, chi trả điện tử BHXH, Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa 
người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH; đẩy mạnh việc giao dịch 
điện tử, (hiện nay Hệ thống giao dịch điện tử BHXH đang thực hiện cung 
cấp 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4); tiếp tục triển khai thực hiện 
có hiệu quả việc số hóa văn bản, tài liệu trên Hệ thống quản lý văn bản và 
điều hành; kịp thời cập nhật, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng văn bản 



điện tử, ứng dụng chữ ký số theo các quy định mới tại Thông tư số 
01/2019/TT-BNV ngày 24/1/2019 của Bộ Nội vụ. 

Đặc biệt, ngành sẽ chú trọng xây dựng hệ thống thu nộp, chi trả BHXH 
điện tử trên nền tảng áp dụng phương thức thanh toán điện tử trực tuyến 
công nghệ tiên tiến, hiện đại theo hướng tự động hoá góp phần tăng tốc 
độ xử lý giao dịch, hiện đại hoá công tác thanh toán. Ngoài ra, các ứng 
dụng trên nền tảng di động sẽ cho phép các cá nhân, tổ chức tham gia 
giao dịch với cơ quan BHXH… BHXH Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 
hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý 
BHXH liên thông, hiện đại với công nghệ mới nhất. 

Nguồn: http://laodongthudo.vn/lay-su-hai-long-lam-thuoc-do-101925.html 

 

9. Muốn đi nhanh, phải bỏ đi gánh nặng 

Nhiều thông điệp về cuộc cách mạng 4.0 đã được gửi tới mọi người, 
mọi gia đình, doanh nghiệp, tổ chức nhà nước, các đoàn thể xã hội 
trong cuộc họp tổng kết của Bộ Thông tin-Truyền thông mới đây. 

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 

Đó là thông điệp về: hiện thực hóa hệ thống 24 triệu siêu thị/hộ gia đình; 
sẵn sàng khởi động nhanh quá trình công dân điện tử; phát triển toàn 
diện doanh nghiệp công nghệ số với sáng tạo, thiết kế, sản xuất tại Việt 
Nam; tận dụng cơ hội thay đổi thể chế dưới sự lãng đạo của Đảng… 

Những thông điệp đó được rút ra từ triết lý: "Muốn đi nhanh, phải bỏ đi 
gánh nặng của quá khứ". Theo đó, Bộ thực hiện việc tắt sóng 2G, hỗ trợ 
4G, và tiếp tục đứng vào tốp đầu trong những quốc gia trên thế giới sớm 
tự sản xuất được thiết bị 5G. Tại hội nghị này, Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc gợi ý việc đổi tên Bộ Thông tin Truyền thông thành Bộ Truyền thông 
- Kinh tế số. 

Cùng với tổng kết của nhiều bộ, ngành và địa phương khác trên cả nước 
nhân dịp cuối năm 2019, những thông điệp từ hội nghị trên đây của Bộ 
TT-TT đã tiếp lửa cho công cuộc Đổi mới tiến vào giai đoạn mới. Ở đó, 
cuộc Cách mạng 4.0 là công cụ hữu hiệu để Việt Nam thực hiện bỏ đi 
gánh nặng của quá khứ, kể cả việc phải đổi tên cơ quan quản lý nhà 
nước, sáp nhập đơn vị hành chính, không tiếp tục tổ chức Hội đồng nhân 
dân thiếu hiệu lực, hiệu quả. 



Đó là những tín hiệu khởi đầu một giai đoạn mới của những kiến tạo để 
Việt Nam làm nên một thần kỳ mới ở Đông Á. 

Gánh nặng lịch sử 

Gánh nặng của quá khứ là những bản án đối với một số cựu quan chức. 
Ở góc độ rộng lớn hơn, đó là gánh nặng chung của cả nước về thoái hóa, 
biến chất, nhúng chàm của cán bộ, kể cả cán bộ cấp chiến lược. Loại cán 
bộ này một phần đã được phát hiện và xử lý, một phần đã phát hiện 
nhưng chưa xử lý, và một phần nữa còn đang nằm trong bóng tối. 

Gánh nặng của quá khứ cần bỏ đi này tuy nhân dân đã biết, đã nêu từ lâu 
nhưng bị bỏ qua, vài năm gần đây đã được thực hiện với sự khởi động 
đầy ấn tượng. Giai đoạn tới, nhân dân kỳ vọng sẽ vĩnh viễn bỏ đi được 
gánh nặng quái gở này, mặc dù chúng chỉ mới xuất hiện và lan truyền từ 
nửa chặng đường đã qua của công cuộc Đổi mới, nhưng để lại biết bao 
hệ lụy. 

Gánh nặng của quá khứ về tập đoàn kinh tế nhà nước tuy một số đã 
được sắp xếp lại, nhưng đa số vẫn tiếp tục đeo bám, làm trì trệ nền kinh 
tế. Gánh nặng này ai cũng thấy bởi nó nhân danh quả đấm thép, nhưng 
đã quay lại hạ gục mục tiêu tiến nhanh, tiến mạnh lên cường thịnh, khiến 
đất nước không thoát ra được bẫy trung bình mà nhiều quốc gia trên thế 
giới đã mắc phải. 

Gánh nặng này của quá khứ đã tới lúc phải được loại bỏ, không thể tiếp 
tục trong tình trạng "bỏ thì thương, vương thì tội" được nữa. Tình trạng đó 
đã dẫn đến những giải pháp trù trừ, lúng túng trong sắp xếp lại khu vực 
doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, trên hoạt động thực tiễn 30 năm qua, 
những tập đoàn, tổng công ty nhà nước kinh doanh không hiệu quả đã 
được chuyển từ các bộ ngành lên trực thuộc Thủ tướng chính phủ; vẫn 
không hiệu quả, lại trả về để trực thuộc bộ ngành; vẫn tiếp tục không hiệu 
quả, lại lập thêm Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Nếu đà 
này không kết thúc thì con đường tiến tới hùng cường của đất nước sẽ 
một lần nữa bị lỡ nhịp, 

Khác với hai gánh nặng trên đây chỉ mới phát sinh trong quá khứ của thời 
kỳ Đổi mới, thì gánh nặng về tiêu cực của kinh tế tư nhân lại có gốc rễ 
sâu xa từ nhiều thập kỷ phát triển nền kinh tế kế hoạch hóa, nơi không 
thừa nhận khu vực kinh tế này. Ngay khi khởi động công cuộc Đổi mới, 
Nhà nước đã chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, trong 
đó có kinh tế tư nhân với nhiều loại hình kinh doanh đa dạng như doanh 
nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể, tiểu chủ. 

Vài năm gần đây, chủ trương trên của Nhà nước đã được cấp quan trọng 
khi đặt kinh tế tư nhân thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. 
Việc bỏ đi quá khứ của nền kinh tế kế hoạch hóa đối với kinh tế tư nhân 



đã có chủ trương ngày càng sáng rõ, mạnh mẽ, đã đem lại nhiều thành 
tựu to lớn với sự xuất hiện và đóng góp của khoảng 800 nghìn doanh 
nghiệp tư nhân, 5 triệu hộ kinh tế gia đình… 

Tuy nhiên, có đến 96% trong tổng số các đơn vị kinh tế này đều đang là 
những doanh nghiệp có qui mô dưới mức trung bình của thế giới. Đã tới 
lúc phải bỏ đi quá khứ của con số 96% này. Đây là việc đòi hỏi phải có sự 
nỗ lực từ ba phía, trong đó có sự kiến tạo từ phía Nhà nước, có sự xung 
tạo từ phía tư nhân, có sự công tạo từ phía xã hội. Sự hội tụ của "ba tạo" 
này là bảo đảm vững chắc để khu vực kinh tế tư nhân thực hiện vai trò 
động lực trong sự phát triển thần kỳ đang được kỳ vọng của Việt Nam. 

Nhà nước kiến tạo 

Gánh nặng của quá khứ về "Nhà nước quản lý" trong nền kinh tế kế 
hoạch hóa chưa được chuyển thành "Nhà nước kiến tạo" mặc dù thông 
điệp về việc này từ lâu đã được gửi đi từ người đứng đầu Chính phủ. Quá 
khứ về "quản lý" đã làm cho bộ máy nhà nước, cán bộ nhà nước tiếp tục 
chìm sâu vào mê cung quyền lực. Ở đó, bộ máy quản lý càng tinh giảm 
lại càng phình to ra, chức năng quản lý càng được phân định rạch ròi lại 
càng thêm chồng chéo, nhiệm vụ quản lý càng được phân công phân cấp 
cụ thể lại càng tạo thêm sơ hở để "voi đi lọt lỗ kim" không chỉ một con mà 
là cả đàn. 

Không biết từ bao giờ, cụm từ nhà nước "thống nhất quản lý nền kinh tế 
xã hội" lại bị chuyển thành nhà nước "quản lý nền kinh tế xã hội". Việc bỏ 
đi thuộc tính "thống nhất" trên đây đã khiến nhà nước phải thực hiện "cái 
gì cũng quản" trong khi đáng ra chỉ quản những gì cần "thống nhất" trong 
phạm vi cả nước. Vì "cái gì cũng quản" nên tất cả đều trở nên khó quản. 
Và khi đã khó quản thì giải pháp dễ được lựa chọn nhất không gì khác là 
ngăn cấm. Việc ngăn cấm được thực hiện nhanh nhất là ban hành các 
loại văn bản dưới luật, thậm chí sai luật. 

Đã tới lúc cần bỏ đi quá khứ về "Nhà nước quản lý" và chuyển sang "Nhà 
nước kiến tạo", ở đó có những kiến tạo về đường lối, chủ trương, thể chế, 
chính sách, bộ máy, cán bộ, công cụ và cơ chế điều hành. 

Cái gì cũng quản rõ ràng không phải là thế mạnh của Nhà nước, trong khi 
những kiến tạo trên đây lại là thế mạnh không gì thay thế được của Nhà 
nước. Việc Bộ TT-TT được gợi ý đổi tên thành "Bộ Truyền thông và Kinh 
tế số" để bỏ lại phía sau tên tuổi cũ đã không còn phù hợp của mình, thì 
tên về "nhà nước quản lý" cũng nên được đổi thành "nhà nước kiến tạo". 
Với tên mới này, hoạt động kiến tạo của nhà nước sẽ cung cấp cho xã hội 
những sản phẩm của sự phát triển, của sự đột phá, của tính hiệu lực và 
hiệu quả mà "Nhà nước quản lý" từ lâu hằng mong ước nhưng chưa với 
tới được. 



Những sản phẩm kiến tạo không sợ thừa mà chỉ sợ thiếu, không sợ đa 
dạng mà chỉ sợ đơn điệu bởi nhu cầu của xã hội về phát triển, đột phá, 
hiệu lực, hiệu quả là vô tận, hoàn toàn ngược lại với nhu cầu được quản 
lý ở cả đầu ra hay đầu vào. 

Với "Nhà nước kiến tạo", bộ máy sẽ tự tinh gọn, cán bộ "cắp ô" sẽ không 
có chỗ để chiếm ghế, hệ thống chính trị sẽ không bị huy động tới chóng 
mặt để vào cuộc hết việc này đến việc khác ở mọi cấp mọi ngành như lâu 
nay. Đặc biệt, các "tổ công tác" không còn phải được thành lập hết năm 
này đến năm khác chỉ là để giúp người đứng đầu cơ quan hành chính 
nhà nước cao nhất làm thay các Bộ trưởng trong thực hiện chức năng chỉ 
đạo, đôn đốc, thúc đẩy, phối hợp thực hiện công việc cụ thể đã được Thủ 
tướng và Chính phủ giao. 

Trong nửa đầu tháng 1/2020, một Tổ công tác nữa ra đời như một xu thế 
khó cưỡng của một "nhà nước quản lý" chưa được chuyển thành "nhà 
nước kiến tạo". 

Trước thềm Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII, các ngành, các cấp đều tiến hành tổng kết năm 2019, sốc lại đội 
ngũ như đã thấy từ Bộ TT-TT để tiến vào giai đoạn mới của công cuộc 
Đổi Mới. 

Với trên 96 triệu dân đang trong giai đoạn vàng của dân số trẻ, với 5 triệu 
đảng viên cùng một tâm nguyện sống, học tập và làm việc theo gương 
lãnh tụ Hồ Chí Minh, với quá khứ vẻ vang của 90 năm tuổi Đảng và 75 
năm tuổi của nền Cộng hòa Dân chủ và Cộng hòa XHCN, Việt Nam có đủ 
bản lĩnh chính trị, đủ hiền tài và trí tuệ, đủ nguồn lực thiên nhiên và nhân 
văn để làm nên một Việt Nam hùng cường, lập thêm một thần kỳ mới sau 
một số thần kỳ đã có ở thế kỷ XX tại Đông Á.  

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/muon-di-nhanh-
phai-bo-di-ganh-nang-607748.html 

 

10. TP.HCM xử nghiêm cá nhân "nhũng nhiễu" doanh 
nghiệp, người dân 

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn tại TP.HCM năm 2019 mặc dù giảm còn 
0,29% nhưng số lượng hồ sơ vẫn còn nhiều do mỗi năm Thành phố 
tiếp nhận lượng hồ sơ cần giải quyết rất lớn.  

Tại Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính năm 2020 do UBND 
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 9/1, Chủ tịch UBND Thành phố 
Nguyễn Thành Phong cho biết, mặc dù cải cách hành chính trong năm 
2019 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, gia tăng sự hài lòng của 



người dân và doanh nghiệp nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần 
khắc phục.  

Một số hạn chế được Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đề cập tới 
là thực tế một số lãnh đạo đơn vị chưa có sự sâu sát; cách làm chưa tạo 
đột phá; còn có thái độ e dè, sợ trách nhiệm… Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ 
hạn mặc dù giảm còn 0,29% nhưng số lượng hồ sơ vẫn còn nhiều do mỗi 
năm Thành phố tiếp nhận lượng hồ sơ cần giải quyết rất lớn.  

Tình trạng này gây bức xúc cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp, 
nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng. Một số đơn vị chưa cầu thị, thực 
hiện chưa nghiêm túc thư xin lỗi khi giải quyết hồ sơ trễ hạn. Mặc dù đã 
có phân cấp ủy quyền nhưng một số nơi còn đùn đẩy, xin ý kiến cấp trên. 
Việc xử lý đơn khiếu nại tố cáo của doanh nghiệp còn chậm.  

Định hướng nhiệm vụ trong năm 2020, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí 
Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện 
mạnh mẽ cải cách hành chính gắn với chủ đề năm 2020 là năm “Đẩy 
mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.  

Phát huy tinh thần sáng tạo, công tác cải cách thủ tục hành chính sẽ gắn 
với các giải pháp cụ thể, có tính tới hiệu quả lâu dài, gắn với trách nhiệm 
người đứng đầu. Thành phố sẽ xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức có hành vi, 
thái độ gây khó khăn, nhũng nhiều cho doanh nghiệp, người dân.  

Cụ thể một số nhiệm vụ trong năm 2020, ông Huỳnh Công Hùng, Phó 
Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, trong năm 2020, Thành phố sẽ triển khai 
đánh giá kết quả thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù; ứng dụng công 
nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện liên thông thủ 
tục hành chính điện tử đối với lĩnh vực xây dựng, đất đai, dịch vụ công 
thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục; đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công, hợp tác 
công tư, thanh toán điện tử, tinh giản biên chế, thu hút chuyên gia, nhà 
khoa học, người có tài năng đặc biệt.  

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh là một trong nhiều đơn vị đã cải 
tiến thủ tục hành chính theo hướng gọn nhẹ. Theo ông Lê Hòa Bình, 
Giám đốc Sở Xây dựng, thời gian qua, Sở đã triển khai ứng dụng công 
nghệ thông tin thông qua việc sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông 
minh để cung cấp tiện ích cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực 
hiện thủ tục hành chính có liên quan về tra cứu thông tin dự án nhà ở 
thương mại trên địa bàn: tra cứu về tên dự án, tên chủ đầu tư, địa chỉ dự 
án, quy mô đầu tư, diện tích, các văn bản pháp lý của dự án; tiếp nhận, 
giải quyết các phản ánh, góp ý của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về 
trật tự xây dựng, hạ tầng đô thị.  

Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin thông qua sử dụng ứng 
dụng trên điện thoại thông minh đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo 



chuyển biến cơ bản, tích cực trong quan hệ giữa Sở Xây dựng với người 
dân, tổ chức và doanh nghiệp. Thời gian tới, Sở Xây dựng Thành phố sẽ 
tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng của ứng dụng, triển khai liên 
thông, kết nối hoặc tích hợp thêm các phần mềm tiện ích do các cơ quan 
nhà nước cung cấp, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác 
quản lý ngành xây dựng.  

Chia sẻ tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND Quận 1 cho 
biết: Mô hình “Tiếp nhận đăng ký thủ tục hành chính không giấy” mà quận 
triển khai trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, kinh tế, lao động đã giúp 
người dân dễ dàng tra cứu thông tin và đăng ký tuyển sinh trực tuyến, 
tiếp nhận và giải quyết hơn 2.200 hồ sơ đăng ký qua mạng...  

Trong thời gian tới, Quận 1 sẽ tiếp tục bố trí công chức trực hỗ trợ người 
dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả của quận; đánh giá việc triển khai thí điểm tiếp nhận đăng 
ký giải quyết thủ tục hành chính không giấy trên các lĩnh vực, từ đó bổ 
sung, hiệu chỉnh theo hướng phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh 
nghiệp.  

Theo báo cáo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2019, 
Thành phố đã rà soát được hơn 3.500 văn bản, đề xuất điều chỉnh, sửa 
đổi 327 văn bản, ngưng hiệu lực thi hành 29 văn bản; công bố 662 thủ tục 
hành chính, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp 
giấy phép xây dựng. Thành phố cũng đã triển khai thử nghiệm cổng dịch 
vụ công Thành phố, hệ thống một cửa văn bản điện tử gắn với đánh giá 
hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính.  

Tổng số hồ sơ, thủ tục hành chính mà sở, ban, ngành UBND cấp huyện, 
xã tiếp nhận trong năm 2019 là hơn 12,2 triệu hồ sơ, trong đó đã giải 
quyết hơn 12 triệu hồ sơ; trên 4,9 triệu văn bản điện tử được gửi và nhận 
qua trục liên thông của Thành phố. Tính từ khi triển khai Nghị định số 
108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên 
chế, đến nay Thành phố đã thực hiện giảm biên chế đối với 652 trường 
hợp./.  

Nguồn: https://bnews.vn/tp-hcm-xu-nghiem-ca-nhan-nhung-nhieu-doanh-
nghiep-nguoi-dan/144714.html 

 

11. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong: 
99% người dân hài lòng là… chưa sát thực tế 

Nhận xét về kết quả tỷ lệ hài lòng rất cao (có đơn vị đạt trên 99%), 
đồng chí Nguyễn Thành Phong cho rằng, kết quả này chưa phù hợp 
với thực tế. 



Chiều 9-1, UBND TPHCM tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 
năm 2019 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2020. Tham dự có các đồng 
chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành 
ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. 

Không cần giấy vẫn làm được thủ tục hành chính 

Thực hiện Chủ đề năm 2019 “Năm đột phá CCHC và thực hiện Nghị 
quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 
TPHCM”, ngay từ đầu năm 2019, TPHCM đã đưa ra 7 mục tiêu và 10 giải 
pháp đột phá CCHC. Điểm nhấn trong năm qua, theo ông Huỳnh Công 
Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM:  Thành phố lấy “yếu tố con 
người” làm trọng tâm để đột phá trong cải cách, với ý thức tự đổi mới, 
phục vụ người dân, doanh nghiệp.  

Nhiều mô hình, cách làm hay trong CCHC được ghi nhận. Ngay trung tâm 
TPHCM, quận 1 đã thí điểm mô hình “Tiếp nhận đăng ký thủ tục hành 
chính (TTHC) không giấy” ở nhiều lĩnh vực. Cách làm của quận 1: Hiệu 
chỉnh phần mềm dịch vụ công trực tuyến đăng ký theo hướng rút gọn các 
thông tin yêu cầu người dân nhập liệu. Hỗ trợ sử dụng điện thoại thông 
minh, máy tính bảng để người dân chụp, gửi các giấy tờ liên quan. 
“Người dân không phải nộp bất kỳ giấy tờ liên quan nào. Các hồ sơ theo 
quy định sẽ được phòng chuyên môn in sẵn, chuyển đến người dân ký 
xác nhận, cùng với kết quả đã được giải quyết khi đến nhận kết quả hoặc 
thông qua dịch vụ bưu điện”, Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Văn Dũng 
cho hay.  

Theo đồng chí Nguyễn Văn Dũng, quận 1 đang thay đổi thói quen của 
người dân và các tổ chức khi sử dụng dịch vụ công: Chuyển từ truyền 
thống nộp hồ sơ trực tiếp qua nộp hồ sơ trực tuyến. Dù ở nhà hay đến 
trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, người dân vẫn sẽ thực hiện 
đăng ký TTHC không giấy thông qua dịch vụ công trực tuyến và được giải 
quyết như nhau. Bằng cách này, người dân sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến đã tăng mạnh, đạt tỷ lệ hơn 71% (năm 2016 tỷ lệ chỉ là 5,3%). 

Trong khi đó, ở lĩnh vực “nóng” là xây dựng, Sở Xây dựng TPHCM có 
sáng kiến tạo App trên điện thoại thông minh (App SXD247) cung cấp 
thông tin, tiến độ, pháp lý hơn 500 dự án nhà ở thương mại. Giám đốc Sở 
Xây dựng TPHCM Lê Hòa Bình cho biết, người dân chỉ cần vài giây là có 
thể tra cứu, biết được các thông tin pháp lý về các dự án nhà ở thương 
mại, hạn chế nguy cơ dính phải “dự án ma”. Ứng dụng SXD24 còn có 
chức năng tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, góp ý của người dân, về 
trật tự xây dựng, hạ tầng đô thị; cung cấp quét mã QR code trên giấy 
phép xây dựng, thuận tiện cho cơ quan chức năng và cả người dân kiểm 
tra, giám sát công trình.  



Trên toàn địa bàn TPHCM, ông Huỳnh Công Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội 
vụ TPHCM cho biết, trong năm 2019, lượng hồ sơ TTHC được các sở, 
ban, ngành, UBND quận - huyện, phường – xã – thị trấn giải quyết lên 
đến gần 21,4 triệu hồ sơ. Trong đó có 21,3 triệu hồ sơ giải quyết đúng 
hạn (tỷ lệ 99,71%) và hơn 64.600 hồ sơ trễ hạn (chiếm 0,29%). Số lượng 
hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là hơn 6 triệu hồ sơ 
(chiếm hơn 28% tổng hồ sơ đã giải quyết và tăng 76% so với năm 2018 – 
năm 2018 chỉ có 3,4 triệu hồ sơ trực tuyến). TPHCM ghi nhận gần 
382.000 lượt ý kiến người dân đánh giá sự phục vụ của cán bộ, công 
chức qua thiết bị đánh giá hài lòng (Kiosk, Tablet) đặt tại các đơn vị, 
(trong đó, tỷ lệ hài lòng là 99,24%; bình thường là 0,59% và không hài 
lòng là 0,17%); ghi nhận hơn 16.600 lượt người dân đánh giá về chất 
lượng cung ứng dịch vụ hành chính công qua trang 
web www.danhgiahailong.hochiminhcity.gov.vn (trong đó: 94,95% hài 
lòng; 4,67% bình thường và 0,37% không hài lòng. 

Không chấp nhận tình trạng dân chờ đợi còn cơ quan chức năng im 
lặng 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành 
Phong nhận xét, thực hiện Chủ đề “Năm đột phá CCHC và thực hiện Nghị 
quyết 54 của Quốc hội”, công tác CCHC trong năm 2019 đã mang lại 
nhiều hiệu ứng tích cực từ chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Các 
mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay được triển khai nhân rộng ở 
các cấp. Những kết quả đạt được là đáng khích lệ, nhưng vẫn còn một số 
tồn tại. Đồng chí Nguyễn Thành Phong chỉ rõ, một số cấp ủy, thủ trưởng 
cơ quan, đơn vị chưa xác định được tầm quan trọng CCHC, nên trong chỉ 
đạo, lãnh đạo chưa thể hiện được sự sâu sát và chưa có tính “đột phá”, 
còn e dè và sợ trách nhiệm; chưa quyết tâm xử lý triệt để các hạn chế, 
thiếu sót, vi phạm của công chức, viên chức, đặc biệt là các công chức 
giải quyết hồ sơ bị trễ hạn trong lĩnh vực đất đai, xây dựng. 

Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn dù được kéo giảm 
xuống chỉ chiếm 0,29% trong tổng số hồ sơ giải quyết, nhưng vẫn còn 
nhiều – tương ứng hơn 64.600 hồ sơ - do số lượng hồ sơ của TPHCM 
tiếp nhận và giải quyết rất lớn. Hồ sơ trễ hạn vẫn là nỗi bức xúc của 
người dân. Trong khi hồ sơ giải quyết cho dân bị trễ, lại có tình trạng đơn 
vị chưa thể hiện sự cầu thị, đồng cảm với người dân, chưa nghiêm túc 
thực hiện thư xin lỗi. Tỷ lệ chưa thực hiện thư xin lỗi còn khá cao, gần 
5.000 hồ sơ (chiếm 7,7% trong hồ sơ trễ hạn).  

Đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng chỉ ra tình trạng CCHC, liên thông 
TTHC giữa nội bộ các cơ quan nhà nước, dù có tiến độ, song vẫn còn 
chậm. Vẫn còn tình trạng “đùn đẩy” trách nhiệm trong phối hợp giải quyết 
và xin ý kiến của cấp trên. Cá biệt, còn trường hợp người dân phải đi lại 



bổ sung hồ sơ nhiều lần và trả chi phí mà không được cung cấp hóa đơn, 
phiếu thu chính thức. Nhận xét về kết quả tỷ lệ hài lòng rất cao (có đơn vị 
đạt trên 99%), đồng chí Nguyễn Thành Phong cho rằng, kết quả này đôi 
lúc chưa phù hợp với thực tế.  

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của TPHCM và thực hiện được những 
mục tiêu đã cam kết đối với nhân dân trong năm 2020, Chủ tịch UBND 
TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị các 
cấp cần ngay lập tức tập trung CCHC tại đơn vị, theo hướng xây dựng 
hình ảnh chính quyền thành phố phục vụ nhân dân, thân thiện, nhanh 
chóng, hiện đại. Đặc biệt, lưu ý kết hợp thực hiện chủ đề năm 2020 là 
“Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô 
thị”. 

TPHCM tiếp tục gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ 
đạo, điều hành hoạt động CCHC các cấp; lấy kết quả, hiệu quả trong 
công tác CCHC và tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp để làm căn 
cứ, điều kiện bình xét thi đua, khen thưởng, xét hưởng thu nhập tăng 
thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu địa 
phương, đơn vị. Trong CCHC, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu phải phát 
huy sự sáng tạo, cải tiến có khả năng nhân rộng, ứng dụng lâu dài, để 
phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh khảo sát, đánh 
giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với phục vụ của cơ quan 
hành chính trên toàn địa bàn thành phố; phải có các giải pháp cải thiện sự 
hài lòng và khắc phục hồ sơ trễ hạn. “TPHCM không chấp nhận tình trạng 
người dân phải chờ đợi câu trả lời và bị rơi vào im lặng của các cơ quan. 
Năm 2020, các cơ quan phải chấm dứt ngay tình trạng người dân phải trả 
chi phí mà không được cung cấp hóa đơn, phiếu thu chính thức”, Chủ tịch 
UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.  

Đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng lưu ý việc kiểm tra đột xuất đối với 
người đứng đầu cơ quan, đơn vị và xử lý nghiêm những cá nhân, cơ 
quan, đơn vị có những hành vi, thái độ gây khó khăn, nhũng nhiễu cho 
doanh nghiệp, tổ chức và công dân.  

Đồng thời với khuyến khích người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến, TPHCM đẩy mạnh triển khai Đề án “Xây dựng TPHCM thành 
thành phố thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025” và 
xây dựng chính quyền điện tử tại TPHCM. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu: Xử lý 
việc nộp tiền mà không có phiếu thu 

Kết quả khảo sát độc lập sự hài lòng của người dân về TTHC năm 
2019 được thực hiện ở 16 sở - ngành, 24 quận - huyện, 105 phường 



- xã - thị trấn cho thấy, tỷ lệ hài lòng của người dân về TTHC và thái 
độ phục vụ của cán bộ, công chức ngày một tăng lên. Nhưng bên 
cạnh đó vẫn còn những ý kiến không hài lòng với thái độ chưa thân 
thiện của cán bộ, công chức, trả lời không rõ ràng; TTHC vẫn còn 
quá rườm rà, dù được hướng dẫn tại chỗ vẫn không hiểu mà phải 
đi tới đi lui nhiều lần.  

UBND TPHCM cần quan tâm đến việc một số ý kiến người dân cho 
biết đã phải nộp tiền khi thực hiện TTHC mà không có phiếu thu. Dù 
tỷ lệ này chỉ 0,8% ở quận, huyện và 0,6% ở phường, xã, thị trấn 
trong số trả lời khảo sát, nhưng cần được nhìn nhận và đánh giá để 
sớm giải quyết. 

Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng: Khảo sát trải 
nghiệm người bệnh sau điều trị 

Năm 2019 là năm đầu tiên các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn 
TPHCM đón số lượng người dân đến khám chữa bệnh vượt qua 
con số 50 triệu lượt người, tăng 12% so với cùng kỳ và tăng hơn 
200% so với thời điểm cách nay 10 năm. 

Nhằm cải thiện chất lượng chuyên môn và chất lượng phục vụ 
người bệnh, ngành y tế TPHCM tập trung ghi nhận, nắm bắt các ý 
kiến than phiền, không hài lòng của người bệnh. Các ý kiến không 
hài lòng sẽ được ghi lại thời gian thực và gửi trực tiếp đến lãnh đạo 
bệnh viện, lãnh đạo Sở Y tế. Sở Y tế TPHCM tổng hợp và công khai 
ý kiến không hài lòng của người bệnh để các bệnh viện lưu ý và cải 
tiến chất lượng phục vụ. 

Đặc biệt, năm 2019, lần đầu tiên ngành y tế TPHCM khảo sát trải 
nghiệm của người bệnh sau thời gian điều trị nội trú tại các bệnh 
viện công và tư. Qua đó, ngành đã xác định những vấn đề cần cải 
thiện. Với khu vực khám bệnh ngoại trú tại các bệnh viện công lập, 
hơn 37.00 ý kiến người dân thể hiện không hài lòng ở các khâu làm 
thủ tục đăng ký khám bệnh; thái độ ứng xử, giao tiếp của nhân viên 
bệnh viện; khâu làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; cách 
hỏi bệnh và thăm khám của bác sĩ; nhà vệ sinh phục vụ người 
bệnh… Đối với khu vực điều trị nội trú, kết quả khảo sát trải nghiệm 
của hơn 5.700 người bệnh ở thời điểm xuất viện tại 91 bệnh viện 
cho thấy, trải nghiệm tích cực có tỷ lệ chưa cao tập trung ở khâu 
thời gian làm thủ tục nhập viện (thời gian chờ trung bình 32 phút), 
thời gian chờ bác sĩ khám bệnh (mất 20 phút)… 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu: Cần lưu 



ý xử lý việc nộp tiền mà không có phiếu thu khi làm TTHC 

Kết quả khảo sát độc lập sự hài lòng của người dân về TTHC năm 
2019 được thực hiện ở 16 sở - ngành, 24 quận - huyện, 105 phường 
– xã – thị trấn cho thấy, tỷ lệ hài lòng của người dân về TTHC và thái 
độ phục vụ của cán bộ, công chức ngày một tăng lên. Nhưng bên 
cạnh đó vẫn còn những ý kiến không hài lòng với thái độ chưa thân 
thiện của cán bộ, công chức, trả lời không rõ ràng; TTHC vẫn còn 
quá rườm rà, dù được hướng dẫn tại chỗ vẫn không hiểu mà phải 
đi tới đi lui nhiều lần. UBND TPHCM cần quan tâm đến việc một số ý 
kiến người dân cho biết đã phải nộp tiền khi thực hiện TTHC mà 
không có phiếu thu. Dù tỷ lệ này chỉ 0,8% ở quận, huyện và 0,6% ở 
phường, xã, thị trấn trong số trả lời khảo sát, nhưng cần được nhìn 
nhận và đánh giá để sớm giải quyết. 

Hiện nay, nhiều cơ quan, đơn vị đã lưu trữ thông tin các hồ sơ rất 
tốt, có nơi số hóa, tiện cho việc tra cứu, khảo sát. Trong khi đó, 
nhiều nơi vẫn “rị mọ” ghi bằng tay, dẫn đến tình huống là số liệu 
chưa chính xác. Vì thế, các cơ quan, đơn vị cần thống nhất về cách 
lưu trữ hồ sơ. 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/chu-tich-ubnd-tphcm-nguyen-thanh-
phong-99-nguoi-dan-hai-long-la-chua-sat-thuc-te-639636.html 

 

12. Thanh Hóa: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý 
đất đai 

Công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong năm qua 
cơ bản đi vào nền nếp, việc sử dụng đất ngày càng đạt hiệu quả, 
công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai có chuyển biến 
tích cực. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Đất đai, Sở Tài 
nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã tham mưu cho UBND tỉnh ban 
hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, từ đó góp phần 
nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên đất 
trên địa bàn tỉnh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã thực hiện tốt chức năng 
tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất. Trình UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất 
giai đoạn 2019 - 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện. 
Tham mưu báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh có Nghị quyết thông qua 
Bảng giá các loại đất tỉnh Thanh Hóagiai đoạn 2020 - 2024; xây dựng 
phương án quy hoạch phân bổ và khoanh vùng đất đai theo chức năng 



và loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện, vùng liên huyện trong 
quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030. Quyết định giao đất, cho 
thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 220 dự án, tổng diện 
tích 1.012,19 ha. 

Triển khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử 
dụng đất năm 2019; kế hoạch đo đạc bản đồ, đăng ký, cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh năm 2019. 
Đến nay, hoàn thành xây dựng lưới địa chính 94 điểm thuộc các huyện: 
Hà Trung, Tĩnh Gia, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc; hoàn thành 
công tác đo vẽ lập bản đồ theo hiện trạng sử dụng đất tại 14 xã, thị trấn 
thuộc các huyện: Hà Trung, Tĩnh Gia, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Ngọc 
Lặc. Chỉ đạo các đơn vị tư vấn hoàn thành công tác cắm mốc ranh giới, 
đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất cho các công ty 
nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Đôn đốc, chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác 
cấp GCNQSD đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân, kết quả: Đối với 
hộ gia đình cá nhân đã cấp 649.288,25 ha/684.157,24 ha (đạt 94,90%), 
với số giấy đã cấp là 2.305.176 giấy/2.373.129 giấy (đạt 97,14%). Đối với 
các tổ chức đã cấp 184.327,49 ha/201.545,97 ha (đạt 91,46%), với số 
giấy đã cấp 13.284 giấy/13.998 giấy (đạt 94,78%). 

Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo bàn giao đất kịp thời cho các nhà đầu tư 
triển khai thực hiện dự án đầu tư, đặc biệt tại các dự án trọng điểm như: 
Dự án đường ven biển; Dự án đường giao thông từ trung tâm thành phố 
đi đường nối Nghi Sơn – Cảng hàng không Thọ Xuân; Dự án đường cao 
tốc Bắc – Nam; Dự án Khu đô thị sinh thái ven biển; Dự án Tiêu úng vùng 
III và các dự án trọng điểm thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn. 

Đối với công tác đấu giá quyền sử dụng đất và tài chính về đất đai: Trên 
địa bàn toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất 799 
dự án, diện tích 677,91 ha, tổng số tiền dự kiến thu 6.350 tỷ đồng. Tính 
đến ngày 30/11/2019, có 559 dự án/799 dự án đã đấu giá (đạt 69,96%), 
tổng diện tích 209,55 ha/677,91 ha (đạt 30,91%), tổng số tiền sử dụng đất 
thu được 5.779 tỷ đồng/6.350 tỷ đồng (đạt 91%). Thẩm định phương án 
giá đất cụ thể 50 dự án (31,31 ha), tổng số tiền 3.437 tỷ đồng; thẩm định 
và thông báo nộp tiền bảo vệ đất lúa 198 dự án, diện tích 194,7 ha, số 
tiền 47,7 tỷ đồng. 

Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đất đai. Trong thời gian tới, 
Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường 
đến các cấp chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân nhằm 
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đất đai. Rà soát, tham mưu cho 
UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp luật về đất 



đai theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Trình UBND tỉnh phê duyệt 
và tổ chức triển khai Kế hoạch đo đạc bản đồ, đăng ký, cấp GCNQSD 
đất, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn 
tỉnh năm 2020. 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/thanh-hoa-nang-cao-hieu-qua-
cong-tac-quan-ly-dat-dai-297712.html 

 

13. Năm 2020, khơi thông các 'điểm nghẽn' 

Ngày 9-1, Bộ Kế hoạch - đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến với các 
tỉnh, thành để triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP năm 2020 
của Chính phủ nhằm khơi thông điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực, 
hành động hiệu quả đạt mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 
ninh năm 2020. Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc. 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai. 

Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1-1-2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải 
pháp để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và Dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2020. Nghị quyết 02/NQ-CP cũng được Chính phủ 
ban hành ngày 1-1-2020 về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia năm 2020. 

* Phát triển nhanh, bền vững 

Năm 2019, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại làm ảnh hưởng đến 
nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, thế nhưng kinh tế Việt Nam vẫn có mức 
tăng trưởng ngoạn mục. Có 12/12 chỉ tiêu chính về kinh tế - xã hội đều 
đạt và vượt kế hoạch năm. Việt Nam trở thành nhóm các nước tăng 
trưởng cao xếp hàng đầu khu vực và thế giới. 

Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch - đầu tư 
Nguyễn Chí Dũng 
cho biết: “Năm 
2019, GDP của 
Việt Nam tăng 
7,02%, xuất nhập 

khẩu lần đầu đạt 517 tỷ USD, xuất siêu đạt 9,9 tỷ USD, thu hút đầu tư 
nước ngoài hơn 38 tỷ USD và giải ngân vốn đầu tư nước ngoài trên 20 tỷ 
USD. Có được kết quả trên là do các bộ, ngành, địa phương thực hiện 

Mục tiêu của Chính phủ, năm 2020 GDP của cả 
nước tăng 6,8%, kim ngạch xuất khẩu tăng 7% so 
với năm 2019, khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ 
thống xử lý nước thải tập trung đạt 90%. Thu nhập 
bình quân đầu người của cả nước đạt hơn 2 ngàn 
USD/người. 



đồng bộ các giải pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên các 
lĩnh vực tạo thuận lợi cho kinh tế phát triển”. 

Tại hội nghị, đại diện nhiều tỉnh, thành đề xuất Bộ Kế hoạch - đầu tư, 
Chính phủ tăng nguồn vốn đầu tư cho các công trình hạ tầng giao thông 
để kết nối vùng. Đồng thời, Trung ương sớm ban hành một số quy định 
để tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, thủ tục đầu tư nhằm rút 
ngắn thời gian thực hiện các dự án, giúp giải ngân vốn đầu tư công thuận 
lợi. 

Năm 2020 là năm cuối thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội cho giai 
đoạn 2016-2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, 
trong năm 2019, Bộ Kế hoạch - đầu tư đạt được nhiều kết quả về kinh tế - 
xã hội, quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số hạn chế 
cần tháo gỡ là: giải ngân vốn đầu tư công còn chậm do vướng mắc về 
chính sách, quản lý đấu thầu, đầu tư dự án còn dàn trải. Bên cạnh đó, 
còn tồn tại cơ chế xin - cho trong bố trí vốn cho các dự án. Hỗ trợ doanh 
nghiệp, thoái vốn ở doanh nghiệp nhà nước còn chậm. Việt Nam có 58 
ngàn đơn vị công lập nhưng rất ít đơn vị tự chủ được kinh phí, vì thế các 
đơn vị cần giảm biên chế, chọn những người tài vào làm việc, từng bước 
tự chủ kinh phí hoạt động. 

“Trong năm 2020, Bộ Kế hoạch - đầu tư nghiên cứu đề xuất chính sách 
để cải thiện môi trường đầu tư nhằm tăng hạng. Bộ có giải pháp đón đầu, 
khai thác tốt “dân số vàng”, chú ý liên kết kinh tế vùng để phát huy ưu thế 
của từng địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội. Với 63 tỉnh, thành 
triển khai kế hoạch từ tháng 1-2020 để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 
hoặc cao hơn năm 2019. Bộ Kế hoạch - đầu tư nên phân cấp, phân 
quyền và chỉ làm vai trò tổng kiểm tra và đôn đốc thực hiện các kế hoạch” 
- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu. 

* Đồng Nai ưu 
tiên 2 dự án lớn 

Trong năm 2019, 
Đồng Nai đạt 
được nhiều kết 
quả về kinh tế cao 
hơn chỉ tiêu chung 
của cả nước. Cụ 
thể, GRDP của 
tỉnh tăng 9,05%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 114 triệu đồng, 
xuất siêu 3,53 tỷ USD (cả nước 9,9 tỷ USD). Đồng Nai là một trong 5 tỉnh, 
thành đứng đầu cả nước về thu ngân sách với gần 55,67 ngàn tỷ đồng. 
Cơ cấu kinh tế năm 2019, của tỉnh chuyển dịch đúng định hướng, trong 

Năm 2020, Đồng Nai đặt ra mục tiêu tăng trưởng 
GRDP đạt 8-9% so với năm 2019. GRDP bình quân 
đầu người đạt khoảng 5,3 ngàn USD. Kim ngạch 
xuất khẩu tăng 10-11% so với năm 2019. Có thêm 5-
7 xã đạt nông thôn mới nâng cao, giảm 1,5 ngàn hộ 
nghèo. 



đó công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ lệ gần 61%; dịch vụ và thuế sản 
phẩm trừ trợ cấp tỷ lệ gần 30%; nông - lâm nghiệp, thủy sản tỷ lệ hơn 9%. 

Trước đó, trong Hội nghị giao chỉ tiêu kinh tế cho các sở, ngành địa 
phương năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng lưu ý năm nay có 
nhiều công việc quan trọng cần phải tập trung thực hiện tốt từ đầu năm là: 
chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; khẩn trương 
hoàn thành Lập nhiệm vụ quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050, trước tiên là khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh. Tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác 
cải cách thủ tục hành chính để cải thiện môi trường đầu tư, từng bước 
xây dựng nền hành chính phục vụ. Đồng Nai sẽ tập trung tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất kinh 
doanh, xúc tiến thương mại, đầu tư để mở rộng sản xuất, xuất khẩu. 
Đồng Nai ưu tiên thực hiện 2 dự án quốc gia quan trọng là Cảng hàng 
không quốc tế Long Thành và đường cao tốc Bắc - Nam. 

Tỉnh cũng kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành trung ương đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện các tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối liên vùng để 
tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Đồng Nai nói riêng cũng như 
Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung, như dự án các đường cao 
tốc: Dầu Giây - Liên Khương, Phan Thiết - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng 
Tàu... Ưu tiên bố trí nguồn vốn cho Đồng Nai triển khai các dự án hạ tầng 
giao thông. Điều chỉnh các luật về: Doanh nghiệp, Đầu tư, Đất đai, Xây 
dựng, Nhà ở nhằm đồng bộ giữa các luật để địa phương triển khai thực 
hiện có hiệu quả. 

Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202001/nam-2020-khoi-
thong-cac-diem-nghen-2982772/ 

 

14. Gỡ khó cho doanh nghiệp, phải có địa chỉ cụ thể 

Mấy ngày này, không khí ở Liên hiệp HTX Xe buýt TPHCM thật ảm 
đạm. Việc các xã viên HTX 19-5 thuộc Liên hiệp HTX Xe buýt tạm 
ngưng làm việc vì bị chậm trả lương đã phủ một bóng mờ lên hoạt 
động vốn đang gặp rất nhiều khó khăn của liên hiệp. Thật chẳng bù 
cho cách nay vài năm, Liên hiệp HTX Xe buýt TPHCM là một trong 
những doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe buýt mạnh của 
TPHCM. Đã có thời, cứ 2 - 3 phút là có một xe buýt của Liên hiệp 
HTX Xe buýt xuất bến với đầy ắp hành khách. Hồi ấy, hầu hết sinh 
viên của làng đại học Thủ Đức đều sử dụng xe buýt của Liên hiệp 
HTX Xe buýt để đi và về trung tâm thành phố. 



Có nhiều nguyên nhân đẩy hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt 
của TPHCM nói chung và Liên hiệp HTX Xe buýt TPHCM nói riêng những 
năm gần đây vào tình thế khó khăn.  

Thế nhưng, như chính người trong cuộc nhận định, việc trợ giá chậm và 
lạc hậu là nguyên nhân lớn nhất khiến cho lương của các xã viên chậm 
được thanh toán đầy đủ, ảnh hưởng lớn đến chất lượng hoạt động của xe 
buýt.  

Phát triển vận tải hành khách công cộng là chủ trương lớn của TPHCM, 
lãnh đạo thành phố đã có rất nhiều chỉ đạo hỗ trợ cho hoạt động này, 
nhưng tình trạng trợ giá chậm và lạc hậu vẫn chưa được các sở ngành 
chức năng giải quyết dứt dạt. Thế nhưng, đây không phải trường hợp cá 
biệt… Tình trạng doanh nghiệp gặp khó, không thể phát triển, thậm chí 
teo tóp do các cơ quan chức năng chậm tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp diễn ra khá phổ biến ở rất nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Ngay 
như nhiều doanh nghiệp nhà nước lớn cũng gặp khó như vậy.  

Câu chuyện ở Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) là một ví 
dụ. Cảng Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất quá tải từ nhiều năm nay 
nhưng việc đầu tư xây dựng thêm nhà ga T3 vẫn chỉ nằm trong kế hoạch 
đầu tư sắp tới của ACV. Không phải ACV không thu xếp được vốn mà 
chủ yếu do vướng thủ tục hành chính. Hay như câu chuyện kinh doanh 
gặp rất nhiều sóng gió trong năm qua của hàng loạt doanh nghiệp bất 
động sản tại TPHCM cũng như trên toàn quốc mà nguyên nhân chủ yếu 
cũng liên quan đến các quy định về đất công, về thủ tục đầu tư. 

Trở lại câu chuyện xe buýt, lãnh đạo Liên hiệp HTX Xe buýt TPHCM cho 
biết, đơn vị đã gửi rất nhiều văn bản kiến nghị giải quyết khó khăn lên 
ngành chức năng. Thậm chí Hiệp hội Xe buýt TPHCM cũng có văn bản 
chung gửi cơ quan chức năng, nhưng câu trả lời họ thường được nhận 
rất chung chung “đang giải quyết”. Ai giải quyết? Bộ phận nào giải quyết? 
Bao giờ giải quyết xong? Chẳng mấy khi được cơ quan chức năng trả lời 
thật rõ. Truy thêm nữa thì họ trả lời, vướng mắc này liên quan đến quy 
định này, quy định kia… cần phải báo cáo lên trên.  

Nói xa hơn, ngay cả nhiều đồng tiền đi vay “lãi mẹ đẻ lãi con từng ngày” 
nhưng cũng chậm được giải ngân để đưa vào sử dụng vì vướng thủ tục. 
Đầu tư công ở nhiều địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp cũng vì lý do ấy. 
Đích thân Thủ tướng Chính phủ cũng như nhiều đồng chí lãnh đạo khác 
trong Chính phủ đã rất bức xúc về tình trạng này. Thủ tướng Chính phủ 
đã chỉ đạo kiểm điểm, xử lý tổ chức, cá nhân chậm hoặc cản trở việc giải 
ngân đầu tư công.  

Có thể thấy, doanh nghiệp gặp khó có nghĩa nguồn thu của Nhà nước sẽ 
bị ảnh hưởng, việc làm cho người lao động vì thế cũng giảm đi. Sâu xa 



hơn, tình hình trật tự an toàn xã hội cũng sẽ bị tác động không tốt. Với 
doanh nghiệp, thời gian cũng là tiền bạc… cơ hội kinh doanh, đầu tư đối 
với họ rất quan trọng nên việc đá trái banh trách nhiệm lòng vòng rất cần 
có quy chế chịu trách nhiệm cụ thể, phòng ngừa, ngăn chặn. 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/go-kho-cho-doanh-nghiep-phai-co-dia-
chi-cu-the-639666.html 

 

 

 


