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1. Kỳ vọng gì từ Luật Đầu tư công sửa đổi 
Có hiệu lực từ tháng 2/2020, Luật Đầu tư công sửa đổi được kỳ vọng 
sẽ tạo thuận lợi hơn cho quá trình chuẩn bị dự án đầu tư công, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính. 

Luật Đầu tư công 2019 thay thế Luật Đầu tư công 2014, có hiệu lực từ 
ngày 01/01/2020, với nhiều điểm mới được hy vọng sẽ tạo thuận lợi hơn 
cho quá trình chuẩn bị dự án đầu tư công, đơn giản hóa thủ tục hành 
chính, nâng cao tính công khai/minh bạch trong quản lý đầu tư công cũng 
như đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công. 

 

Chính thức có hiệu lực từ đầu năm nay, Luật Đầu tư công 2019 được kỳ 
vọng sẽ tạo nhiều ra bước ngoặt quan trọng trong đầu tư công. 

Nhiều thay đổi tích cực 

Một số điểm mới nổi bật trong Luật Đầu tư công 2019 có thể kể tới như 
sau: 

Thứ nhất, thống nhất định nghĩa về nguồn vốn đầu tư công. Cụ thể, Luật 
Đầu tư công 2014 được ban hành trước thời điểm Luật Ngân sách nhà 
nước 2015 có hiệu lực, do vậy định nghĩa về nguồn vốn đầu tư công đã 
có sự khác biệt giữa 02 văn bản luật này. Luật Đầu tư công 2014 quy 
định tách riêng một số nhóm vốn (bao gồm: vốn trái phiếu chính phủ, vốn 
công trái quốc gia, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước 
ngoài) ra khỏi vốn ngân sách nhà nước. 



Hệ quả là các quy trình dự án và kế hoạch đầu tư đối với từng nhóm vốn 
này có những sự khác biệt nhất định, gây phức tạp đối với trình tự 
lập/thẩm định/quyết định chủ trương đầu tư/quyết định dự án đầu tư... 

Luật Đầu tư công 2019 đã giải quyết vướng mắc trên bằng cách quy định 
thống nhất về nguồn vốn đầu tư công bao gồm: vốn ngân sách nhà nước 
và vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật. 

Thứ hai, các quy định mới của Luật Đầu tư công 2019 đã đẩy mạnh sự 
phân cấp trong việc xem xét quyết định chủ trương đầu tư, đặc biệt là 
phân cấp thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. 

Luật Đầu tư công 2019 đã tập trung phân cấp triệt để quy trình thẩm định 
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, đưa vấn đề này trở thành một nội 
dung của thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, và do các bộ, cơ 
quan trung ương và địa phương thẩm định (trừ chương trình, dự án thuộc 
thẩm quyền quyết định của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ) trên cơ sở 
tổng số vốn kế hoạch trung hạn của đơn vị mình được cấp có thẩm quyền 
phân bổ. 

Ngoài ra, Luật Đầu tư công 2019 đã tăng cường phân cấp cho các địa 
phương trong việc quyết định các dự án đầu tư công, trong đó bao gồm 
cả các dự án nhóm A. 

Cụ thể, đối với những dự án nhóm A do địa phương quản lý, thay vì thuộc 
thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ như quy định tại Luật 
Đầu tư công 2014, Luật Đầu tư công 2019 đã trao quyền quyết định chủ 
trương đầu tư cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

Bên cạnh đó, Luật Đầu tư công 2019 cũng bổ sung quy định về phân cấp 
thẩm quyền quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cho người đứng 
đầu các Bộ, cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban 
nhân dân các cấp điều chỉnh kế hoạch giữa các dự án trong danh mục kế 
hoạch hằng năm trong phạm vi tổng mức vốn đã được cấp có thẩm 
quyền giao kế hoạch. 

Thứ ba, Luật Đầu tư công 2019 đã đưa ra phương pháp khắc phục được 
vướng mắc lớn nhất về đầu tư công trước đây, đó là vấn đề “có vốn trước 
hay có dự án trước”. Theo Luật Đầu tư công 2014, muốn quyết định chủ 
trương đầu tư một dự án đầu tư công, điều kiện tiên quyết là phải xác 
định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. 

Tuy nhiên, muốn xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn phải 
căn cứ vào dự án. Thực tế trên đã tạo ra câu chuyện “con gà và quả 



trứng”, dẫn tới sự bế tắc trong việc tìm kiếm các giải pháp để quyết định 
chủ trương đầu tư. 

Để giải quyết vấn đề trên, Luật Đầu tư công 2019 đã đưa ra phương án 
mang tên là “Dự kiến kế hoạch bố trí vốn và tiến độ thực hiện chương 
trình”. Dựa trên nội dung dự kiến này, cơ quan có thẩm quyền sẽ có căn 
cứ pháp lý về nguồn vốn để triển khai các thủ tục phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án. 

Không còn tình trạng con gà quả trứng 

Việc thống nhất định nghĩa về nguồn vốn đầu tư công sẽ khắc phục được 
một trong những vấn đề lớn của Luật Đầu tư công 2014 đó là sự lúng 
túng khi xác định tính chất/bản chất giữa các nguồn vốn đầu tư công dẫn 
đến nhiều khó khăn trong hoạt động điều chuyển những nguồn vốn này. 

Ngoài ra, việc sửa đổi khái niệm nguồn vốn đầu tư công như Luật Đầu tư 
công 2019 sẽ tác động tích cực đến hoạt động phân loại các dự án và 
phân loại kế hoạch đầu tư, đơn giản hóa được các trình tự thủ tục liên 
quan, tạo ra sự phân biệt rõ ràng về trình tự thủ tục giữa các nguồn vốn, 
tránh sự chồng chéo và không thống nhất trong cách hiểu về “nguồn vốn 
đầu tư công”, cũng như tác động tích cực đến tỷ lệ giải ngân trong năm 
của các đơn vị. Bên cạnh đó, với việc quy định thống nhất nguồn vốn đầu 
tư công về 02 nhóm cơ bản, 

Luật Đầu tư công 2019 đã tạo điều kiện để xây dựng một quy trình thống 
nhất, cụ thể dành riêng cho các dự án đầu tư sử dụng vốn từ nguồn thu 
hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Điều 
này sẽ hỗ trợ tích cực cho việc phân cấp triệt để trong quá trình quyết 
định dự án đầu tư, thay vì phân cấp dàn trải dự án như quy định tại Luật 
Đầu tư công 2014. 

Việc đẩy mạnh phân cấp cho cơ quan địa phương dự kiến có những tác 
động tích cực đến việc giải quyết sự chồng chéo, phức tạp của thủ tục 
đầu tư công, gỡ bỏ những thủ tục mang tính hình thức – một trong những 
rào cản dẫn đến tình trạng “tiền có nhưng khó tiêu” do dự án chưa được 
giao kế hoạch vì chưa đủ thủ tục. 

Cụ thể, trong trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương 
trình/dự án đầu tư công, rất nhiều các Bộ, cơ quan trung ương và địa 
phương có ý kiến về việc xem xét, điều chỉnh lại quy trình thẩm định 
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân 
sách trung ương, vốn trái phiếu chính phủ, vốn ODA và vay ưu đãi của 
các nhà tài trợ nước ngoài, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng 
chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước. 



Theo đó, quy trình thẩm định tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính 
mang nặng tính hình thức, gây mất nhiều thời gian và kinh phí để thực 
hiện. 

Trong rất nhiều trường hợp, số vốn cân đối đã rõ ràng hoặc đã được cấp 
có thẩm quyền xác định nhưng vẫn phải thực hiện thủ tục thẩm định 
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. 

Với quy định mới của Luật Đầu tư công 2019, khi thực hiện những nội 
dung về phân cấp quyết định chủ trương đầu tư, hay điều chỉnh kế hoạch 
giữa các dự án trong năm, các cơ quan sẽ tránh được việc phải thực hiện 
thủ tục báo cáo lên các cấp có thẩm quyền (Ủy ban thường vụ Quốc hội, 
Thủ tướng Chính phủ, hoặc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) khi điều chỉnh kế 
hoạch đầu tư công theo Luật Đầu tư công 2014; từ đó tiết kiệm được rất 
nhiều thời gian, chi phí tuân thủ. 

Đồng thời, sự phân cấp trong Luật Đầu tư công 2019 cũng góp phần tăng 
sự chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan địa phương, giảm 
gánh nặng cho Trung ương trong lĩnh vực đầu tư công. 

Việc giải quyết được câu hỏi lớn về vấn đề “có vốn trước hay có dự án 
trước” của Luật Đầu tư công 2019 là một bước tiến đáng kể trong nỗ lực 
đưa các quy định pháp lý đến gần hơn với thực tiễn cuộc sống. 

Xét một cách tổng quát, đã có nhiều nhận định cho rằng một số quy định 
trong Luật Đầu tư công 2014 quá cứng nhắc, hoặc chưa đầy đủ nên dẫn 
tới tình trạng các quy định đã không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, 
tạo ra những “vòng luẩn quẩn” trong công tác thẩm định, phê duyệt chủ 
trương đầu tư, quyết định đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 
đối vốn, bố trí vốn,…. 

Giải pháp mà Luật Đầu tư công 2019 đưa ra như đã liệt kê ở mục trên sẽ 
giúp giảm thiểu những bất cập tồn tại trong hoạt động điều chỉnh dự 
án/điều chỉnh kế hoạch, tình trạng giao vốn nhiều lần và kéo dài thời gian 
giao vốn hay những vướng mắc liên quan đến việc khó theo dõi/đánh 
giá/kiểm tra các kế hoạch, chương trình, dự án. 

Với những quy định mới, Luât Đầu tư công 2019 sẽ tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc thực hiện triển khai và giải ngân vốn đầu tư công đối với các 
dự án có vốn nhà nước. 

Các doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập hoặc các chủ 
thể khác thực hiện các dự án đầu tư công cần nắm rõ những điểm mới về 
trình tự, thủ tục triển khai dự án, đặc biệt là các quy định về phân cấp 
điều chỉnh dự án đầu tư công để đảm bảo tuân thủ pháp luật. 



Việc nắm chắc những điểm mới về pháp luật đầu tư công sẽ giúp nhà 
thầu bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tránh những rủi ro 
về mặt pháp lý không đáng có khi thực hiện các dự án đầu tư công. 

Luật sư Lê Gia Khánh, Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự 

Nguồn: https://enternews.vn/ky-vong-gi-tu-luat-dau-tu-cong-sua-doi-
168166.html 

 

2. Xử lý kịp thời các kiến nghị, phản ánh về BHXH, 
BHYT 
Theo số liệu cập nhật tại Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của 
Cổng Dịch vụ công quốc gia, từ ngày 1/1/2020 đến nay, Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam nhận được 3 phản ánh của người tham gia. Ngay sau khi nhận 
được các ý kiến phản ánh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn gửi 
các địa phương liên quan xác minh và có trả lời, hướng dẫn. 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa báo cáo Văn phòng Chính phủ kết 
quả triển khai xây dựng, vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia thuộc lĩnh 
vực do ngành quản lý. 

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, đến nay ngành đã triển khai xong việc 
tích hợp đăng nhập một lần (SSO); đồng bộ hồ sơ thủ tục hành chính; bố 
trí máy chủ bảo mật và được Văn phòng Chính phủ xác nhận. BHXH Việt 
Nam cũng đã cắt giảm từ 263 thủ tục hành chính xuống còn 27 thủ tục; 
đã triển khai thực hiện 18 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 trên Cổng 
Dịch vụ công của ngành như: Tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia 
để thực hiện liên thông cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) do hỏng, mất 
được quy định tại thủ tục cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, 
thẻ BHYT (theo Quyết định số 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2019 của Tổng 
Giám đốc BHXH Việt Nam). 



 

Hiện, BHXH Việt Nam đã cắt giảm từ 263 thủ tục hành chính xuống 
còn 27 thủ tục. 

Trong quý II và quý III/2020, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Văn 
phòng Chính phủ thực hiện tích hợp 9 dịch vụ công/thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 
Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã thường xuyên rà soát, chuẩn hóa và nhập, 
đăng tải công khai các thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
thủ tục hành chính (hiện 27/27 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết của BHXH Việt Nam đã được cập nhật và chuẩn hóa nội dung trên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). 

Theo số liệu cập nhật tại Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của 
Cổng Dịch vụ công quốc gia, từ ngày 1/1/2020 đến nay, BHXH Việt Nam 
nhận được 3 phản ánh, kiến nghị, bao gồm: Ông Phan Huy Hội (khu phố 
Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu) 
kiến nghị về việc cắt thẻ BHYT; bà Bùi Thị Thủy (số nhà 116, ngách 
158/26, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP.Hà Nội) kiến nghị về việc cơ 
quan BHXH chậm cấp thẻ BHYT; ông Bùi Văn Chiều (số 328 KV, phường 
Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) kiến nghị, phản ánh về việc 
BHXH quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) chậm trễ trong việc giải quyết thủ 
tục hành chính. Ngay sau khi nhận được các ý kiến phản ánh, BHXH Việt 
Nam đã có công văn gửi các địa phương liên quan xác minh và có trả lời, 
hướng dẫn các đối tượng trên. 



Ngoài ra, trên Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Cổng Dịch vụ 
công quốc gia có tiếp nhận 1 phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trong 
Khu công nghiệp Amata với nội dung: “BHXH Việt Nam trả lời Tổng LĐLĐ 
Việt Nam đã khám BHYT ngoài giờ hành chính trên toàn quốc là sai sự 
thật báo cáo không trung thực? Đồng Nai chúng tôi đi khám đâu có được 
hỏi cơ sở khám chữa bệnh họ đều nói BHYT không đồng ý cho thanh 
toán? Chúng tôi là người lao động, đề nghị BHXH đã nói thì phải làm cho 
đúng, đừng có báo cáo thì hay mà phải để người lao động chúng tôi thất 
vọng?”. 

Do nội dung kiến nghị và tên đơn vị gửi không rõ ràng, nên Hệ thống 
phản ánh kiến nghị chỉ ghi nhận, chưa đủ thông tin (về đơn vị vi phạm, 
thời gian xảy ra vi phạm...) để phân trách nhiệm giải quyết và Văn phòng 
Chính phủ cũng chưa yêu cầu BHXH Việt Nam giải quyết kiến nghị. 

Tuy nhiên, căn cứ quy định tại Khoản 10, Điều 27 Nghị định 
146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một 
số điều của Luật BHYT, thì việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh đối 
với cơ sở khám chữa bệnh có tổ chức khám chữa bệnh BHYT vào ngày 
nghỉ, ngày lễ được quy định như sau: Người có thẻ BHYT đến khám chữa 
bệnh được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi được hưởng và mức 
hưởng BHYT; cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm bảo đảm về nhân 
lực, điều kiện chuyên môn, công khai những khoản chi phí mà người 
bệnh phải chi trả ngoài phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT. Đồng 
thời, phải thông báo trước cho người bệnh và thông báo bằng văn bản 
cho cơ quan BHXH để bổ sung vào hợp đồng khám chữa bệnh trước khi 
thực hiện hoạt động khám chữa bệnh vào ngày lễ, ngày nghỉ để làm cơ 
sở thanh toán. 

Vì vậy, cơ quan BHXH có trách nhiệm thanh toán chi phí khám chữa bệnh 
BHYT cho người bệnh khi đi khám tại cơ sở y tế đảm bảo về nhân lực, 
điều kiện chuyên môn và trước khi thực hiện hoạt động khám chữa bệnh 
vào ngày lễ, ngày nghỉ, cơ sở y tế có thông báo bằng văn bản cho cơ 
quan BHXH để bổ sung vào hợp đồng khám chữa bệnh. 

BHXH Việt Nam đã thông tin và yêu cầu BHXH tỉnh Đồng Nai tăng cường 
tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền lợi khi đi khám chữa bệnh BHYT 
ngoài giờ hành chính; đồng thời rà soát, kiểm tra để hướng dẫn các cơ 
sở y tế thực hiện đúng quy định, từ đó làm căn cứ để thanh toán BHYT 
cho người dân được thuận lợi. 

Cũng thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, BHXH Việt Nam đã tiếp 
nhận và xử lý cấp lại 95 thẻ BHYT do hỏng, mất (tính đến ngày 



24/2/2020). Ngoài ra, đã chuẩn bị và phối hợp với Trung tâm Tin học (Văn 
phòng Chính phủ) thực hiện cài đặt, nâng cấp tài nguyên cho máy chủ 
đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tế khi cung cấp dịch vụ công quốc gia; 
thực hiện giám sát hoạt động của máy chủ 24/7 bằng công cụ giám sát 
hiệu năng (RAM, CPU, DISK...); giám sát kết nối đường truyền riêng giữa 
BHXH Việt Nam với Văn phòng Chính phủ, kịp thời phối hợp với Văn 
phòng Chính phủ xử lý ngay khi có sự cố xảy ra. 

Việc giám sát, kiểm tra, quản trị, vận hành hệ thống, đảm bảo an toàn, an 
ninh thông tin được BHXH Việt Nam thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 
27001:2013 về hệ thống quản lý an toàn thông tin. 

Bảo Duy 

Nguồn: http://laodongthudo.vn/xu-ly-kip-thoi-cac-kien-nghi-phan-anh-ve-
bhxh-bhyt-104304.html 

 

3. Cải cách điều kiện kinh doanh: Cần cách tiếp cận 
mới 
Thời gian tới, cần mạnh tay cắt bỏ 3/4 điều kiện kinh doanh (ĐKKD), 
để đổi mới hệ tư duy quản lý nhà nước. Đó là nhấn mạnh của ông 
Nguyễn Đình Cung – nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý 
kinh tế Trung ương (CIEM) - khi trao đổi với báo chí mới đây. 

Giai đoạn 2017-2019, các bộ, ngành đã cắt bỏ, đơn giản hóa khoảng 50% 
ĐKKD để giảm gánh nặng quy định, thủ tục cho doanh nghiệp (DN). Ông 
đánh giá như thế nào về kết quả này? 



 

Cắt giảm điều kiện kinh doanh tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 

Trước hết, chúng ta cần phải xác định rõ bản chất của ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện và ĐKKD. Về phía nhà nước, đó là công cụ để quản lý 
những ngành nghề kinh doanh cần có điều kiện. Còn với DN, đó là rào 
cản hoạt động kinh doanh của họ. Rào cản này đã làm tăng chi phí, dẫn 
đến thị trường kém cạnh tranh hơn, giảm tăng trưởng của nền kinh tế. Bãi 
bỏ ĐKKD sẽ thúc đẩy môi trường kinh doanh (MTKD) phát triển. 

20 năm qua, cắt giảm ĐKKD là một nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ 
trong việc cải thiện MTKD. Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, nhiệm vụ ưu 
tiên của Chính phủ là cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Năm 
2017, chúng tôi có kiến nghị trong số 40.000 ĐKKD sẽ phải cắt bỏ 3/4 số 
đó. Phải khẳng định là “cắt bỏ” chứ không phải “cắt giảm, đơn giản hóa”. 
Tuy nhiên, kiến nghị cuối cùng trình lên Thủ tướng Chính phủ là cắt ít 
nhất 50%. Mục tiêu cắt giảm và đơn giản hóa 50% có nghĩa là không biết 
cắt giảm bao nhiêu và đơn giản hóa bao nhiêu. Với “đơn giản hóa” thì bỏ 
một từ, một dòng trong ĐKKD cũng hoàn thành nhiệm vụ. 



Mặc dù vậy, năm 2018 vẫn 
được xem là năm của cải 
cách ĐKKD. Chính phủ đã 
ban hành 20 văn bản chỉ đạo 
liên quan, và các bộ rốt ráo 
trong việc cắt giảm, đơn giản 
hóa theo chỉ đạo của Chính 
phủ. Đến năm 2019, ĐKKD 
vẫn là mục tiêu ưu tiên với 
hơn 10 văn bản chỉ đạo. Điều 
này cho thấy sự quan tâm và 
chỉ đạo quyết liệt của của 
Chính phủ trong việc cắt giảm 
ĐKKD, tạo thuận lợi cho DN 
và thị trường. 

Tuy nhiên, để đánh giá việc 
cắt giảm ĐKKD trong thời gian 
qua là rất khó. Đánh giá theo 
mức độ nào, đánh giá theo 
mục tiêu hay đánh giá theo tác 
động đối với DN vẫn đang là 
một câu hỏi chưa có lời giải. 
Theo tôi, việc cắt giảm này 
không thực chất là bao nhiêu, bởi mục tiêu quá mờ, không thể đánh giá 
được phần đơn giản hóa. Nếu cứ cải cách kiểu nửa vời như vậy, các 
ĐKKD rồi sẽ phục hồi lại. Để cải cách triệt để cần có cách tiếp cận mới, 
trúng hơn, và phải cắt bỏ 3/4 ĐKKD. 

Ông lấy căn cứ nào để kiến nghị cắt bỏ 3/4 ĐKKD? 

Tôi dựa trên nghiên cứu, Thứ nhất, là căn cứ khoa học để đặt ra ngành 
nghề kinh doanh có điều kiện. Thứ hai, căn cứ vào thực tiễn về hiệu lực, 
nó chỉ là công cụ để công chức có liên quan lạm dụng, lợi dụng quyền lực 
để tư lợi. Thứ ba, căn cứ theo các thông lệ của quốc tế. 

Điều thứ tư rất quan trọng vì công cụ quản lý nhà nước không có hiệu 
quả, nên cắt bỏ. Chúng ta phải đồng ý với nhau là không cắt việc quản lý 
nhà nước mà cắt công cụ kém hiệu quả. Muốn quản lý nhà nước tốt thì 
nên nghĩ cách quản lý mới, tốt hơn, đưa vào các Nghị định để có giám sát 
tốt hơn. 

 

Ông Nguyễn Đình Cung – nguyên 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản 
lý kinh tế Trung ương (CIEM) 



Như vậy còn nhiều dư địa để cải cách ĐKKD, theo ông, hành động của 
Chính phủ trong thời gian tới là gì để việc cắt giảm đi vào thực chất hơn? 

Theo tôi, cần mạnh tay cắt bỏ những ĐKKD, không cho phục hồi cái cũ vì 
yêu cầu quản lý. Nếu cứ cắt bỏ rồi cho phục hồi lại thì hệ tư duy quản lý 
nhà nước sẽ vẫn tiếp diễn như cũ. Chỉ khi dứt khoát bãi bỏ ĐKKD không 
phù hợp, các cơ quan quản lý nhà nước mới tư duy khác về công cụ 
quản lý và tìm cách thay đổi, từ đó tạo điều kiện để thực thi cam kết mà 
Chính phủ đưa ra là giảm chi phí cho DN. 

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, giống như nhiều 
quốc gia trên thế giới, Việt Nam đã và đang áp dụng dịch vụ công trực 
tuyến đối với nhiều thủ tục như hải quan, thuế, hay thủ tục hành chính 
công cũng có Chính phủ điện tử… Cách thức quản lý thông tin, phân tích 
tình hình rất đơn giản, có thể giám sát từ xa. Vì vậy, thời gian tới, nếu 
không chịu thay đổi, chúng ta sẽ không theo kịp với các nước phát triển. 

Xin cảm ơn ông! 

Văn phòng Chính phủ vừa lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định về kế hoạch 
cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh giai đoạn 2020-2025. Mục tiêu cụ thể là cắt giảm ít nhất 20% số 
lượng văn bản đã ban hành thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ 
tướng Chính phủ; cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định pháp 
luật về hoạt động kinh doanh trong mỗi năm. 

Thu Phương 

Nguồn: https://congthuong.vn/cai-cach-dieu-kien-kinh-doanh-can-cach-
tiep-can-moi-133707.html 

 

4. Quy định kê khai giá: can thiệp vào chuyện làm ăn 
của nhà xe? 
Việc Dự thảo quy định cơ quan nhà nước xem xét các yếu tố hình 
thành giá, không cho phép DN điều chỉnh giá nếu không thấy hợp lý 
là một trong những hình thức can thiệp trực tiếp vào quyền tự định 
giá của DN và chưa phù hợp với Luật giá? 

 

 



 

 

 

ảnh minh họa. 

Kê khai giá theo cách nào? 

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải hành khách 
bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt và xe taxi đang thiết kế trình tự, 
thủ tục kê khai giá cước theo hướng: Ít nhất 05 ngày làm việc trước khi 
thực hiện theo giá cước kê khai, doanh nghiệp (DN), hợp tác xã kinh 
doanh vận tải (gọi tắt là DN) phải gửi văn bản kê khai giá cước tới Sở 
Giao thông vận tải (GTVT) nơi DN có trụ sở chính hoặc chi nhánh hạch 
toán độc lập.  

Sở GTVT tiếp nhận văn bản kê khai giá và xem xét văn bản có đầy đủ nội 
dung hay không. Nếu nội dung văn bản đầy đủ, Sở GTVT sẽ tiến hành rà 
soát văn bản kê khai giá và quyết định một trong các trường hợp. Trường 
hợp 1, Sở không yêu cầu DN giải trình về các nội dung trong văn bản kê 
khai. Trường hợp này, DN sẽ được thực hiện theo mức giá kê khai. 

Trường hợp 2, Sở TVT yêu cầu DN giải trình về các nội dung tại văn bản 
kê khai chưa đáp ứng yêu cầu, lý do điều chỉnh giá cước chưa rõ ràng. 
Trường hợp này, DN phải giải trình theo quy trình tiếp nhận văn bản kê 
khai giá. 

Trường hợp 3, Sở GTVT yêu cầu DN không được áp dụng mức giá đăng 
ký khi phần giải trình lý do điều chỉnh giá cước không phù hợp, không liên 



quan đến việc tăng hoặc giảm giá cước. Trường hợp này, DN phải thực 
hiện lại nghĩa vụ đăng ký giá cước. 

Theo quy trình trên thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành 
xem xét các yếu tố cấu thành giá cước, quyết định xem việc đăng ký giá 
cước, tăng hoặc giảm giá cước có hợp lý không và không cho phép DN 
thực hiện mức giá mà DN đề xuất nếu không thấy hợp lý.  

Vừa can thiệp vào DN, vừa không phù hợp pháp luật? 

Cộng đồng DN cho rằng, đây là biện pháp quản lý can thiệp trực tiếp vào 
quyền tự định giá của DN và chưa phù hợp với các quy định của pháp 
luật về giá cũng như các văn bản khác có liên quan. 

Cụ thể, theo quy định tại khoản 9 Điều 4 Luật giá thì “kê khai giá là việc tổ 
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gửi thông báo mức 
giá hàng hóa, dịch vụ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi định giá, 
điều chỉnh giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải kê khai giá”. Quy 
định này được hiểu, DN chỉ cần gửi thông báo về mức giá hàng hóa, dịch 
vụ (mà không cần phải kê khai các yếu tố cấu thành giá cước) khi định 
giá, điều chỉnh giá.  

“Việc Dự thảo yêu cầu DN kê khai mức giá, trong đó phải kê khai chi tiết 
về các khoản mục chi phí cấu thành giá cước, giải trình lý do điều chỉnh 
giá cước tại Khoản 1 Điều 8 Dự thảo (tương tự như hoạt động “đăng ký 
giá”) là chưa phản ánh đúng bản chất của thủ tục “kê khai giá” theo quy 
định của Luật giá” – văn bản của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI) chỉ ra. 

Theo quy định trên thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ rà soát các 
nội dung tại văn bản kê khai giá về “các khoản mục chi phí cấu thành giá 
cước”, “lý do điều chỉnh giá cước”, “kiểm tra tính hợp lý của các yếu tố 
hình thành giá cước”(khoản 1 Điều 8 Dự thảo) và DN sẽ phải thực hiện 
giải trình, thực hiện đăng ký lại giá cước nếu các “lý do điều chỉnh giá 
cước, DN, hợp tác xã đưa ra các lý do không phù hợp, không liên quan 
đến việc tăng hoặc giảm giá cước”(khoản 2 Điều 8 Dự thảo).  

“Hoạt động này tương tự như hoạt động kiểm tra yếu tố hình thành giá 
quy định tại khoản 11 Điều 4 Luật Giá, Điều 13 Nghị định 177/2013/NĐ-
CP Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Giá. Trong khi đó, dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định, xe buýt và xe taxi không thuộc nhóm dịch vụ thực hiện bình 
ổn giá; Nhà nước định giá – những loại dịch vụ cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền kiểm tra yếu tố hình thành giá trong một số trường hợp nhất 
định” – cộng đồng DN nhận định. 



Hơn nữa, tại khoản 1 Điều 11 Luật giá quy định tổ chức, cá nhân sản 
xuất, kinh doanh có quyền “tự định giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản 
xuất, kinh doanh, trừ hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch 
vụ do Nhà nước định giá”. Dịch vụ vận tải hành khách theo tuyến cố định, 
xe buýt, taxi không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định 
giá.  

Vì thế, các chuyên gia từ VCCI và cộng đồng DN cho rằng, việc Dự thảo 
quy định cơ quan nhà nước xem xét các yếu tố hình thành giá, không cho 
phép DN điều chỉnh giá nếu không thấy hợp lý là một trong những hình 
thức can thiệp trực tiếp vào quyền tự định giá của DN và chưa phù hợp 
với Luật giá. 

“Trình tự, thủ tục kê khai giá đang được thiết kế tại Dự thảo chưa phản 
ánh đúng bản chất của hoạt động này theo quy định của pháp luật về giá. 
Để đảm bảo tính thống nhất, đề nghị ban soạn thảo sửa đổi thủ tục hành 
chính này theo hướng: DN gửi thông báo về mức giá khi định giá hoặc 
điều chỉnh giá và cơ quan nhà nước không xem xét các yếu tố hình thành 
giá của DN trong thủ tục này” – VCCI kiến nghị. 

Bách Nguyễn 

Nguồn: https://baophapluat.vn/tu-van-365/quy-dinh-ke-khai-gia-can-thiep-
vao-chuyen-lam-an-cua-nha-xe-498784.html 

 

5. Cuối năm nay, 100% dịch vụ công của Bộ TT&TT 
có thể tiếp nhận, định danh và thanh toán online 
Với quan điểm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, Trung tâm 
Thông tin và Cục Tin học hóa đã thống nhất cách làm để hiện thực 
hóa mục tiêu cuối năm nay tất cả các dịch vụ công của Bộ TT&TT 
đều có thể tiếp nhận, định danh và thanh toán online. 

Thông tin nêu trên vừa được ông Đỗ Công Anh, Phó Cục trưởng Cục Tin 
học hóa cho biết tại cuộc họp về tình hình triển khai dịch vụ công trực 
tuyến của Bộ TT&TT do Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chủ trì hôm 
nay, ngày 6/3/2020. 



 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng chủ trì cuộc họp về tình hình 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ. 

Theo thống kê của Trung tâm thông tin, hiện Bộ TT&TT có tổng số 206 
dịch vụ công, bao gồm 118 dịch vụ được cung cấp trực tuyến mức độ 2, 
27 dịch vụ mức 3 và số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 61 dịch vụ. 

Lãnh đạo Bộ TT&TT đã chỉ đạo trong năm nay, 100% dịch vụ công của 
Bộ phải được cung cấp trực tuyến mức độ 4 (mức cao nhất, thực hiện 
hoàn toàn trên môi trường mạng – PV). 

Cùng với đó, trong kết luận hội nghị giao ban quý I/2020 mới đây, Bộ 
trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu, con số tối thiểu 30% dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 phải chiếm ít nhất 50% tổng số 
giao dịch dịch vụ công; tỷ lệ phát sinh hồ sơ của các dịch vụ này phải trên 
50%, tức là lên cấp độ 4 phải có người dùng. 

Trong báo cáo tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến của Bộ TT&TT, 
Trung tâm thông tin của Bộ cũng cho biết, vướng mắc chung hiện nay là 
lượng hồ sơ phát sinh hàng năm thấp. 

Cụ thể, theo thống kê, số dịch vụ công trực tuyến của Bộ TT&TT có phát 
sinh hồ sơ trong năm lớn hơn 12 hồ sơ chỉ là 83 dịch vụ, tương đương 
khoảng 40%, trong đó có 41 dịch vụ công mức độ 2, 14 dịch vụ mức độ 3 
và 28 dịch vụ mức độ 4. 



Tổng số dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trực tuyến trong năm hơn 30% 
là 6/27 dịch vụ công mức 3 và 4/61 dịch vụ công mức 4. Tỷ lệ hồ sơ trực 
tuyến năm 2019 của cả Bộ TT&TT là 33%. 

Trong khi đó, theo Thông tư 01 ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính, việc nâng cấp dịch vụ công trực tuyến từ mức 
độ 3 lên mức độ 4 phải căn cứ vào nhu cầu người dùng trên cơ sở kết 
quả thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt tối thiểu từ 30% 
trong tổng số hồ sơ trở lên và nội dung thủ tục hành chính đáp ứng tiêu 
chí thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

 

Lãnh đạo Bộ TT&TT đã chỉ đạo trong năm nay, 100% dịch vụ công của 
Bộ phải được cung cấp trực tuyến mức độ 4 (Ảnh chụp giao diện Cổng 

dịch vụ công của Bộ TT&TT) 

Chia sẻ quan điểm của Cục Tin học hóa trong vấn đề triển khai dịch vụ 
công trực tuyến, Phó Cục trưởng Đỗ Công Anh cho rằng để thúc đẩy dịch 
vụ công trực tuyến thì cần tập trung 3 việc. 



Trước tiên, điều kiện cần để cung cấp dịch vụ công trực tuyến là nền tảng 
thanh toán và định danh. Thời gian qua, Trung tâm Thông tin đã xây dựng 
được hệ thống thanh toán MIC Connect triển khai trên Nền tảng tích hợp, 
chia sẻ dữ liệu dùng chung (LGSP), cho phép định danh và liên thông với 
Cổng dịch vụ công quốc gia. Về thanh toán, Trung tâm thông tin đã liên 
hệ 3 nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến. 

Bên cạnh đó, theo đại diện Cục Tin học hóa, để phục vụ người dân, cơ 
quan nhà nước phải chủ động và sẵn sàng trong việc tiếp nhận trực tuyến 
hồ sơ, trừ các trường hợp dịch vụ công theo quy định vẫn yêu cầu người 
dân đến để chụp ảnh, làm chứng... 

Điều kiện đủ để bảo đảm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của 
cơ quan nhà nước là phải đẩy mạnh việc sử dụng của người dân. “Đây là 
trách nhiệm của cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nghĩa là phải 
thay đổi tư duy từ việc “xin và cấp” sang tư duy phục vụ, coi người dân, 
doanh nghiệp là khách hàng và mời người dân dùng dịch vụ để có hồ sơ 
trực tuyến. 

Khi tiếp cận tinh thần này, các dịch vụ công đều có thể tiếp nhận hồ sơ 
trực tuyến. Hiện chưa thể đưa 100% dịch vụ công lên mức độ 4 vì theo 
quy định của pháp luật có những dịch vụ yêu cầu người dân đến trực tiếp 
để ký nhận, chụp ảnh… nhưng có thể bảo đảm rằng 100% dịch được tiếp 
nhận hồ sơ trực tuyến”, ông Đỗ Công Anh nêu ý kiến. 

Bày tỏ sự đồng thuận với quan điểm của Cục Tin học hóa về vấn đề phải 
hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất, trong kết 
luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho rằng, việc triển khai 
nâng cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ lên mức độ 4 phải thực hiện một 
cách quyết liệt nhưng cũng phải bảo đảm nguồn lực để triển khai. 

“Mục tiêu cao nhất trong năm nay là triển khai kế hoạch cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến của Bộ với cách làm cầu thị, không bàn lùi, kỹ lưỡng và 
quyết liệt", Thứ trưởng nhấn mạnh. 

Thứ trưởng cũng chỉ đạo Trung tâm Thông tin rà soát, lập danh sách các 
dịch vụ công từ mức độ 2, 3 có khả năng nâng lên mức độ 4; xác định 
danh sách công việc, tiến độ, các điều kiện cần và đủ để từ đó xây dựng 
kế hoạch tổng thể, lộ trình chi tiết thực hiện. 

Trung tâm thông tin có trách nhiệm làm việc với các đơn vị thuộc Bộ và 
đối tác để rà soát khó khăn, xây dựng kế hoạch, kinh phí, công việc ưu 
tiên và xây dựng kế hoạch tổng thể trình Lãnh đạo Bộ trong tháng 4/2020 
để 100% các dịch vụ công của Bộ được cung cấp trực tuyến mức độ 4 
vào cuối năm 2020. “Bản kế hoạch tổng thể này phải chi tiết, cụ thể được 



các công việc của từng đơn vị thuộc Bộ có cung cấp dịch vụ công”, Thứ 
trưởng yêu cầu. 

Nhận thấy khối lượng công việc Trung tâm Thông tin phải triển khai trong 
năm 2020 để thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Bộ trong xây 
dựng Bộ điện tử, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là rất 
lớn, Thứ trưởng đề nghị Cục Tin học hóa, Cục Bưu điện Trung ương biệt 
phái một số cán bộ sang hỗ trợ Trung tâm Thông tin. 

Vân Anh 

Nguồn: https://ictnews.vietnamnet.vn/thoi-su/cuoi-nam-nay-100-dich-vu-
cong-cua-bo-tt-tt-co-the-tiep-nhan-dinh-danh-va-thanh-toan-online-

195668.ict 

 

6. Tăng cường khảo sát sự hài lòng của người dân, 
doanh nghiệp 
Đó là chỉ đạo của Bộ Nội vụ trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 
(CCHC) năm 2020. Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục 
tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh CCHC thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý một 
cách sáng tạo, hiệu quả và toàn diện, bám sát các mục tiêu, yêu cầu cải 
cách của Chính phủ; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, 
nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ CCHC được giao; đồng thời chú trọng công tác 
theo dõi, đánh giá và tăng cường khảo sát sự hài lòng của người dân, 
doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động của CCHC. 

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện hệ thống 
pháp luật, trọng tâm vào hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, quản lý 
công chức, viên chức, tổ chức bộ máy và thể chế về môi trường kinh 
doanh, xây dựng Chính phủ điện tử. Nhiệm vụ quan trọng khác được Bộ 
Nội vụ nhấn mạnh là tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc ban hành quy 
định thủtục hành chính (TTHC); thường xuyên rà soát, đề xuất phương án 
đơn giản hóa các quy định TTHC không phù hợp; đẩy nhanh tiến độ xây 
dựng, ban hành các quy định pháp luật để thực thi các phương án đơn 
giản hóa điều kiện kinh doanh, hoạt động kiểm tra chuyên ngành; thường 
xuyên chuẩn hóa các quy trình nội bộ, quy trình điện tử và thực hiện tốt 
việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện 
nghiêm việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra việc gải quyết hồ sơ 
trễ hẹn. 

SÔNG TRÀ 



Nguồn: http://baobinhduong.vn/tang-cuong-khao-sat-su-hai-long-cua-
nguoi-dan-doanh-nghiep-a218660.html 

 

7. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn ở quận Bình Tân 
đạt 100% 
Quận Bình Tân đã thực hiện đạt 8/9 chỉ tiêu đưa ra. Trong đó, nổi bật là 
các chỉ tiêu: tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn ở tất cả các lĩnh vực đều đạt 
100% (chỉ tiêu đưa ra là 98%); mức độ hài lòng của người dân và doanh 
nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt 98,97% 
(chỉ tiêu đưa ra 80%)... 

Tại buổi tổng kết công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành 
chính năm 2019 của quận Bình Tân vào sáng 6-3, UBND quận Bình Tân 
cho biết, trong năm, quận đã thực hiện đạt 8/9 chỉ tiêu đưa ra. Trong đó, 
nổi bật là các chỉ tiêu: tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn ở tất cả các lĩnh vực 
đều đạt 100% (chỉ tiêu đưa ra là 98%); mức độ hài lòng của người dân và 
doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt 
98,97% (chỉ tiêu đưa ra 80%)... 

 

Chủ tịch UBND quận Bình Tân Lê Văn Thinh trao bằng khen các đơn vị 
thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2019 

Theo Chủ tịch UBND quận Bình Tân Lê Văn Thinh, kết quả trên có được 
là nhờ quận thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó, đáng chú ý là 
phát huy được trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành 



hoạt động cải cách hành chính; nâng cao vai trò giám sát, phản biện của 
Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể – chính trị xã 
hội; kịp thời ghi nhận và tiếp thu các ý kiến, góp ý hợp lý, phù hợp với 
thực tiễn địa phương từ cơ quan báo chí và người dân... Từ đó, những 
tồn tại, hạn chế được khắc phục, nhiều mô hình, sáng kiến, cách làm hay 
về cải cách hành chính được triển khai và nhân rộng ở các cấp. 

 

Lãnh đạo UBND quận Bình Tân chúc mừng các phòng ban, đơn vị thực 
hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2019 

Một trong những mô hình, cách làm hay mang lại hiệu quả lớn trong cải 
hành chính ở Bình Tân là việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến. 

Sau 2 năm triển khai, đến nay quận Bình Tân có 61 thủ tục trực tuyến 
mức độ 3 (thuộc các lĩnh vực kinh tế, y tế, lao động, xây dựng, môi 
trường, hộ tịch, giáo dục, khen thưởng) và 13 thủ tục trực tuyến mức độ 4 
(thuộc hai lĩnh vực lao động và xây dựng). 

Tỷ lệ người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến ở quận Bình Tân ngày 
càng tăng. Cụ thể, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức 
độ 3 năm 2016 đạt 4,28%, năm 2017 tăng lên 27,34%, năm 2018 đạt 
51,38% và năm 2019 đạt 53,58% (9.156/17.087 hồ sơ); đặc biệt kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4 đạt 85,4% (3.518/4.118 
hồ sơ). 



 

Các phòng ban, đơn vị ký kết phối hợp thực hiện cải cách hành chính 
trong thời gian tới 

Đánh giá công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 
2019, Chủ tịch UBND quận Bình Tân Lê Văn Thinh nhìn nhận, bên cạnh 
những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính ở địa phương vẫn 
còn nhiều tồn tại, hạn chế: Ở một số cơ quan, đơn vị, lãnh đạo chưa xác 
định được tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, theo đó việc 
lãnh đạo, chỉ đạo chưa sâu sát, còn e dè, sợ trách nhiệm; chưa quyết tâm 
xử lý triệt để các hạn chế, đặc biệt là công chức có thiếu sót giải quyết hồ 
sơ hành chính. 

Để công tác cải cách hành tại quận Bình Tân tiếp tục nâng cao hiệu quả, 
Chủ tịch Lê Văn Thinh lưu ý lãnh đạo, thủ trưởng các phòng ban, đơn vị 
chức năng của quận phải làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Nơi nào giải 
quyết trễ hẹn hồ sơ hành chính, để người dân phản ánh, phiền hà, người 
đứng đầu đơn vị đó sẽ bị kỷ luật, xử lý trách nhiệm. 

Tại hội nghị, các phòng ban, đơn vị trực thuộc quận Bình Tân cũng đã ký 
kết phối hợp trong công tác cải cách hành chính trong thời gian tới. 

TUẤN VŨ 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/ty-le-ho-so-giai-quyet-dung-han-o-quan-
binh-tan-dat-100-649578.html 

 



8. Quận Hoàn Kiếm: Thực hiện hiệu quả công tác 
ứng dụng công nghệ thông tin 
Thời gian qua, công tác ứng dụng công nghệ thông tin của quận Hoàn 
Kiếm đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức của cấp ủy, 
chính quyền từ quận đến các phường về ứng dụng công nghệ thông 
tin được nâng cao; hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin được đầu tư 
hiện đại... góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và đẩy mạnh công tác 
cải cách hành chính. 

Vừa qua, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Ngọc 
Kỳ đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm về tình 
hình ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn quận. 

Theo báo cáo của quận Hoàn Kiếm, bám sát chỉ đạo của thành phố, 
những năm qua và năm 2019, công tác ứng dụng công nghệ thông 
tin trên địa bàn quận đạt được nhiều kết quả. Nhận thức của cấp ủy, 
chính quyền từ quận đến các phường về ứng dụng công nghệ thông 
tin được nâng cao; hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin được đầu tư 
hiện đại; phần mềm "Điều hành tác nghiệp" đã tạo môi trường làm việc 
hiện đại, chuyên nghiệp, nhanh chóng, chính xác và nâng cao hiệu quả 
hoạt động góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. 

Giám đốc Nguyễn Ngọc Kỳ cùng đoàn Sở Thông tin và Truyền 
thông kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại phường 



Hàng Bài. 

Các ứng dụng do thành phố triển khai được thực hiện quyết liệt và hiệu 
quả; công tác đảm bảo an toàn - an ninh thông tin được quận quan tâm; 
công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ công nghệ thông tin được 
chú trọng… 

Đặc biệt, nhiều chỉ tiêu theo Chương trình mục tiêu của thành phố được 
hoàn thành như: 100% các phường được kết nối mạng diện rộng; 100% 
các đơn vị từ quận đến phường được phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ 
thuật, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ yêu cầu giải quyết công 
việc và cung cấp các dịch vụ công cho công dân và doanh nghiệp; 100% 
văn bản giao dịch giữa các cơ quan nhà nước thuộc thẩm quyền quận 
được thực hiện trên môi trường mạng; 100% phường có Trang thông tin 
điện tử (sub-portal) trên Cổng thông tin điện tử của quận; 100% cán bộ, 
công chức, viên chức cấp phường và 50% cấp phòng, ban quản lý nhà 
nước đã đạt chuẩn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin… 

Phần mềm "Một cửa" điện tử dùng chung 3 cấp và dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4; phần mềm thuộc lĩnh vực Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch 
và Đầu tư, Thanh tra… được triển khai nghiêm túc. Cụ thể, các dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, 4 được thực hiện mang lại nhiều thuận lợi cho 
tổ chức công dân. Việc vận hành phần mềm một cửa điện tử dùng chung 
3 cấp của các đơn vị thuộc quận đã đi vào nền nếp. 

Quận cũng đã bố trí máy tính, máy quét có nối mạng Internet, mạng 
không dây để người dân sử dụng đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức 3 
và 4 tại bộ phận "Một cửa" quận và 18 phường. Năm 2019, cấp quận đã 
tiếp nhận 4.616 hồ sơ trực tuyến mức 3, 4; cấp phường tiếp nhận 12.889 
hồ sơ.  

Đáng chú ý, thực hiện đẩy mạnh ứng dụng văn bản điện tử có chữ ký số 
chuyên dùng Chính phủ, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã thực hiện 
chuyển đổi sử dụng chữ ký số chuyên Chính phủ thay thế chữ ký số 
chuyên dùng thành phố. 

Quận đã hoàn thành việc khảo sát và dự kiến triển khai dự án số hóa dữ 
liệu bằng nguồn vốn ngân sách đối với các lĩnh vực: Tư pháp, tài nguyên 
môi trường, lao động thương binh và xã hội, văn hóa thông tin… Quận 
cũng đã trang bị 193 máy tính bảng Ipad cho đối tượng lãnh đạo quận, 
thủ trưởng các phòng, ngành quản lý nhà nước, lãnh đạo 18 phường 
thuộc quận… 



Mặc dù quận đã triển khai quán triệt và thực hiện nhiều giải pháp nhằm 
đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trên toàn quận nhưng 
nhận thức của một bộ phận lãnh đạo, cán bộ các đơn vị về ứng dụng 
công nghệ thông tin còn hạn chế. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các chương trình, kế 
hoạch của thành phố, quận còn hạn chế; việc số hóa dữ liệu lĩnh vực hộ 
tịch, bảo trợ xã hội… thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, tiến độ triển khai 
chậm. Công tác thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân trong 
thực hiện dịch vụ công trực tuyến được quan tâm, song tỷ lệ đăng ký 
online vẫn thấp, đặc biệt đối với các dịch vụ công trực tuyến ở cấp 
phường. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 
Nguyễn Ngọc Kỳ ghi nhận công tác ứng dụng công nghệ thông tin trên 
địa bàn quận Hoàn Kiếm. Cùng với kết quả đã đạt được và khó khăn 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu 
những kiến nghị của quận cũng như của cơ sở đã nêu tại buổi làm việc. 

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Ngọc Kỳ cũng nhấn mạnh, ngoài những lĩnh 
vực trong thẩm quyền, một số mặt công tác khác như: Số hóa dữ liệu, 
các phần mềm ứng dụng, thủ tục hành chính… Sở sẽ phối hợp với các 
sở, ngành, kiến nghị thành phố cùng xem xét giải quyết.  

Cũng trong buổi sáng, đoàn công tác Sở Thông tin và Truyền thông đã tới 
kiểm tra thực tế tại bộ phận "Một cửa" Ủy ban nhân dân phường Hàng 
Bài, quận Hoàn Kiếm. 

P.B 

Nguồn: http://laodongthudo.vn/thuc-hien-hieu-qua-cong-tac-ung-dung-
cong-nghe-thong-tin-104317.html 

 

9. Cần Thơ chấn chỉnh việc lạm dụng bản sao chứng 
thực 
UBND TP Cần Thơ vừa ban hành chỉ thị về việc chấn chỉnh tình 
trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực, bản sao từ sổ 
gốc đối với giấy tờ, văn bản. 

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng lạm 
dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực, bản sao từ sổ gốc đối với giấy 
tờ, văn bản. 



 
Việc lạm dụng yêu cầu bản sao có chứng thực tạo áp lực quá tải cho 
công chức tư pháp. Trong ảnh: Công chức phường An Hội, quận Ninh 

Kiều giải quyết công việc cho người dân. Ảnh: NN 

Theo chỉ thị, khoản 1, Điều 6, Nghị định 23/2015 quy định:  “trường hợp 
pháp luật quy định nộp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp 
nhận bản sao, không được yêu cầu bản sao có chứng thực nhưng có 
quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu có trách 
nhiệm xác định tính chính xác của bản sao so với bản chính”. 

Tuy nhiên, qua phản ánh của người dân và thực tế công tác kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện công tác chứng thực trên địa bàn TP, nhận thấy 
số lượng bản sao có chứng thực, bản sao từ sổ gốc (gọi tắt là bản sao có 
chứng thực) được UBND các cấp thực hiện tăng hàng năm. 

Vẫn còn tình trạng yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bản sao có chứng thực 
khi thực hiện thủ tục hành chính. Từ đó, dẫn đến tình trạng sử dụng bản 
sao có chứng thực vượt quá sự cần thiết. Vấn đề này gây phiền hà, tốn 
kém cho người dân, lãng phí cho xã hội và tạo nên áp lực quá tải cho 
công chức tư pháp cấp huyện, cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ. 

Nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng 
thực, Chủ tịch UBND TP yêu cầu, giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, 
ngành TP, chủ tịch UBND quận/huyện có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức, cá 
nhân trực thuộc khi tiếp nhận những hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao các 



loại giấy tờ thì bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tự đối chiếu với bản chính 
để sử dụng. 

Không được yêu cầu nộp bản sao có chứng thực, trừ trường hợp văn bản 
quy phạm pháp luật có quy định phải nộp bản sao có chứng thực. 

Đồng thời chấn chỉnh kịp thời tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có 
chứng thực trái với quy định tại Điều 6 Nghị định 23/2015. Xử lý hoặc đề 
xuất xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong việc yêu cầu nộp bản 
sao có chứng thực. 

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu Sở GD&ĐT hướng dẫn, kiểm tra các cơ 
sở đào tạo trong tiếp nhận hồ sơ nhập học, không được yêu cầu nộp bản 
sao có chứng thực đối với giấy khai sinh và các loại giấy tờ khác. Không 
được quy định thời hạn có giá trị của bản sao có chứng thực. 

Sở LĐ,TB&XH khuyến khích áp dụng Điều 6, Nghị định 23/2015 đối với 
các tổ chức sử dụng lao động ngoài công lập nhằm giảm yêu cầu nộp 
bản sao có chứng thực khi tiếp nhận hồ sơ xin việc làm. 

Văn phòng UBND TP tăng cường kiểm tra việc thực hiện cơ chế “một 
cửa”, “một cửa liên thông” trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ 
quan hành chính nhà nước. Trường hợp phát hiện công chức, viên chức 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có yêu cầu nộp bản sao có chứng 
thực thì đề xuất xử lý nghiêm theo quy định. 

Nhẫn Nam 

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/can-tho-chan-chinh-viec-lam-dung-ban-sao-
chung-thuc-894642.html 

 

10. Hà Nội chính thức thí điểm đặt lịch làm thủ tục 
hành chính trực tuyến 
Từ ngày 1/3/2020 đến ngày 30/3/2020, Cục Thuế Hà Nội triển khai thí 
điểm hệ thống Tax Booking để nộp hồ sơ quyết toán thuế, hoàn thuế 
thu nhập cá nhân (TNCN) trong tháng đồng hành cùng người nộp 
thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2019 tại bộ phận “một cửa” của 
Cục Thuế Hà Nội. 



 

Ứng dụng Tax Booking để tải về điện thoại. Ảnh: NM. 

Hệ thống Tax Booking được xây dựng với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục, 
cho phép người nộp thuế đặt trước lịch làm việc với cơ quan thuế. Ứng 
dụng này góp phần làm giảm thời gian chờ để thực hiện thủ tục hành 
chính thuế, đồng thời cũng phục vụ tốt nhất cho người nộp thuế khi đến 
làm thủ tục hành chính tại cơ quan thuế. 

Một số tính năng nổi bật của hệ thống bao gồm: Cho phép người nộp 
thuế lựa chọn thời gian thực hiện thủ tục hành chính với cơ quan thuế 
qua ứng dụng Tax Booking (cài đặt trên điện thoại di động smartphone). 
Có thể khai báo số lượng hồ sơ để cơ quan thuế có thể phục vụ tốt nhất 
yêu cầu của người nộp thuế. Dễ dàng lấy số phục vụ bằng cách quét mã 
QRcode được cấp qua App Tax Booking. 

Để có thể đặt lịch trực tuyến, người nộp thuế truy cập vào 
website: http://hanoi.gdt.gov.vn/, chuyên mục “Đặt lịch thực hiện thủ tục 
hành chính trực tuyến” để tải và cài đặt App Tax Booking. 

Qua tìm hiểu được biết, người nộp thuế đánh giá rất cao việc Cục Thuế 
Hà Nội thí điểm đặt lịch làm thủ tục hành chính trực tuyến. Chị Hoàng Thị 
Thúy tại Láng Hạ - Hà Nội cho biết, chị đã dùng thử và thấy rất dễ sử 
dụng. Điều này giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi, mà còn được cán bộ 
thuế phục vụ chu đáo. 

“Việc Cục Thuế Hà Nội áp dụng đặt lịch làm thủ tục hành chính trực tuyến 
trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay là rất cần thiết, nó không chỉ giảm bớt 



thời gian chờ đợi của người nộp thuế, mà còn tránh phải làm việc lâu ở 
chỗ đông người, điều mà những người nộp thuế chúng tôi rất ngại khi 
dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay” - chị Thúy nói./. 

Nhật Minh 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2020-
03-07/ha-noi-chinh-thuc-thi-diem-dat-lich-lam-thu-tuc-hanh-chinh-truc-

tuyen-83437.aspx 

 

11. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi: Kết nối 
liên thông dữ liệu 
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa và Sở Tư pháp đã ký Quy 
chế phối hợp trong việc kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh 
để cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ dưới 6 tuổi. 

Quy chế phối hợp gồm 3 Chương, 9 Điều, quy định rõ trách nhiệm của 
hai bên trong việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện hiệu quả 
kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ BHYT cho trẻ em 
dưới 6 tuổi. 

Thanh Hóa là tỉnh trong nhóm đầu tiên cả nước ký kết Quy chế phối hợp 
thực hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ BHYT 
cho trẻ dưới 6 tuổi.  

Bảo hiểm xã hội thị xã Sơn Tây (Hà Nội): Tăng cường chống COVID-
19 

Nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bảo hiểm xã hội 
(BHXH) thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã triển khai một số biện pháp như trang 
bị nước rửa tay khô kháng khuẩn tại mỗi phòng làm việc, tại Bộ phận Một 
cửa nhằm phục vụ khách hàng đến giao dịch và làm việc. 100% viên 
chức đeo khẩu trang trong giờ làm việc để phòng chống lây nhiễm. BHXH 
thị xã Sơn Tây dán tờ rơi tuyên truyền về các biện pháp phòng chống 
bệnh tại sảnh cơ quan để tăng cường khuyến cáo, nâng cao ý thức 
phòng chống dịch đến từng người dân, khách hàng đến làm việc tại cơ 
quan. 

Bên cạnh đó, BHXH thị xã tăng cường tổng vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ tại 
các phòng làm việc, phòng họp, khuôn viên bên ngoài xung quanh trụ 
sở… 

NAM HÀ - S.T 
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