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1. Doanh nghiệp đừng ngại tham gia Cổng dịch vụ công 
Không biết thời hạn hồ sơ điện tử khi nào sẽ được giải quyết là lo 
ngại hàng đầu với doanh nghiệp trong đăng ký tài khoản và thực hiện 
dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Đến nay, đã hơn 6 tháng kể từ ngày Cổng dịch vụ công quốc gia được vận 
hành, nhưng tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký tài khoản còn rất thấp. Ông Mai 
Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, tính đến 
ngày 12/6, số tài khoản đăng nhập một lần trên Cổng là doanh nghiệp chỉ 
chiếm 1% trong tổng số 166.352 tài khoản. 

“Doanh nghiệp rất thờ ơ với vấn đề mang lại lợi ích cho mình. Ai cũng biết 
sẽ tiết giảm thời gian, chi phí cả chính thức và phi chính thức, nhưng lại 
muốn gặp trực tiếp cán bộ để trao đổi”, ông Mai Tiến Dũng nói. 

Tại Hội nghị trực tuyến “Giới thiệu Cổng dịch vụ công quốc gia và những 
lợi ích dành cho doanh nghiệp” được tổ chức mới đây ở TP.HCM, nhiều 
doanh nghiệp bày tỏ lo ngại về trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính 
công qua điện tử của một số cán bộ các cấp. 

Theo ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt 
Nam, mối lo nhất của doanh nghiệp khi tham gia Cổng là không biết thời 
điểm nào thủ tục được duyệt. 

Phó chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP. HCM 
(HAWA) Nguyễn Chánh Phương thì cho biết, thông tin trên Cổng dịch vụ 

 

Tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc 
gia còn rất thấp. 



công còn ít, HAWA và các hội viên đều gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn 
dữ liệu chung về ngành, xu hướng thị trường, tình hình chung trước khi tìm 
ra lời giải cho bài toán xây dựng nguồn lực phát triển cho tương lai, nhưng 
hiện chỉ có dữ liệu từ hải quan. Ông Phương kỳ vọng, trong tương lai, các 
hiệp hội ngành nghề như HAWA có thể tiếp cận hệ thống cơ sở dữ liệu lớn 
trên Cổng được tích hợp từ các bộ, ngành. 

Về vấn đề này, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, khi Cổng dịch vụ công 
quốc gia đi vào vận hành chỉ có 8 dịch vụ, thì nay đã là 512 dịch vụ và sẽ 
tiếp tục cập nhật cả số dịch vụ lẫn công tác kỹ thuật liên quan, trên tinh 
thần, người dân/doanh nghiệp chỉ cần đăng ký một địa chỉ duy nhất và 
không phải cập nhật lại thông tin đã cung cấp. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng ghi nhận các ý kiến trên và sẽ rà soát lại 
trước khi đưa ra chỉ đạo. Theo Bộ trưởng, hệ thống dữ liệu chung đang 
rất thiếu, khi hiện chỉ có cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, doanh 
nghiệp, tài chính, hải quan, trong khi dữ liệu quốc gia về dân cư và đất 
đai thì chưa. Nhưng nếu chờ đồng bộ, khi đã có tất cả dữ liệu mới triển 
khai chính phủ điện tử hay Cổng dịch vụ công quốc gia thì không thể 
bắt kịp xu hướng và đáp ứng yêu cầu phát triển chung. Do đó, cần vừa 
làm, vừa hoàn thiện hệ thống. 

“Làm chính phủ điện tử cần thời gian, quyết tâm, trường kỳ, nên rất mong 
doanh nghiệp ủng hộ bằng cách tham gia mạnh mẽ”. 

Bộ trưởng cũng cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng, từ tháng 6/2018 đến 
nay, Văn phòng Chính phủ chỉ xử lý hồ sơ công việc trên nền điện tử, phi 
giấy tờ (trừ văn bản mật).  Ngoài ra, Bộ trưởng sẽ tham mưu với Thủ 
tướng về việc quy định thời hạn giải quyết hồ sơ điện tử. 

Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu tiếp tục cải tiến kỹ thuật trên Cổng, hay 
có thể tiếp cận nguồn dữ liệu, việc cần thiết nhất là doanh nghiệp phải 
tham gia đăng ký tài khoản cũng như giải quyết các thủ tục liên quan trên 
hệ thống điện tử. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, điều cốt lõi là thay 
đổi tư duy của tất cả, chứ không phải vấn đề ở phần mềm hay công nghệ. 

“Làm chính phủ điện tử cần thời gian, quyết tâm, trường kỳ, nên rất mong 
doanh nghiệp ủng hộ bằng cách tham gia mạnh mẽ”, Bộ trưởng Mai Tiến 
Dũng kêu gọi. 

Được biết, cũng có những doanh nghiệp tỏ ra hài lòng về Cổng dịch vụ 
công quốc gia. Ông Trần Thành Trọng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần 
Sáng Ban Mai cho biết, năm 2016, Công ty cổ phần Sáng Ban Mai có đăng 
ký giấy phép đầu tư sang Pháp và thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thay vì chọn dịch vụ của một công ty luật với 



giá 10.000 USD. Kết quả là hoàn thành rất nhanh, khi 2 tuần hoàn thành 
hồ sơ và 3 tuần sau có giấy phép với phí chỉ vài trăm ngàn đồng. 

“Từ khi biết có Cổng dịch vụ công quốc gia, trong thời gian Covid-19, tôi đã 
làm xong 2 giấy phép lái xe quốc tế cho tôi và vợ chỉ trong 3 tuần. Sau đó, 
tôi chỉ đạo nhân viên đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ trên Cổng dịch 
vụ công quốc gia. Theo tôi, doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ công quốc 
gia trước khi có ý kiến vì không thử, sẽ mãi nghi ngờ nỗ lực cải cách của 
Chính phủ”, ông Trọng nói. 

 Nguồn: https://baodautu.vn/doanh-nghiep-dung-ngai-tham-gia-cong-dich-
vu-cong-d124273.html 

 

2. Hải quan nỗ lực cải cách hiện đại hoá, hướng tới 
chuẩn quốc tế 
Thời gian qua, với nhiều quyết tâm và nỗ lực, ngành hải quan đã 
được Chính phủ, các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá 
là một trong những lĩnh vực đi đầu trong cải cách hiện đại hóa. 

 

Tính tự động ngày càng cao 

Hải quan Việt Nam đã được định hướng theo các chuẩn mực hải quan hiện 
đại ở phạm vi khu vực và thế giới thể hiện ở một số kết quả quan trọng. 

Thứ nhất, ngành hải quan đã áp dụng hệ thống thông quan tự động tiên 
tiến hàng đầu thế giới cùng với phương pháp quản lý hải quan hiện đại 
theo chuẩn mực quốc tế. 



Hiện nay, tất cả các thủ tục hải quan cốt lõi hoàn toàn thực hiện bằng 
phương thức tự động thông qua Hệ thống VNACCS/VCIS ở mức độ rất 
cao tại 100% các đơn vị hải quan trên phạm vi toàn quốc với hơn 99% 
doanh nghiệp tham gia, xử lý hơn 99,6% tờ khai và thời gian tiếp nhận, xử 
lý, trả kết quả trong thời gian chỉ từ 1-3 giây. 

Thứ hai, hơn 98% thuế, phí, lệ phí với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
được thực hiện bằng phương thức điện tử tiên tiến. 

Từ năm 2009, ngành hải quan đã thực hiện thu thuế, phí, lệ phí bằng 
phương thức điện tử với cách thức được hoàn thiện dần theo thời gian. 
Hiện đã có 43 ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan, 29 ngân 
hàng triển khai kết nối 24/7, 6 ngân hàng triển khai chương trình doanh 
nghiệp nhờ thu. 

Không chỉ phục vụ cho cơ quan hải quan và tạo điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp, hệ thống thu thuế điện tử còn phục vụ cho các cơ quan 
quản lý nhà nước có liên quan. Ví dụ, từ ngày 6/1, UBND TP. Hải Phòng 
đã thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng cảng biển Hải 
Phòng qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan 24/7. Hiện có 4 ngân hàng 
phối hợp thu hộ phí sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển cho Hải Phòng. 

Thứ ba, ngành hải quan thực hiện kết nối trao đổi, xử lý với doanh nghiệp 
kinh doanh cảng, kho bãi để giảm thời gian thông quan hàng hóa. 

Thứ tư, hải quan triển khai dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp 
trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, góp phần tích cực vào công tác 
cải cách thủ tục hành chính. 

Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về 
Chính phủ điện tử và Kế hoạch triển khai Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) 
của Bộ Tài chính, đến nay gần 90% thủ tục hành chính  trong lĩnh vực hải 
quan đã được cung cấp DVCTT mức độ 3, 4, trong đó 100% thủ tục cốt lõi 
của ngành hải quan đã được cung cấp DVCTT ở mức độ 4. Hơn 98% số 
thủ tục hành chính của ngành hải quan trong tổng số 192 thủ tục được 
thực hiện bằng phương thức điện tử. 

Thứ năm, ngành hải quan đã chủ trì thực hiện cải cách kiểm tra chuyên 
ngành với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

Nhiều văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và kiểm tra chuyên ngành 
đối với hàng hóa XNK đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng tạo thuận lợi 
cho doanh nghiệp; tỉ lệ kiểm tra chuyên ngành giảm từ 30% năm 2015 
xuống còn 19,1% năm 2019; cắt giảm được 12.600/82.698 mặt hàng thuộc 
diện quản lý và KTCN… 



Thứ sau, Hải quan Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện Cơ chế một cửa 
quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, thực hiện nhiều cam kết quốc tế. 

Tính đến ngày 12/6/2020, Việt Nam đã gửi đi các nước 
ASEAN 384.365 C/O điện tử. Tính trung bình chi phí chuyển phát nhanh 
quốc tế (nếu sử dụng C/O giấy) mất khoảng 15 USD cho mỗi C/O giấy gửi 
đi nước ngoài thì với số lượng C/O điện tử gửi đi từ năm 2018 đến nay 
qua Cơ chế một cửa ASEAN, đã tiết kiệm được khoảng 5,7 triệu USD chi 
phí chuyển phát nhanh cho các doanh nghiệp. Ngoài ra, ngành hải quan 
cũng đã thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo 
vệ cộng đồng; thực hiện cải cách tổ chức bộ máy, thực hiện nhiều biện 
pháp bảo đảm liêm chính hải quan 

Chuyển đổi phương pháp quản lý tiết kiệm tối đa chi phí 

Hải quan Việt Nam đã và đang tích cực chuyển đổi phương pháp quản lý 
hải quan, giải quyết thách thức về sự gia tăng nhanh chóng của khối lượng 
công việc so với năng lực thực tiễn, lấy cải cách, hiện đại hóa làm cơ sở, 
bảo đảm sự phát triển chung của toàn ngành, giúp tiết kiệm nhiều chi phí. 

Việc áp dụng công nghệ thông tin đã làm thay đổi căn bản, toàn diện phương 
thức hoạt động của ngành hải quan, hình thành nên một hệ thống Hải quan 
Việt Nam hiện đại, minh bạch, hiệu quả; góp phần quan trọng vào cải cách thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hải quan.  

Về nhân sự, không tăng biên chế trong cả giai đoạn 2012-2020 nhưng vẫn 
bảo đảm thực hiện công tác quản lý về hải quan trong bối cảnh khối lượng 
công việc tăng gần gấp 2 lần. Từ năm 2012 đến 2020, số lượng tờ khai hải 
quan tăng 2,57 lần (năm 2012 là 5,19 triệu tờ khai, năm 2019 là 13,32 triệu 
tờ khai); số biên chế không tăng và giảm theo từng năm theo Nghị quyết 
39/NQ-TW của Bộ Chính trị nhưng nhờ áp dụng phương pháp quản lý hải 
quan tiên tiến, đẩy mạnh ứng dụng CNTT và đầu tư trang thiết bị hiện đại 
đã bảo đảm thực hiện công tác quản lý hải quan. 

Theo Tổng cục Hải quan, trong thời gian tới, nhất là sau đại dịch COVID-
19, kinh tế thế giới sẽ có nhiều biến động, cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0 sẽ tác động nhiều đến cách thức sản xuất, luân chuyển hàng hóa,... 
Trong bối cảnh trên, Hải quan Việt Nam sẽ tạo thuận lợi tối đa cho thương 
mại, góp phần tăng cường khả năng cạnh tranh quốc gia, đón làn sóng 
dịch chuyển đầu tư,.. đồng thời làm tốt nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận 
thương mại. 

Để thực hiện, Hải quan Việt Nam đặt ra các mục tiêu như: Hệ thống pháp 
luật hải quan đồng bộ, minh bạch, thủ tục hải quan đơn giản, hài hòa, phù 



hợp các chuẩn mực quốc tế; xây dựng bộ máy hải quan phù hợp với yêu 
cầu của nhiệm vụ mới; ứng dụng rộng rãi công nghệ của cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4 (Kết nối Internet vạn vật (IoT), Chuỗi khối 
(Blockchain), Trí tuệ nhân tạo (AI)… 

Anh Minh 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Hai-quan-no-luc-cai-cach-hien-dai-
hoa-huong-toi-chuan-quoc-te/398291.vgp 

 

3. Thu hút đầu tư mới: Cơ hội phụ thuộc vào chính 
Việt Nam 
Với việc kiểm soát dịch bệnh được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, 
cùng với môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, Việt Nam được 
xem là điểm đến thu hút nhiều hơn nguồn vốn ngoại sau đại dịch. 

Để cùng tìm hiểu rõ hơn về xu hướng dịch chuyển dòng vốn FDI và tìm 
các giải pháp đón dòng vốn này vào Việt Nam, phóng viên TTXVN đã ghi 
nhận các ý kiến của Giáo sư Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư 
nước ngoài và TS Nguyễn Trí Hiếu, Chuyên gia kinh tế về vấn đề trên. 

 

Dây chuyền chế biến tôm xuất khẩu tại nhà máy của Công ty Cổ phần thủy 
sản Minh Phú Hậu Giang. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN 

Giáo sư Nguyễn Mại: 4 điểm lưu ý để đón sóng FDI 



Hiện đang có xu hướng dịch chuyển luồng vốn đầu tư. Xu hướng này thể 
hiện rõ khi Mỹ đang tìm mọi cách để thu hút các nhà đầu tư của Mỹ về 
nước nhằm khắc phục dịch COVID-19 và tạo việc làm. Nhật Bản đã chi 2,2 
tỷ USD để khuyến khích các doanh nghiệp của mình chuyển đầu tư về 
nước hoặc sang nước thứ ba. Các doanh nghiệp châu Âu cũng đang có 
sự dịch chuyển khi chuỗi cung ứng toàn cầu có nguy cơ “đứt gãy” bởi dịch 
COVID-19. 

Trước khi dịch COVID-19 diễn ra, từ 2018-2019 xu hướng dịch chuyển 
luồng vốn đầu tư trên thế giới đã có và Việt Nam đã có cơ hội để đón nhận 
sự dịch chuyển đầu tư này. Tuy nhiên, sau dịch COVID-19, Việt Nam lại có 
cơ hội hơn để thu hút luồng vốn này. Điều này do những lý do sau: 

Thứ nhất, Việt Nam là nước phòng chống dịch COVID-19 tốt trên thế giới, 
điều này làm tăng vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Sau dịch, Việt 
Nam được đánh giá cao về chỉ số công khai, minh bạch thông tin, điều này 
tạo cho doanh nghiệp niềm tin vào thông tin thị trường. Bên cạnh đó, sau 
dịch bệnh, vị thế điều hành của Chính phủ được nâng cao. Chưa bao giờ 
người dân có niềm tin vào sự điều hành của Chính phủ Việt Nam như hiện 
nay. 

Thứ hai, tăng trưởng kinh tế quý I của Việt Nam cao vào nhất so với các 
nước trong khu vực. Trước đây, kinh tế Việt Nam tăng trưởng thấp hơn so 
với Ấn Độ nhưng hiện tại tăng trưởng của Việt Nam đang cao hơn. So với 
các nước Đông Nam Á, Việt Nam cũng có mức tăng trưởng cao nhất. Điều 
này cho thấy sức chống chọi của kinh tế Việt Nam trước khủng hoảng là 
rất tốt. 

Thứ ba, xét về điều kiện bên ngoài, xu hướng toàn cầu hóa đang có 
hướng thay đổi sau dịch bệnh, đặc biệt nguy cơ về chiến tranh thương mại 
giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng. Trong khi đó, Quốc hội Việt 
Nam vừa phê chuẩn Hiệp định thương mại Việt Nam với Liên minh châu 
Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – Liên minh châu Âu  
(EVIPA), điều này mở ra cơ hội lớn cho quan hệ kinh tế thương mại giữa 
Việt Nam và EU. 

Với những nguyên nhân trên, rõ ràng Việt Nam đang có cơ hội tốt hơn rất 
nhiều so với trước dịch về đón nhận luồng đầu tư mới. 

Tuy nhiên, để đón được làn sóng đầu tư này, theo tôi Việt Nam cần lưu ý 4 
điểm sau: 

Thứ nhất, Việt Nam cần chuẩn bị sẵn mặt bằng cho các nhà đầu tư. Chính 
phủ phải chỉ đạo các địa phương, các ban quản lý khu kinh tế, khu công 
nghiệp, khu chế xuất chuẩn bị sẵn mặt bằng, vị trí để đón nhận các nhà 



đầu tư. Không chỉ chuẩn bị về mặt bằng, Việt Nam cũng cần có thủ tục 
thuê đất đơn giản nhất và có giá thuê đất ưu đãi cho các nhà đầu tư. Đừng 
vì thấy xu hướng các nhà đầu tư dịch chuyển sang nhiều mà nâng giá đất 
lên bởi thực tế giá đất tại Việt Nam đã cao hơn trong khu vực. 

Thứ hai, Việt Nam cần chuẩn bị về nguồn nhân lực với trình độ cao và cần 
giới thiệu để các nhà đầu tư nhận thấy chất lượng nhân lực của Việt Nam 
sẵn sàng đáp ứng được các yêu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài. Điều 
này thực tế đã chứng minh khi Samsung vào Việt Nam, nguồn nhân lực đã 
đáp ứng được cho nhu cầu của Samsung. 

Thứ ba là hạ tầng cơ sở bao gồm điện nước, thông tin, logistics… phải 
được chuẩn bị tốt nhất và đáp ứng được các yêu cầu của nhà đầu tư. 

Thứ tư, Việt Nam cần tiếp tục rút gọn các thủ tục hành chính, giảm tối thiểu 
các thủ tục đầu tư kinh doanh để rút ngắn kế hoạch triển khai đầu tư của 
các doanh nghiệp. Đối với các nhà đầu tư lớn, ngoài những ưu đãi về thuế, 
đất đai cái họ cần là thời gian, vì đối với họ thời gian là vàng bạc. 

Tôi nhấn mạnh đây là một cơ hội tốt, “nghìn năm có một”, nhưng có tận 
dụng được hay không phụ thuộc vào chính Việt Nam. Việt Nam cần tận 
dụng cơ hội này bằng một thay đổi cơ bản trong hoạt động quản lý nhà 
nước đối với thu hút FDI. 

TS Nguyễn Trí Hiếu: Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp 

 

Cảng Quốc tế Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu). Ảnh: Mạnh Dương/TTXVN 



Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, nhờ vậy Việt Nam khởi 
động lại các hoạt động của nền kinh tế nhanh hơn các nước khác. Hiện 
hầu hết các ngành kinh tế đã đi vào hoạt động. Nhờ khởi động nhanh nền 
kinh tế, tôi cho rằng, Việt Nam sẽ có cơ hội phục hồi kinh tế nhanh hơn và 
có cơ hội đón nhận luồng vốn đầu tư đang dịch chuyển hiện nay. 

Bên cạnh đó, thông qua dịch bệnh, các nhà đầu tư đều nhìn nhận Việt 
Nam là một nền kinh tế ổn định khi vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng kinh 
tế cao trong quý I/2020. Chính vì vậy, các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu 
tư đến từ Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc… đang “nhòm ngó” đến Việt Nam 
như là một điểm đến đầu tư hấp dẫn. 

Tuy cơ hội là có nhưng Việt Nam vẫn phải cạnh tranh với tất cả các quốc 
gia khác trong thu hút đầu tư, chứ không phải Việt Nam là địa điểm duy 
nhất thu hút đầu tư. Chính vì vậy, khi các dòng tiền nước ngoài sẵn sàng 
đổ vào, Việt Nam cần lưu ý đến hàng loạt vấn đề như: Liệu Việt Nam có 
thể hấp thụ nguồn vốn đầu tư đó hay không? Liệu Việt Nam có lao động, 
nhân công tay nghề giỏi để đáp ứng được phương thức sản xuất kinh 
doanh theo yêu cầu của các nhà đầu tư hay không? Rồi các vấn đề thủ tục 
hành chính, hải quan, thuế… có đủ thông thoáng và hấp dẫn các nhà đầu 
tư hay không? Có chuẩn bị tốt và đáp ứng các vấn đề nêu trên thì Việt 
Nam mới có thể thu hút được dòng vốn dịch chuyển đầu tư đang diễn ra. 

Ngoài ra, tôi cho rằng, khi có dòng vốn đầu tư mới, Chính phủ phải có kế 
hoạch đón nhận và lựa chọn các nhà đầu tư. Việt Nam cần "chọn mặt gửi 
vàng" chứ không phải tiếp nhận một cách ồ ạt. Khi Việt Nam được ví như 
“hoa hậu” được nhiều người săn đón thì chúng ta có quyền lựa chọn ai là 
người bạn của chúng ta. Vì vậy, giữa các nhà đầu tư, việc lựa chọn các 
nhà đầu tư với những tiêu chí khách quan phù hợp với định hướng của 
Việt Nam, phù hợp với thực tiễn kinh doanh của Việt Nam là điều cần thiết. 

Quốc Huy/TTXVN (Thực hiện) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/kinh-te/thu-hut-dau-tu-moi-co-hoi-phu-thuoc-
vao-chinh-viet-nam-20200617100250627.htm 

 

4. Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Xây dựng 
Chiều 17/6, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội 
biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 
dựng. 



 
Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN 

Dự án luật nhận được sự tán thành của 449/462 đại biểu tham gia biểu 
quyết (chiếm 92,96% tổng số đại biểu Quốc hội). 

Trước đó, nhiều vấn đề về dự án Luật đã được các đại biểu Quốc hội quan 
tâm, cho ý kiến. Cụ thể, về quy định liên quan đến Giấy phép xây dựng, 
quản lý trật tự xây dựng (sửa đổi, bổ sung một số điều của Chương V), 
theo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, một số ý 
kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cần cải cách thủ tục hành chính đối với quy 
trình thẩm định cấp Giấy phép xây dựng, đặc biệt là các công trình nhà ở 
riêng lẻ; cần phân cấp mạnh hơn cho địa phương trong việc cấp Giấy phép 
xây dựng; đề nghị làm rõ các trường hợp được miễn Giấy phép xây dựng. 

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã sửa đổi việc tích hợp 
một số nội dung thẩm định thiết kế xây dựng được xem xét đồng thời trong 
bước cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng phải thực 
hiện cả hai thủ tục này. Quy định này đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp 
với nguyên tắc cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo thuận tiện, thông 
thoáng cho người dân và doanh nghiệp. 

Theo đó, tất cả các công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng 
thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hoặc được cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư 
xây dựng thì không yêu cầu phải có giấy phép xây dựng (Điểm g, Khoản 2, 
Điều 89). Các trường hợp không yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng, 



điều kiện chung cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đã được quy định rõ 
hơn tại Điều 89 và Điều 94 của dự thảo Luật. Hiện nay, việc cấp Giấy phép 
xây dựng tất cả các công trình xây dựng đều đã được phân cấp cho địa 
phương. 

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cấp phép xây dựng ở nông thôn cần 
quản lý chặt chẽ hơn; đề nghị miễn Giấy phép xây dựng đối với nhà ở 
riêng lẻ thuộc khu vực miền núi, hải đảo. 

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã quy định chặt chẽ hơn 
đối với việc cấp Giấy phép cho công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ ở nông 
thôn cho phù hợp với tình hình thực tế và xu thế phát triển đất nước. Theo 
đó, dự thảo Luật quy định không yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng đối 
với công trình xây dựng ở nông thôn và nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực 
không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy 
hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn; nhà ở riêng lẻ thuộc vùng miền 
núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 
khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo 
tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa (Điểm I, Khoản 2, Điều 89). 

Về ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cần quản lý nghiêm trật tự xây dựng, 
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết: Quản 
lý trật tự xây dựng là một trong những vấn đề được xã hội rất quan tâm và 
có quan hệ trực tiếp với hoạt động cấp Giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, 
việc thực hiện quản lý trật tự xây dựng không chỉ gắn liền với pháp luật về 
xây dựng mà còn liên quan đến pháp luật về đất đai, quy hoạch, thanh tra, 
xử lý vi phạm hành chính, tổ chức chính quyền địa phương... Về cơ bản, 
Luật Xây dựng hiện hành đã có quy định liên quan đến bảo đảm trật tự xây 
dựng. Một số hạn chế trong quản lý trật tự xây dựng thời gian vừa qua chủ 
yếu do khâu tổ chức thực hiện pháp luật chưa nghiêm, thiếu kịp thời. Vì 
vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng không nên quy định lại những 
nội dung về quản lý trật tự xây dựng tại Chương V dự thảo Luật. 

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã được sửa đổi, 
bổ sung, làm rõ trách nhiệm UBND cấp tỉnh, huyện về quản lý trật tự xây 
dựng trên địa bàn theo phân cấp của Chính phủ. 

Xuân Tùng (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/quoc-hoi-thong-qua-luat-sua-doi-bo-
sung-mot-so-dieu-cua-luat-xay-dung-20200617174013831.htm 

 



5. Sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường: Đổi mới để đáp 
ứng kỳ vọng của đại biểu và cử tri 
Sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) nhằm tạo một cuộc cách 
mạng trong chính suy nghĩ, tư duy quản lý đến nhận thức và hành 
động của mỗi người dân. 

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan 
Xuân Dũng: Rất ít dự án Luật mới có nhiều chính sách mang tính đột phá 
như vậy 

Môi trường là 1 trong 3 trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển nhanh 
và bền vững của đất nước, bên cạnh kinh tế và xã hội. địa vị, vị thế Việt 
Nam trên thế giới hiện nay đã ở mức cao, khác rất xa so với lúc ban 
hành Luật Bảo vệ môi trường 2015, nên công tác bảo vệ môi trường đòi hỏi 
phải ở mức cao hơn nhiều. 

 

Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và 
môi trường của Quốc hội 

Tôi đánh đánh giá cao sự đổi mới mạnh mẽ của dự án Luật Bảo vệ môi 
trường (sửa đổi) với 13 chính sách lớn, rất ít dự án Luật mới nào có nhiều 
chính sách mới mang tính đột phá như vậy. Tuy vậy, đổi mới càng nhiều 
thì trở ngại càng lớn, dẫn tới việc xây dựng Luật càng khó và rất khó để 
thể hiện được khát vọng của Chính phủ vì một Việt Nam sánh vai với 
cường quốc năm châu. 



Tuy vậy, chúng ta có quyền tin tưởng sẽ có một dự án Luật tốt phục vụ cho 
công tác bảo vệ môi trường và để có một cuộc sống tốt của người dân Việt 
Nam. Điều đó thể hiện rõ qua sự quyết tâm và dũng cảm đổi mới của Chính 
phủ và cơ quan soạn thảo, từ sửa một số điều đến sửa đổi tổng thể, từ 7 
chính sách mới thành 13 chính sách mới với nhiều quy định quan trọng. 

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc 
hội: Doanh nghiệp làm tốt BVMT sẽ ít bị thanh, kiểm tra                                 

Có thể nói thanh tra là một trong những hoạt động, công cụ quản lý Nhà 
nước nhằm thực hiện nhiều mục tiêu, trong đó, có mục tiêu bảo đảm pháp 
luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Thanh tra đột xuất là 
một trong các hình thức thanh tra được tiến hành khi có vụ việc, có khiếu 
nại tố cáo, có tin báo tố giác hoặc khi có vi phạm pháp luật, hoặc là trong 
các trường hợp được thủ trưởng giao. Để đảm bảo hiệu quả hoạt động 
thanh tra, đặc biệt là trong lĩnh vực môi trường, một lĩnh vực mà chúng ta 
thấy là còn nhiều vi phạm gây ảnh hưởng, tác động rất lớn tới môi trường 
thì tôi cho rằng thanh tra đột xuất là không cần phải báo trước. Nếu có vi 
phạm pháp luật mà chúng ta tiến hành thanh tra nhưng chúng ta lại phải 
báo trước, vô hình chung tạo điều kiện cho người vi phạm có thời gian, 
điều kiện để hủy bỏ chứng cứ để đối phó cơ quan Nhà nước. Như vậy sẽ 
làm giảm hiệu quả của hoạt động thanh tra. 

 

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của 
Quốc hội 



Về quy định của dự thảo Luật, đối với DN chấp hành tốt pháp luật về 
BVMT, tần suất bị kiểm tra thanh tra sẽ giảm đi. Tôi cho rằng, đây là một 
quy định hoàn toàn đúng đắn và phù hợp. Từ đó, sẽ khuyến khích các DN 
chấp hành tốt hơn pháp luật về BVMT, khuyến khích họ ứng dụng khoa 
học công nghệ, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về BVMT. Đây 
chính là điểm thưởng cho DN. Điều này, làm giảm số lượng đoàn kiểm tra 
của cơ quan Nhà nước, chi phí kiểm tra, thanh tra cũng sẽ giảm đi. Một số 
nước đã quy định như vậy. 

Một số lĩnh vực khác của chúng ta cũng đã có nhưng quy định tương tự. Ví 
dụ như trong lĩnh vực xuất - nhập khẩu, lĩnh vực hải quan. Do vậy tôi rất 
nhất trí với dự thảo Luật có quy định khuyến khích quy định ít thanh tra, 
kiểm tra đối với các DN chấp hành tốt Luật BVMT. 

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Phó Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội: Luật sẽ đáp ứng được tinh thần "không đánh đổi môi 
trường lấy tăng trưởng kinh tế" 

Luật tạo ra khuôn khổ pháp lý để điều chỉnh hành vi. Trước hết, đó là sự 
tuyên bố về mặt chính sách; tiếp theo là sự thẩm thấu các quy định về lĩnh 
vực BVMT vào đời sống xã hội, từ đó, nâng cao nhận thức của người dân 
về giá trị của môi trường. Với dự thảo Luật này, công tác BVMT phải tạo ra 
một cuộc cách mạng thật sự chứ không chỉ nói suông. 

Tất nhiên, nếu chúng ta kỳ vọng đạo luật này có thể giải quyết hết những 
bất cập, cũng như tự nó mang lại những giá trị tốt đẹp mà ta mong muốn, 
là điều không thể. Bởi lẽ, có luật rồi vẫn có thể tồn tại sự dối trá của doanh 
nghiệp (DN) trong những hồ sơ về môi trường khi xin đầu tư. Nhưng Luật 
sẽ giúp chúng ta có cơ sở đánh giá, xử lý nghiêm minh các vi phạm. Luật 
này được ban hành có thể sẽ đáp ứng được tinh thần "không đánh đổi môi 
trường lấy tăng trưởng kinh tế" như Chính phủ trình. 



 

Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội 

Dự thảo luật đã cải cách mạnh mẽ, cắt giảm trên 40% thủ tục hành chính; 
tích hợp từ 7 "giấy phép con" chỉ còn 1 giấy phép môi trường. 

Tôi rất đồng tình với quan điểm "7 trong 1" mà Chính phủ đã thể hiện trong 
Tờ trình trước Quốc hội. Việc tích hợp giúp giảm nhiều thủ tục hành chính 
không cần thiết. Nếu đánh giá đầy đủ tính hiệu quả của việc này, mỗi năm 
có thể giúp tiết kiệm cho người dân, DN, Nhà nước hàng ngàn tỉ đồng. 

Nếu bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết sẽ đem lại lợi ích chung 
cho cả xã hội. Tôi nghĩ việc làm này sẽ được người dân và DN rất ủng hộ. 

Liên quan đến thực trạng công tác kiểm tra, thanh tra có sự chồng chéo 
giữa lực lượng thanh tra tài nguyên - môi trường và cảnh sát môi trường, 
tôi cho rằng, phải phân định rõ: Cảnh sát môi trường là lực lượng giúp 
ngành công an thực hiện chức năng phòng chống tội phạm chứ không 
phải là phòng chống vi phạm pháp luật. Còn chức năng quản lý Nhà nước, 
trong đó có thanh - kiểm tra, chính là để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hành 
vi vi phạm pháp luật. Hai vấn đề này khác nhau. Nếu như lúc nào 2 lực 
lượng này cũng "kè kè" bên DN thì DN sẽ rất khó làm việc. 

Theo tôi, việc kiểm tra, thanh tra, đánh giá, xem xét, xử lý việc chấp hành 
pháp luật nên giao cho cơ quan quản lý Nhà nước. Còn việc trinh sát, 
phòng chống tội phạm về môi trường thì giao cho cảnh sát môi trường. Để 
tránh tình trạng sáng gặp thanh tra của ngành tài nguyên - môi trường, 



chiều lại gặp cảnh sát môi trường hoặc gặp cùng lúc cả hai lực lượng, Thủ 
tướng Chính phủ cần có hướng dẫn cụ thể. Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên 
và Môi trường và Bộ Công an cần có quy chế phối hợp, phân định rõ trách 
nhiệm, thẩm quyền để tránh chồng chéo.q 

Đại biểu Phạm Văn Hòa - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 
Vĩnh Long: Thanh, kiểm tra đột xuất mới ngăn chặn được cái xấu 
trong môi trường 

Vấn đề bảo vệ môi trường đang ngày càng quan trọng và trở thành vấn đề 
luôn được các cử tri, các tầng lớp nhân dân quan tâm và chất vấn. 

Với những mục tiêu và những điều khoản mới trong Dự án Luật BVMT 
(sửa đổi) được bảo đảm chất lượng cuộc sống người dân, đồng thời, góp 
phần phòng vệ, ngăn chặn, sàng lọc các dự án có công nghệ lạc hậu, có 
nguy cơ gây ô nhiễm, tôi tin tưởng rằng, sau khi Luật có hiệu lực thi hành 
chắc chắn sẽ nhận được đông đảo nhân dân ủng hộ. Song song với đó là 
công tác triển khai, tổ chức những quy định của Luật phải được minh bạch, 
khách quan. 

 

Ông Phạm Văn Hòa - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long 

Tôi tán thành những nội dung thanh tra, kiểm tra đột xuất được nêu trong 
dự thảo Luật, bởi việc thông báo trước không bao giờ thanh tra, phát hiện 
được những cái xấu trong môi trường. Việc thanh, kiểm tra đột xuất mới 
đạt hiệu quả và người dân hài lòng hơn. 



Ngoài ra, tôi cũng lưu ý cần giải quyết được vấn đề đang vướng mắc hiện 
nay về việc chồng chéo và trốn tránh trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà 
nước mỗi khi có vấn đề về môi trường, ô nhiễm. 

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Đoàn đại biểu TP. Hà Nội) - Phó Chủ tịch Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam: Bảo vệ môi trường tốt hơn nhưng Luật 
phải thông thoáng hơn 

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế đặt ra những vấn 
đề rất mới về bảo vệ môi trường. Tôi kỳ vọng Luật lần này bảo vệ môi 
trường tốt hơn nhưng phải thông thoáng hơn. 

Về một số điểm mới của dự thảo Luật BVMT sửa đổi, tôi đánh giá cao đề 
xuất tích hợp các thủ tục hành chính vào giấy phép môi trường. Đó là đề 
xuất có trách nhiệm, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước là 
hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng cải cách hành chính, chặt chẽ 
nhưng thông thoáng, khoa học, khả thi. Quản lý bằng công cụ hướng dẫn 
hành vi chứ không phải bằng các thủ tục rườm rà, trói buộc. 

 

Ông Ngọ Duy Hiểu (Đoàn đại biểu TP. Hà Nội) - Phó Chủ tịch Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam 

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, tôi cho rằng, rất cần phân định rõ nhiệm 
vụ giữa lực lượng thanh tra chuyên ngành và lực lượng cảnh sát môi 
trường để tránh chồng chéo, làm khó các cơ quan doanh nghiệp. Ta phải 
xác định ngay trong luật nội hàm của thanh tra, kiểm tra; điều kiện thanh 
tra, kiểm tra. Trường hợp nào thì lực lượng thanh tra tiến hành, khi nào thì 



lực lượng cảnh sát môi trường vào cuộc. Dự thảo Luật chưa cụ thể hóa 
được vấn đề này, sẽ khó cho quá trình thực hiện. 

Mặt khác, tôi rất ủng hộ việc thanh tra đột xuất không báo trước, điều này 
giúp cho cơ quan làm nhiệm vụ thanh tra đánh giá chính xác thực trạng 
tình hình, tính chất, mức độ vi phạm, phòng ngừa việc đối phó, giấu diếm 
vi phạm của đơn vị được thanh tra. Tuy nhiên, trong dự thảo luật cần quy 
định cụ thể điều kiện thanh tra đột xuất, chủ thể có quyền ra quyết định 
thanh tra đột xuất, tránh việc tùy tiện, gây khó dễ, phiền hà cho doanh 
nghiệp.q 

Đại biểu Tạ Văn Hạ (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh  Bạc Liêu) - Ủy viên 
Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và 
Nhi đồng của Quốc hội: Tích hợp giấy phép môi trường: “Tránh 1 cửa 
mang 7 khóa” 

Việc tích hợp 7 loại giấy phép về môi trường và xả nước thải vào nguồn 
nước hiện có thành giấy phép môi trường được doanh nghiệp đánh giá 
cao. Dù vậy, đây là việc phải làm. Việc tích hợp này mang lại các lợi ích: 
Trước hết, về thủ tục, quy trình thủ tục sẽ đơn giản, tiết kiệm thời gian cho 
DN, thống nhất về mặt quản lý Nhà nước và làm rõ về đầu mối phải chịu 
trách nhiệm. Tuy vậy, tích hợp phải chất thực sự. Đã thu được từ 7 cửa 
trước kia thành 1 cửa hiện nay thì nên tránh tình trạng 1 cửa nhưng lại 
mang 7 cái khóa khác nhau, 1 giấy phép nhưng gồm 7 nội dung, 7 quy 
trình khác nhau. Như thế chỉ là tích hợp về mặt cơ học chứ chưa thực sự 
cải cách thủ tục hành chính, cải cách quy trình. 



 

Ông Tạ Văn Hạ (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh  Bạc Liêu) - Ủy viên 
Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và 

Nhi đồng của Quốc hội 

Về quan điểm “Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế” trong 
dự thảo Luật, tôi đánh giá cao nhận thức của Chính phủ, Nhà nước về vấn 
đề môi trường, nhưng thực hiện như thế nào, lộ trình ra sao để kết hợp hài 
hòa giữa bảo vệ môi trường và tăng trưởng thì cần có bước đi cụ thể và 
hiệu quả. 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/sua-doi-luat-bao-ve-moi-truong-
doi-moi-de-dap-ung-ky-vong-cua-dai-bieu-va-cu-tri-305844.html 

 

6. Bộ Tài chính triển khai thực hiện thủ tục hành chính 
trên môi trường điện tử 
Triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ 
về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Bộ Tài chính 
vừa ra Thông báo số 373/TB-BTC yêu cầu các đơn vị thuộc và trực 
thuộc Bộ tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng triển khai các 
nhiệm vụ được giao đối với Bộ Tài chính tại Nghị định này. 



 

Ảnh minh họa 

Cụ thể, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ của 
đơn vị tăng cường chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả 
Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, trọng tâm là việc tiếp nhận, 
giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy trình; làm rõ 
trách nhiệm của công chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết để 
phản hồi cho tổ chức, cá nhân, bảo đảm việc phân công khoa học, các nội 
dung phản hồi chính xác, đúng thời hạn. 

Cán bộ, công chức giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị phải đăng ký 
tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia (đối với các đơn vị có thủ tục 
hành chính tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia) để thực hiện dịch vụ 
chứng thực bản sao từ bản chính hoặc kiểm tra, xác thực kết quả chứng 
thực bản sao điện tử từ bản chính. 

Các đơn vị rà soát, quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày mẫu kết quả 
thủ tục hành chính điện tử theo lĩnh vực quản lý đối với văn bản chuyên 
ngành để đảm bảo sự thống nhất. Tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi giải quyết của đơn vị trên môi trường điện tử để 
tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có 
thẩm quyền. 

Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp với ngân hàng hoặc tổ chức cung cấp 
dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện kết nối, tích hợp, triển khai dịch vụ 
thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đối với thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết… 



Ngoài ra, Thông báo 373/TB-BTC còn nêu rõ trách nhiệm của một số đơn 
vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính trong việc nghiên cứu, tổ chức triển 
khai thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trên. 

Trước đó, ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-
CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên 
môi trường điện tử. Nghị định yêu cầu tối đa hóa các bước thực hiện thủ 
tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công 
sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền. 

Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử phải lấy tổ chức, 
cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 
làm trung tâm, bảo đảm ngôn ngữ, phương thức thực hiện đơn giản, dễ 
hiểu, dễ thực hiện, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ 
tục hành chính. Không yêu cầu tổ chức, cá nhân khai, nộp lại những dữ 
liệu mà cơ quan thực hiện thủ tục hành chính đang quản lý hoặc đã được 
cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ. 

Cùng với đó, việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 
không làm tăng phí, lệ phí ngoài quy định của pháp luật. Phải tuân thủ các 
quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan đến 
thực hiện giao dịch điện tử mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
đã ký kết hoặc gia nhập. 

TA 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/bo-tai-chinh-trien-khai-thuc-hien-thu-
tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu/398378.vgp 

 

7. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quy định thủ tục 
hành chính có tính đặc thù 
Sáng 18/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật với 449/457 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 92,96%. Trong đó 
cho phép HĐND cấp tỉnh được quy định thủ tục hành chính khi ban 
hành nghị quyết để quy định biện pháp có tính chất đặc thù. 

 

 

 

 



 

92,96% đại biểu Quốc hội ủng hộ. 

Trước đó, giải trình về nội dung trên, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của 
Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, có ý kiến đề nghị quy định HĐND 
cấp tỉnh có thể giao UBND cấp tỉnh quy định thủ tục hành chính để tổ chức 
thực hiện nghị quyết của HĐND trong trường hợp cần thiết.  

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, các quy định thủ tục 
hành chính có tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người 
dân, do đó về nguyên tắc phải được quy định cụ thể trong luật, trường hợp 
cần thiết mới quy định trong nghị định của Chính phủ; riêng đối với nghị 
quyết của HĐND, quyết định của UBND thì chỉ được quy định thủ tục hành 
chính trong trường hợp được luật giao.  

Trong sửa đổi Luật lần này, để khắc phục một số vướng mắc đã được 
nhận diện qua tổng kết thực tiễn, dự thảo Luật đã cho phép HĐND cấp tỉnh 
được quy định thủ tục hành chính khi ban hành nghị quyết để quy định 
biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương.  

Nếu cho phép HĐND cấp tỉnh tiếp tục “ủy quyền” cho UBND cấp tỉnh quy 
định thủ tục hành chính để thực hiện nghị quyết của HĐND sẽ mở rộng 
thêm chủ thể, thêm hình thức văn bản quy định về thủ tục hành chính. Vì 
vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về 
vấn đề này như dự thảo Luật. 

Trước khi thông qua toàn bộ dự thảo Luật, Quốc hội đã biểu quyết thông 
qua một số khoản của Luật về trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc trong 
thẩm tra dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; về sửa đổi, bổ sung 



các Điều từ 74 - 77 liên quan đến trình tự xem xét, thông qua dự án luật, 
dự thảo nghị quyết. 

Hoàng Thư 

Nguồn: https://baophapluat.vn/thoi-su/hoi-dong-nhan-dan-cap-tinh-duoc-
quy-dinh-thu-tuc-hanh-chinh-co-tinh-dac-thu-524293.html 

 

8. Tăng cường đối thoại, lắng nghe dân 
Thời gian qua, các cấp ủy Đảng đã có nhiều giải pháp quyết liệt, cụ 
thể để nâng cao hiệu quả, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện và hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị của địa 
phương. 

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
Nguyễn Phú Cường đối thoại với nông dân vào tháng 12-

2019. Ảnh: L.Quyên 

Một trong số đó phải kể đến là việc tăng cường lắng nghe, tiếp xúc, đối 
thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Từ 
đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng cũng như những bức xúc của 
nhân dân để kịp thời giải quyết các sự, vụ việc hợp lòng dân, tạo sự đồng 
thuận cao trong dân. 

* Đối thoại để lắng nghe dân 

Không chỉ khẳng định được vị trí hàng đầu cả nước trong phát triển công 
nghiệp, trong năm 2019 vừa qua, Đồng Nai còn là một trong hai địa 
phương đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh 
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Để có kết quả đó, thời gian 



qua, tỉnh luôn tập trung quan tâm, đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và 
nông thôn. Trong đó, luôn chú trọng lắng nghe những tâm tư, nguyện 
vọng, ý kiến phản ánh ở cơ sở, đặc biệt là nông dân, để đưa ra những chỉ 
đạo, chính sách hỗ trợ kịp thời. 

Đơn cử như, vào những ngày cuối tháng 12-2019, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường đã trực tiếp 
đối thoại với hơn 200 nông dân, đại diện cho hơn 139 ngàn hội viên nông 
dân trên địa bàn tỉnh. 

Trong không khí cởi mở và xây dựng chân 
thành nông dân đã đóng góp những ý kiến 
liên quan đến sản xuất nông nghiệp, 
thương mại dịch vụ ở nông thôn như: việc 
tìm đầu ra cho tiêu thụ nông sản, chính 
sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
liên kết thực hiện du lịch sinh thái, nông dân 
kiệt quệ do dịch tả heo châu Phi cần sự hỗ 
trợ nhiều hơn nữa từ Nhà nước... Sau khi 
lắng nghe ý kiến của nông dân, Bí thư Tỉnh 
ủy Nguyễn Phú Cường đã chia sẻ, giải đáp 
cho người dân thông hiểu từng ý kiến, từng 
vấn đề; đồng thời, chỉ đạo các ngành chức 
năng tích cực triển khai các biện pháp tháo 
gỡ những khó khăn, vướng mắc cho nông 
dân. Và điều thấy rõ sau buổi đối thoại là sự 
phấn khởi và tin tưởng của người nông dân 
vào những chủ trương, giải pháp trong 
nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

Cũng trong tháng cuối năm 2019, Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND 
H.Vĩnh Cửu đã có buổi đối thoại trực tiếp, nhằm lắng nghe ý kiến của 
người dân 2 xã: Tân An và Trị An xung quanh việc giải tỏa, đền bù, bàn 
giao mặt bằng để khởi công dự án mở rộng tỉnh lộ 768, đoạn từ cầu Thủ 
Biên đến TT.Vĩnh An. 

Tại buổi đối thoại, người dân 2 xã đều bày tỏ sự đồng tình ủng hộ và mong 
muốn dự án sớm được triển khai, vừa mở rộng đường, vừa đảm bảo các 
lợi ích an sinh của người dân. Lãnh đạo huyện cũng đã chỉ đạo các ban, 
ngành của huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh 
để nhanh chóng hoàn tất các thủ tục cần thiết, tạo thuận lợi để dự án sớm 
được khởi công, bảo đảm lợi ích an sinh cho người dân... 

Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, 
thực hiện Quyết định 728-
QĐ/TU của Ban TVTU về 
đối thoại giữa người đứng 
đầu cấp ủy, chính quyền 
với nhân dân, trong năm 
2019 có 11/11 huyện, thành 
phố tổ chức đối thoại với 
nhân dân. Qua đó, người 
đứng đầu Đảng bộ, chính 
quyền của huyện đã trực 
tiếp nghe được kiến nghị, 
bức xúc của người dân để 
kịp thời chỉ đạo, giải quyết 
cũng như ghi nhận những 
đóng góp tham gia xây 
dựng Đảng bộ, chính quyền 
trong sạch, vững mạnh. 



Trong khi đó, năm qua, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền H.Long 
Thành đã có buổi đối thoại cởi mở với người dân về kế hoạch cung cấp 
nước sạch trên địa bàn huyện. Tại buổi đối thoại, nhân dân đã cởi mở, 
thẳng thắn bày tỏ nguyện vọng được sử dụng nước sạch và kiến nghị cần 
hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch... 

Sau khi lắng nghe ý kiến của người dân, Bí thư Huyện ủy Long Thành 
Dương Minh Dũng kết luận, nhu cầu sử dụng nước sạch và kiến nghị hoàn 
thiện hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn huyện là nhu cầu, nguyện vọng 
rất chính đáng của người dân. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính 
quyền, các cơ quan chức năng, các đơn vị đầu tư cung cấp nước sạch 
trên địa bàn huyện cần phải ghi nhận ý kiến của nhân dân và cùng nhau 
phối hợp để đưa ra những giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới 
nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân và hướng đến 
xây dựng Long Thành đạt chuẩn các tiêu chí đô thị vào năm 2025. 

Còn tại H.Nhơn Trạch, từ năm 2016 đến nay, Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch 
UBND huyện đã trực tiếp tổ chức 7 buổi đối thoại với sự tham gia của gần 
1,3 ngàn người dân. Trong khi đó, các đồng chí bí thư Đảng ủy, chủ tịch 
UBND các xã, TT.Hiệp Phước cũng đã tổ chức được 68 buổi đối thoại với 
hơn 2,3 ngàn người dân lắng nghe... Qua đó, chỉ đạo, giải quyết kịp thời 
những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng 
cuộc sống nhân dân. 

* Tăng thêm sự đồng thuận trong dân 

Tại xã Bình Lộc (TP.Long Khánh), những năm qua, diện mạo nông thôn 
mới đã có nhiều khởi sắc, đời sống an sinh xã hội được nâng cao.Từ năm 
2016, xã Bình Lộc đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao.  



 

Người dân bày tỏ tình cảm với Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Hòa Hiệp sau khi nghe những chia sẻ của các cấp lãnh đạo tại hội 

nghị tiếp xúc cử tri tại H.Nhơn Trạch mới đây 

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Lộc Đoàn Thạch Nam, để có 
được kết quả đó, một trong những yếu tố góp phần rất quan trọng là việc 
cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn chú trọng sâu sát, lắng nghe, 
nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của người dân, tạo sự đồng thuận 
trong dân. 

Đảng ủy đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên ban thường vụ, 
ban chấp hành phụ trách từng lĩnh vực và địa bàn nhằm tăng cường mối 
quan hệ mật thiết với nhân dân trong thực hiện từng mục tiêu, nhiệm vụ cụ 
thể, tăng cường sự lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tạo sự đoàn kết 
thống nhất. Chỉ đạo tổ chức họp dân vừa để thực hiện công tác tuyên 
truyền, vừa để bàn bạc, lấy ý kiến đóng góp, thống nhất của người dân 
từng nội dung trong việc thực hiện các đề án xây dựng nông thôn mới... Từ 
đó, làm cơ sở đề ra những định hướng, giải pháp phù hợp với tình hình 
thực tế của địa phương, được nhân dân đồng thuận và tích cực chung 
sức, đồng lòng thực hiện. Bằng chứng là trong tổng số nguồn vốn huy 
động đầu tư xây dựng nông thôn mới 120 tỷ đồng của xã, trừ vốn ngân 
sách nhà nước, có trên 55 tỷ đồng là do 
nhân dân đóng góp... 

Nhằm kịp thời nắm bắt tâm 
tư, nguyện vọng của nhân 



Tại buổi tiếp xúc với cử tri và nhân dân 2 
xã: Phước An, Long Thọ và TT.Hiệp 
Phước mới đây, ngoài việc trao đổi, tiếp 
thu những ý kiến, kiến nghị của người 
dân về một số vấn đề như điện, đường, 
nước sạch ở một số điểm dân cư còn 
chưa đảm bảo..., trong vai trò của một đại 
biểu nhân dân, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ 
tịch UBND H.Nhơn Trạch Lê Thành Mỹ 
còn nhấn mạnh: “Người dân khi có vấn 
đề khúc mắc, bức xúc, kiến nghị, nhất là 
những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, không cần đợi đến lúc có 
buổi tiếp xúc cử tri mới chia sẻ. Bất cứ khi nào cũng có thể lên gặp và kiến 
nghị ngay với cán bộ, chính quyền địa phương để được giải quyết kịp thời, 
tránh để lâu làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống”. 

Ông Lê Thành Mỹ cũng nhấn mạnh, chính quyền các xã, thị trấn phải tăng 
cường sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe người dân, nắm bắt kịp thời 
những khó khăn, kiến nghị của người dân; tăng cường giám sát, kiểm tra 
để phát hiện những thiếu sót, bất cập, hạn chế để xử lý và kiến nghị xử lý 
kịp thời, tạo đồng thuận trong dân. 

Cũng tại buổi tiếp xúc này, sau khi được trực tiếp gặp gỡ, trao đổi và lắng 
nghe những lời giải đáp tâm huyết từ lãnh đạo tỉnh, huyện, xã về vấn đề 
liên quan đến đời sống bản thân và người dân xung quanh nơi bà sinh 
sống, bà Trần Thị Lê (ấp 2, xã Long Thọ) đã rất hài lòng, phấn khởi. “Hôm 
nay được gặp và giãi bày trực tiếp với lãnh đạo các cấp, tôi thật sự cảm 
thấy rất mãn nguyện. Được gặp gỡ, trao đổi trực tiếp thế này, tôi cảm thấy 
cán bộ rất gần gũi, thân thiện với người dân. Tôi tin rằng, với những chia 
sẻ, giải đáp từ các cấp lãnh đạo vừa rồi, các vấn đề mà người dân đang 
trăn trở sẽ sớm được giải quyết. Tôi mong rằng các cán bộ, lãnh đạo các 
cấp thường xuyên gần dân, lắng nghe, gặp gỡ dân nhiều hơn nữa để giúp 
dân, cùng dân giải quyết những vấn đề khó khăn, giúp dân thêm hiểu, 
thêm đồng thuận”.            

  Hồ Thảo 

Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202006/tang-cuong-doi-
thoai-lang-nghe-dan-3008722/ 

 

9. Dịch vụ bưu chính - hành chính công: “Điểm cộng” 
của bưu điện 

dân, giải quyết vướng mắc 
cho cơ sở, nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chi bộ khu 
dân cư, Ban TVTU đã ban 
hành Quy định 32-QĐi/TU 
ngày 27-8-2019 về việc các 
đồng chí tỉnh ủy viên trực tiếp 
dự sinh hoạt chi bộ khu dân 
cư. 



Những người dân sử dụng dịch vụ bưu chính - hành chính công đều 
bày tỏ sự hài lòng, tin tưởng, yên tâm cao. Bản thân những nhân viên 
bưu điện cũng cảm thấy yêu nghề hơn khi đem lại thêm niềm vui cho 
mọi người. 

Đã 3 năm kể từ khi triển khai Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch 
vụ bưu chính công ích. Dịch vụ này đã ghi “điểm cộng” trong mắt người 
dân và doanh nghiệp, song vẫn cần mở rộng độ phủ hơn nữa. 

Mới đây, lựa chọn ngẫu nhiên tỉnh Hưng Yên làm điểm đến, chúng tôi đã 
tiếp xúc với nhiều người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, đơn vị liên 
quan để tìm hiểu cụ thể những kết quả đạt được, cũng như những điểm 
cần khắc phục nhằm tăng độ hài lòng của người dân đối với việc tiếp nhận 
hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 
công ích (gọi tắt là dịch vụ bưu chính – hành chính công). 

Kỳ I: Người dân hài lòng hơn khi làm thủ tục hành chính 

Những người dân sử dụng dịch vụ bưu chính – hành chính công đều bày 
tỏ sự hài lòng, tin tưởng, yên tâm cao. Bản thân những nhân viên bưu điện 
cũng cảm thấy yêu nghề hơn khi đem lại thêm niềm vui cho mọi người. 

Không còn vất vả làm thủ tục hành chính 

Tìm hiểu thông tin qua mạng Internet, anh Trịnh Quang Tuyền, người dân 
xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã đến Bưu điện huyện để 
làm thủ tục cấp giấy lý lịch tư pháp. 

“Trước đây, khi phải làm một số giấy tờ liên quan đến các sở ở trên tỉnh, 
tôi phải đi lại nhiều, mất công mất buổi, có khi mất cả 1 ngày làm thủ tục, 
rồi chờ rất lâu sẽ mới kết quả. Giờ bưu điện triển khai dịch vụ này, tôi thấy 
rất tiện ích. Lần đầu tiên làm thủ tục cấp giấy lý lịch tư pháp tại bưu điện, 
tôi được các anh chị nhân viên bưu điện hỗ trợ nhiệt tình, hướng dẫn sửa 
sai sót, đỡ mất thời gian. Các thủ tục cũng khá đơn giản chứ không bị lằng 
nhằng quá nhiều loại giấy tờ”, anh Tuyền chia sẻ. 



 

Người dân có thể ra bưu điện để làm các thủ tuc hành chính một 
cách thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng. 

Tương tự anh Tuyền, ông Chu Tiểu Bình, sống khu phố Nhân Dục, 
phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên đã tìm đến bưu điện để nộp hồ 
sơ lý lịch tư pháp. Ông cho biết: “Trước kia tôi phải đến bộ phận một cửa 
của Sở Tư pháp, chờ đợi rất vất vả. Giờ có sự liên kết, phối hợp giữa Sở 
Tư pháp với Bưu điện tỉnh, người dân chúng tôi tiết kiệm được nhiều thời 
gian, công sức, tiền của. Chỉ cần chi thêm 64.000 đồng chi phí chuyển 
phát, tôi sẽ được nhân viên bưu điện mang trả kết quả tận nhà. Dịch vụ 
này rất tiện ích. Tôi rất yên tâm khi sử dụng dịch vụ của bưu điện. Mong 
bưu điện tiếp tục phát huy trong thời gian tới, không chỉ với riêng dịch vụ 
làm hồ sơ lý lịch tư pháp mà thêm nhiều dịch vụ hành chính công khác 
nữa”. 

Cũng bày tỏ sự hài lòng, đánh giá cao dịch vụ bưu chính – hành chính 
công, anh Nguyễn Văn Tuấn, ở thôn Ngọc Trúc, xã Minh Hoàng, huyện 
Phù Cừ kể: “Tôi làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe và hôm nay được bưu 
tá mang trả kết quả ngay tại nhà. Trước nếu muốn cấp đổi giấy phép lái xe, 
tôi phải vào tận Sở Giao thông vận tải, chờ đợi làm thủ tục, rồi đến hẹn 
phải quay lại để nhận bằng lái xe. Giờ tôi rất yên tâm và hài lòng với cung 
cách phục vụ nhanh gọn của bưu điện”. 

Là chủ của một doanh nghiệp, ông Nguyễn Xuân Chiều, Giám đốc Công ty 
TNHH Xây dựng Chiều Dương thực sự cảm nhận rõ những tiện ích của 
dịch vụ bưu chính – hành chính công. Ông nói: “Trước kia, chúng tôi phải 



cử riêng một người đến cơ quan bảo hiểm nộp tờ khai hoặc đóng bảo 
hiểm trực tiếp. Giờ chỉ cần ngồi văn phòng, có nhân viên bưu điện đến hỗ 
trợ, thuận tiện hơn rất nhiều so với trước. Gửi qua dịch vụ bưu điện thì rất 
yên tâm. Chúng tôi chưa bao giờ bị thất lạc hồ sơ. Ngoài dịch vụ này, 
chúng tôi còn sử dụng nhiều dịch vụ khác của bưu điện như chuyển phát 
nhanh, ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện…”. 

Sự nỗ lực của người bưu điện 

Được biết, để triển khai Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 
bưu chính công ích, toàn bộ mạng lưới bưu điện đã có sự nỗ lực và quyết 
tâm rất cao. Bưu điện tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các sở, ban, ngành 
mở khóa đào tạo để hướng dẫn quy trình nghiệp vụ cho nhân viên bưu 
điện. 

 

Quầy Bưu điện được đặt ngay trong trụ sở Trung tâm Hành chính 
công tỉnh Hưng Yên 

“Cán bộ một cửa các sở, ban, ngành, đặc biệt là các Sở Tư pháp, Giao 
thông, Kế hoạch – Đầu tư, Bảo hiểm xã hội đã sang hướng dẫn tận tình, 
“cầm tay chỉ việc”, thực hành tại chỗ trong vòng 1 tháng để nhân viên bưu 
điện có kinh nghiệm tiếp nhận hồ sơ, nắm bắt được các quy trình, thủ tục 
cần thiết. Khi có vướng mắc, nhân viên bưu điện đều được hướng dẫn 
ngay”, chị Tạ Thị Hiển, Giao dịch viên Bưu cục Hành chính công, Bưu điện 
TP. Hưng Yên cho biết. 



Từng trực tiếp tiếp rất nhiều hồ sơ từ người dân, doanh nghiệp, chị Trịnh 
Thị Tần, giao dịch viên Bưu điện huyện Văn Lâm hồ hởi bày tỏ: “Quá trình 
triển khai không có gì vướng mắc, mọi thủ tục được thực hiện trên phần 
mềm, công việc được giải quyết nhanh gọn, thuận tiện. Người dân rất hài 
lòng với dịch vụ này của chúng tôi”. 

Ông Nguyễn Mạnh Miến, bưu tá xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ, cũng 
chung niềm vui của người bưu điện: “Rất nhiều người dân đã đăng ký sử 
dụng dịch vụ bưu chính – hành chính công, từ chứng minh thư đến hồ sơ 
bảo hiểm, bằng lái xe… Nhiều người cảm ơn bưu điện vì thủ tục hành 
chính đã được giải quyết rất nhanh gọn. Tôi cũng hạnh phúc hơn khi đi làm 
công việc của mình. Dù công việc nhiều hơn trước nhưng chúng tôi vẫn 
cảm thấy rất vui vì đem lại niềm vui cho nhiều người và bản thân mình 
cũng có thêm thu nhập”. 

Mong muốn chung của những người bưu điện là sẽ có thêm nhiều người 
dân biết đến dịch vụ bưu chính – hành chính công trong thời gian tới. 

Ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 45 
về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch 
vụ bưu chính công ích. 

Bình Minh 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/vien-thong/dich-vu-buu-chinh-
hanh-chinh-cong-diem-cong-cua-buu-dien-648935.html 

 

10. Kỳ II: Dịch vụ bưu chính - hành chính công: Cánh 
tay nối dài của các sở, ngành 
Không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp gia tăng sự hài lòng khi làm 
thủ tục hành chính (TTHC), sự tham gia của mạng lưới bưu điện còn 
giúp các sở, ban, ngành giảm áp lực lớn trong công việc, tăng hiệu 
quả dịch vụ hành chính công. 

Giảm áp lực cho cơ quan nhà nước 

Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là Trung tâm Dịch vụ hành chính công 
tỉnh Hưng Yên, được đặt tại vị trí rất đắc địa của Bưu điện tỉnh trước kia (ở 
trung tâm thành phố, giao thông thuận lợi, gần khu hành chính nhà nước 
của tỉnh). 

Ông Trần Văn Thắng, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Dịch vụ hành 
chính công tỉnh Hưng Yên cho biết: Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động 
(ngày 16/9/2019) đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 34.000 hồ sơ 



TTHC, đã giải quyết và trả kết quả khoảng 31.000 hồ sơ, tỷ lệ 99,4% sớm 
và trước hạn; thu nộp ngân sách gần 9 tỷ đồng tiền phí và lệ phí. Theo 
khảo sát đánh giá của người dân thì 99,7% rất hài lòng, 0,3% hài lòng. 

 

Theo khảo sát đánh giá của người dân thì 99,7% rất hài lòng, 0,3% 
hài lòng 

“Có kết quả như vậy nhờ một phần đóng góp rất lớn của Bưu điện tỉnh. 
Trung tâm đã phối hợp với Bưu điện tỉnh, dành riêng 1 bưu cục ngay tại 
Trung tâm để người dân đến giao dịch và thực hiện các yêu cầu như tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC ngay tại nhà, qua đó đã giảm tải 
áp lực cho các sở, ngành trong khâu tiếp nhận hồ sơ TTHC. Bây giờ, gần 
30% kết quả giải quyết TTHC của người dân được chuyển trả tại nhà qua 
dịch vụ bưu điện. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tích cực phối hợp với 
bưu điện đơn giản hóa các thủ tục hành chính, các khâu đăng ký để người 
dân thuận lợi hơn trong việc đăng ký giải quyết TTHC và nhận kết quả 
TTHC tại nhà, nâng cao tỷ lệ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công 
ích”, ông Trần Văn Thắng nhận định. 

Với góc nhìn của người trong cuộc, chị Vũ Thị Thúy Ngọc, Chuyên viên Bộ 
phận Một cửa, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hưng Yên chia sẻ: Trước khi 
thực hiện Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ, việc tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả TTHC cho các tổ chức, cá nhân được cơ quan BHXH thực 
hiện tại bộ phận một cửa của BHXH cấp tỉnh và cấp huyện. Lượng công 
việc rất lớn, gây áp lực cho cán bộ một cửa, đồng thời mất nhiều thời gian 



đi lại của các tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ và nhận kết quả từ cơ quan 
BHXH. Sau khi BHXH tỉnh đã phối hợp Bưu điện tỉnh trong việc tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, lượng hồ sơ 
tồn đọng tại cơ quan BHXH đã được giảm đi nhiều, qua đó, giảm áp lực 
cho cán bộ một cửa, tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian và chi phí tối đa 
cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện giao dịch hồ sơ tại cơ quan BHXH. 

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính cho địa phương 

Huyện Văn Lâm nhiều năm qua luôn đứng ở top đầu của tỉnh Hưng Yên về 
cải cách hành chính. Theo lời ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND 
huyện này, thời gian qua, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các sở, 
ngành phối hợp với bưu điện để triển khai tốt dịch vụ công qua mạng lưới 
bưu chính công ích. 

“Những dịch vụ bưu chính – hành chính công được người dân và doanh 
nghiệp sử dụng nhiều nhất là bảo hiểm xã hội, đăng ký kinh doanh… Ngày 
trước, người dân và doanh nghiệp phải lên huyện làm thủ tục, mất nhiều 
thời gian. Bây giờ cứ qua bưu điện, kết quả sẽ được trả đúng hẹn. Các tổ 
chức, cá nhân đều rất đồng tình, ủng hộ và hoan nghênh. Sắp tới, chúng 
tôi sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp tốt với bưu điện tiếp tục 
đẩy mạnh dịch vụ công này. Những đơn vị liên quan đến giải quyết thủ tục 
hành chính cho người dân, doanh nghiệp đều phải chung tay phối hợp 
thực hiện để tránh phiền hà, đặc biệt là để tránh lỡ hẹn trả kết quả TTHC 
cho người dân, doanh nghiệp”. 

 



Những dịch vụ bưu chính – hành chính công được người dân và doanh 
nghiệp sử dụng nhiều nhất là bảo hiểm xã hội, đăng ký kinh doanh 

“Dịch vụ bưu chính - hành chính công là một phần của cải cách hành 
chính. Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp sẽ giúp tăng chỉ số cải 
cách hành chính của tỉnh. Chúng tôi đang cố gắng phát huy hiệu quả kết 
hợp giữa dịch vụ bưu chính với sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp 3 – 4 
của người dân”, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm cho biết thêm. 

Đồng quan điểm, ông Tạ Ngọc Công, Chủ tịch UBND xã Minh Hoàng, 
huyện Phù Cừ nhấn mạnh: “Tại xã Minh Hoàng, trước đây, người dân rất 
vất vả khi thực hiện các TTHC, phải lên huyện hoặc các sở ban ngành của 
tỉnh thì mới làm được. Từ khi có dịch vụ bưu chính – hành chính công, mọi 
việc thuận tiện hơn nhiều. Đây là bước đột phá rất quan trọng đối với công 
tác cải cách hành chính tại địa phương. Bà con nhân dân rất đồng tình, 
ủng hộ việc triển khai Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ”. 

Nhận rõ lợi ích của dịch vụ bưu chính – hành chính công, đại diện của các 
cơ quan, sở, ngành tại Hưng Yên đều bày tỏ mong muốn thời gian tới các 
cơ quan liên quan sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để mở rộng 
độ phủ của dịch vụ rất nhiều tiện ích này tới đông đảo hơn nữa người dân, 
doanh nghiệp. 

Trong suốt 3 năm thực hiện Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ, 
chất lượng dịch vụ bưu chính – hành chính công bảo đảm 100% theo tiêu 
chí kỹ thuật mà Bộ TT&TT ban hành đối với dịch vụ bưu chính công ích, và 
100% hồ sơ không xảy ra mất mát, thất lạc, hư hỏng. 

Năm 2017 có khoảng 9 triệu hồ sơ, năm 2018 tăng lên 12 triệu hồ sơ, và 
2019 có hơn 15 triệu hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích. Dự kiến trong 2 quý đầu năm 2020 sẽ có gần 8 triệu hồ sơ 
được bưu điện tiếp nhận và chuyển trả đến tận nhà người dân. 

 Bình Minh 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/dich-vu-buu-chinh-
hanh-chinh-cong-canh-tay-noi-dai-cua-cac-so-nganh-648946.html 

 

11. TP.Thủ Dầu Một: Thành công bước đầu trong công 
tác hành chính 
Trong giai đoạn 2016- 2020, từ sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy Thủ 
Dầu Một, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn TP.Thủ 
Dầu Một đạt nhiều kết quả tích cực. TP.Thủ Dầu là đơn vị cấp huyện 



dẫn đầu về Chỉ số CCHC 5 năm liền. Có được kết quả này là nhờ sự 
quyết tâm chính trị của Đảng bộ thành phố, sự đóng đóng góp tích 
cực của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. 

 

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công TP.Thủ Dầu Một giải quyết thủ 
tục hành chính cho người dân 

 Quyết tâm trong công tác chỉ đạo 

Nếu như năm 2014, TP.Thủ Dầu Một là đơn vị dẫn đầu Chỉ số CCHC cấp 
huyện thì các năm 2015, 2016, 2017, 2018, TP.Thủ Dầu Một tiếp tục dẫn 
đầu trong 9 huyện, thị, thành phố về Chỉ số CCHC. Năm 2015, 5/14 
phường của thành phố loại tốt thì năm 2017, 12/14 phường của thành phố 
thuộc nhóm tốt của tỉnh, trong đó có đến 7 phường nằm trong nhóm dẫn 
đầu. Năm 2018, 4/14 phường của thành phố xếp loại xuất sắc, 10/14 
phường thuộc loại tốt. 

Một điểm sáng được người dân đánh giá cao là TP.Thủ Dầu Một đã đưa 
vào vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Thủ Dầu Một. Đây là 
nơi duy nhất tiếp nhận và phối hợp giải quyết TTHC của thành phố; cung 
cấp thông tin, dịch vụ về các TTHC nhanh chóng, thuận tiện thông qua 
trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại. Từ khi trung tâm đi vào hoạt 
động đến nay, người dân đã đánh giá cao và bày tỏ sự hài lòng về trang 
thiết bị tại trung tâm, như: Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, được 
kết nối mạng liên thông, cán bộ “một cửa” có thái độ tiếp dân niềm nở, có 



trách nhiệm trong việc giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức. Nhờ đó, 
số lượng hồ sơ giải quyết đạt kết quả cao. Trong giai đoạn 2016- 2020, tỷ 
lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 98%. 

Bà Lê Thị Thanh Loan, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công 
TP.Thủ Dầu Một, cho biết lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một đã có nhiều cố gắng 
trong việc xây dựng trung tâm trên nền tảng cải tạo từ bộ phận “một cửa” 
của TP.Thủ Dầu Một. Trung tâm được đầu tư trang thiết bị đồng bộ, hiện 
đại như trang bị máy tính để bàn cho người dân, tổ chức khi ngồi chờ, tiện 
việc theo dõi TTHC qua môi trường mạng. Ngay tại cổng ra vào của trung 
tâm cũng được trang bị máy bốc số thứ tự và tổ chức bộ phận tư vấn nhu 
cầu giải quyết TTHC cho người dân. UBND TP.Thủ Dầu Một thường xuyên 
yêu cầu trung tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tính hiệu 
quả trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính. 

Từ trung tâm này, nhìn tổng thể ra 14 phường của TP.Thủ Dầu Một mới 
thấy sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy Thủ Dầu Một trong công tác 
CCHC. Tại phường Phú Mỹ, trong những năm qua luôn chỉ đạo quyết liệt 
công tác CCHC. UBND phường luôn cố gắng, nỗ lực trong công tác cải 
cách TTHC. Cụ thể, tại bộ phận “một cửa” của phường ngoài việc gắn máy 
lạnh, máy nước nóng, trang bị tivi để phục vụ người dân trong quá trình 
ngồi chờ làm thủ tục, UBND phường có gắn thêm camera giám sát và 
trang bị các bộ máy vi tính có kết nối internet, khu vực ngồi chờ có wifi 
miễn phí, bố trí bảng niêm yết công khai TTHC nhằm giải quyết TTHC theo 
quy trình quản lý chất lượng ISO, tạo thuận lợi cho người dân đến giải 
quyết TTHC. 

Tại các phường Phú Lợi, Phú Cường, Chánh Mỹ, Phú Hòa, Phú Thọ, Hòa 
Phú… công tác CCHC được cấp ủy quan tâm chỉ đạo. “Cái chính không 
phải để nâng cao thứ hạng mà cái chính là phục vụ nhân dân”, bà Nguyễn 
Thị Hồng Yến, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ cho biết như thế. Theo 
bà Yến, mục đích cuối cùng trong công tác cải cách TTHC là phục vụ lợi 
ích người dân. Chúng tôi thường xuyên lắng nghe người dân bày tỏ sự hài 
lòng và không hài lòng để khắc phục nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn 
trong công tác CCHC”. 

Kết quả của sự đoàn kết 

Trong suốt giai đoạn 2016- 2020, UBND TP.Thủ Dầu Một đã chỉ đạo các 
cơ quan, phòng, ban, các phường thường xuyên, kịp thời đẩy mạnh công 
tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước ở 
địa phương, thực hiện bảo đảm đúng quy trình, thủ tục, thời gian quy định 
về các TTHC, tạo sự đồng tình, đánh giá cao của tổ chức, cá nhân. Trong 



công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức luôn được chú 
trọng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng lên. 
Công tác CCHC kết hợp với thực hiện quy chế dân chủ đã giúp thay đổi lề 
lối làm việc, tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả giải quyết TTHC, ngày càng được sự đồng tình của nhân dân. 

UBND TP.Thủ Dầu Một đã quyết liệt thực hiện nâng cấp hạ tầng công 
nghệ thông tin từ UBND thành phố đến các phường. Cùng với đó, UBND 
thành phố đã tập trung chỉ đạo việc công khai, minh bạch TTHC trên môi 
trường mạng, tạo thuận tiện cho người dân, tổ chức trong thực hiện TTHC; 
chú trọng công tác tuyên truyền về CCHC, hệ thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật, hiện đại hóa nền hành chính, đáp ứng yêu cầu hội nhập của địa 
phương; chú trọng triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Đối với 
công tác cán bộ, UBND thành phố chú trọng nâng cao chất lượng, đặc biệt 
là các vị trí trực tiếp giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức đều được 
chuẩn hóa đúng tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh. 

Để phát huy kết quả này, trong thời gian tới, UBND TP.Thủ Dầu Một tiếp 
tục chỉ đạo thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại. 
Cùng với đó là đoàn kết, nhất trí cao trong việc tập trung chỉ đạo công tác 
công khai, minh bạch TTHC trên môi trường mạng, tạo thuận tiện cho 
người dân, tổ chức trong thực hiện TTHC; chú trọng công tác tuyên truyền 
về CCHC, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, hiện đại hóa nền 
hành chính, đáp ứng yêu cầu hội nhập của địa phương; chú trọng triển 
khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Đối với công tác cán bộ, UBND 
thành phố chú trọng nâng cao chất lượng, đặc biệt là các vị trí trực tiếp giải 
quyết TTHC cho người dân, tổ chức. 

HỒ VĂN 

Nguồn: http://baobinhduong.vn/tp-thu-dau-mot-thanh-cong-buoc-dau-trong-
cong-tac-hanh-chinh-a225217.html 

 


