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1. Thủ tục tự làm khó mình 
Trong 2 năm gần đây, số lượng văn bản về quản lý, kiểm tra chuyên 
ngành đã tăng lên hơn 120 văn bản, điều đó đã gây khó khăn, lúng 
túng cho cả doanh nghiệp và hải quan. 

 

VASEP kiến nghị bỏ quy định đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài 
phải nộp trực tiếp tại hải quan. Ảnh: T.H 

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng thư ký Hiệp hội chế biến và xuất khẩu 
thuỷ sản Việt Nam (VASEP) cho biết: Thủ tục đăng ký sử dụng mã số mã 
vạch nước ngoài đòi hỏi nhiều giấy tờ, hồ sơ khó xin được từ khách hàng 
lại phải nộp trực tiếp tại hải quan, không được làm trực tuyến nên doanh 
nghiệp mất rất nhiều thời gian và nhiều khi không đủ hồ sơ theo yêu cầu 
của GS1 (hệ thống tiêu chuẩn). 

Điều này dẫn tới doanh nghiệp tốn nhiều thời gian, chi phí, thậm chí bị cơ 
quan hải quan xử phạt hành chính do không xin được giấy xác nhận của 
GS1. Đây là sự cản trở cho hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam. Do vậy, 
VASEP kiến nghị bỏ quy định này trong dự thảo Thông tư ghi nhãn điện tử. 

Dù đã rất nỗ lực để giảm 22.000 mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành từ 
năm 2015 đến nay nhưng vẫn còn 78.000 mặt hàng phải thực hiện quản 
lý, kiểm tra chuyên ngành. 

Mục tiêu của Chính phủ là tỉ lệ các lô hàng xuất nhập khẩu phải kiểm tra 
chuyên ngành tại giai đoạn thông quan dưới 10%. Và, dù rằng tính đến nay 
đã có 13 Bộ, ngành tham gia kết nối 198 thủ tục hành chính qua cơ chế 
một cửa quốc gia, nhưng theo bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Môi 



trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của CIEM, cách thức quản lý, 
kiểm tra chuyên ngành hiện nay đang quá mức cần thiết, chưa áp dụng 
rộng rãi thông lệ quốc tế tốt, tạo rào cản không cần thiết cho doanh nghiệp. 

Nguồn: https://enternews.vn/thu-tuc-tu-lam-kho-minh-181750.html 

 

2. Giấy chứng nhận ATTP hết hạn thì phải làm thế 
nào? 
Công ty tôi kinh doanh và sản xuất các loại hạt, ngũ cốc đã được cấp 
giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tuy nhiên 
mới đây tôi xem lại thì thấy giấy chứng nhận chỉ có hiệu lực đến 
tháng 10/2020. Vậy giờ công ty tôi vẫn tiếp tục sản xuất kinh doanh 
thì có phải xin giấy chứng nhận mới không? Thủ tục như thế nào? 

Giấy chứng nhận ATTP hết hạn thì phải làm thế nào? 

Luật sư tư vấn: 

Khoản 1 Điều 37 Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH Luật an toàn thực 
phẩm 2018 quy định : 

Điều 37. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm 



1. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu lực 
trong thời gian 03 năm. 

Theo như trình bày giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bên phía công ty 
bạn chỉ có hiệu lực đến hết tháng 10/2020, vì vậy công ty bạn nên thực 
hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận an toàn thực phầm. 

Khoản 2 Điều 37 Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH Luật an toàn thực 
phẩm 2018 quy định : 

Điều 37. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm 

2. Trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
phải nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp tiếp tục sản 
xuất, kinh doanh. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại được thực hiện theo quy 
định tại Điều 36 của Luật này. 

Điều 36. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm 

1. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
gồm có: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm; 

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

c) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều 
kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền; 

d) Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp; 

đ) Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực 
phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành. 

2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm được quy định như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ xin cấp 
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền quy định tại Điều 35 của Luật này; 



b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực 
phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nếu đủ điều kiện thì phải 
cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/hoi-am/giay-chung-nhan-attp-het-
han-thi-phai-lam-the-nao-674983.html 

 

3. Thay đổi cơ quan sát hạch, cấp giấy phép lái xe: 
Phải thuyết phục dân tránh chồng chéo "quyền anh, 
quyền tôi" 
Một trong những vấn đề gây tranh cãi trong thời gian qua là để bộ 
Công an hay bộ Giao thông Vận tải quản lý đào tạo, sát hạch cấp 
bằng lái xe. Đây vốn là hoạt động dân sự, mà từ lâu cơ quan dân sự 
vẫn quản lý tốt. Liệu tới đây giao sát hạch, cấp bằng lái xe cho bộ 
Công an có khác nào "vừa đá bóng, vừa thổi còi"? 

Bộ Công an sẽ thay bộ GTVT sát hạch, cấp giấy phép lái xe? 

Dự kiến trình Quốc hội 2 phương án...  

Chính phủ vừa có tờ trình dự án luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông 
đường bộ. Theo tờ trình, Chính phủ đã thảo luận và thống nhất dự án luật 
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định các vấn đề về: Quy 
tắc giao thông, đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe; đăng ký và cấp, 
thu hồi biển số xe cơ giới... 



Để đáp ứng yêu cầu đổi mới, cải cách hành chính và thực tiễn về trật tự, 
an toàn giao đường bộ hiện nay, bộ Công an, bộ Giao thông Vận tải, bộ Tư 
pháp thống nhất để bộ Công an báo cáo Quốc hội theo phương án 1: Vấn 
đề đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe thuộc phạm vi điều chỉnh của 
dự án luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. 

Việc thống nhất phương án này được lý giải là để đảm bảo tính hợp lý, 
đồng bộ và thống nhất, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, bảo vệ tính mạng, 
tài sản, bảo vệ con người. "Đa số thành viên Chính phủ đồng ý với phương 
án", nội dung tờ trình nêu. 

Bộ trưởng bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể và Thứ trưởng bộ Tư 
pháp cũng đã ký văn bản thể hiện sự đồng ý, thống nhất để bộ Công an 
báo cáo Quốc hội phương án trên. Tuy nhiên, do có ý kiến khác nên Chính 
phủ cũng đưa ra trong tờ trình phương án 2 để Quốc hội tham khảo. 

Phương án 1: Vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp GPLX thuộc phạm vi điều 
chỉnh của dự án luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. 

Phương án 2: Dự án luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) tiếp tục điều 
chỉnh vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Bộ Công an chủ trì, 
phối hợp với bộ GTVT xây dựng nội dung thuyết minh phù hợp cho từng 
phương án. 

Cụ thể từ năm 2001 đến nay, công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái 
xe đã được quy định trong luật Giao thông đường bộ, nghĩa là do bộ Giao 
thông Vận tải phụ trách và được thực hiện ổn định. Tuy nhiên, phương án 
này không phù hợp với cấu trúc, mục tiêu và nội dung của luật Giao thông 
đường bộ (sửa đổi) là thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng hiện 
đại, hiệu quả, nâng cao chất lượng hệ thống mạng lưới đường bộ... 

Giấy phép lái xe chỉ còn 11 hạng 

Đại diện bộ Công an cho hay, trong quá trình xây dựng dự án luật Bảo 
đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bộ Công an đã nghiên cứu, 
tham khảo pháp luật của nhiều nước. Hầu hết các nước đều có luật 
chuyên biệt về trật tự, an toàn giao thông, tách bạch với quy định về xây 
dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, vận tải đường bộ. Vì vậy, nội 
dung dự luật được thể hiện theo đúng quan điểm được Chính phủ thống 
nhất trong Nghị quyết 123 về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật 
tháng Tám của Chính phủ. 

Theo đó, dự án luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ có 
phạm vi điều chỉnh là quy định các vấn đề về quy tắc giao thông; đăng ký 
và cấp, thu hồi biển số xe cơ giới; đào tạo, sát hạch và cấp, cấp lại, đổi, 



thu hồi giấy phép lái xe; điểm của giấy phép lái xe; tổ chức an toàn giao 
thông và chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ; giải quyết ùn tắc, tai nạn 
giao thông; các biện pháp thực thi pháp luật trong phát hiện, xử lý vi phạm 
về an toàn giao thông đường bộ. 

Theo tờ trình, dự án luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ còn 
có những nội dung mới khác như sẽ quy định 1 hạng bằng lái (hạng B) để 
cấp cho người lái xe ôtô chở người đến 9 chỗ, xe ôtô tải, máy kéo có khối 
lượng hàng chuyên chở theo thiết kế không vượt quá 3.500kg. Trong luật 
này sẽ bỏ quy định bằng lái hạng E, các hạng F. Theo đó, giấy phép lái xe 
còn 11 hạng gồm: A01, A2, A3, B, C, D2, D, BE, CE, D2E, DE. 

Đáng chú ý, Chính phủ đồng ý với đề xuất quy định về điểm của giấy phép 
lái xe. Theo đó, bằng lái sẽ được cấp 12 điểm trong 12 tháng; nếu bị trừ 
hết điểm trong thời hạn 6 tháng, tài xế có nhu cầu cấp lại thì phải sát hạch 
lại. Nếu bằng lái còn điểm thì được phục hồi 12 điểm sau 12 tháng kế tiếp. 

Lo ngại xáo trộn, "quyền anh, quyền tôi" 

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc sát hạch, cấp giấy phép lái xe được bộ 
Giao thông Vận tải thực hiện ổn định hàng chục năm qua, nếu giờ chuyển 
sang bộ Công an sẽ gây ra nhiều xáo trộn cũng như phát sinh thêm bộ 
máy quản lý, bên thừa, bên thiếu... 

Trao đổi với PV ĐS&PL, ông Bùi Danh Liên, Phó Chủ tịch hiệp hội Vận 
tải Hà Nội cho rằng, không nhất thiết phải chuyển hoạt động sát hạch, cấp 
giấy phép lái xe cho ngành công an vì có thể tạo ra nhiều xáo trộn. "Việc 
đào tạo, sát hạch lái xe hiện còn nhiều vấn đề, tuy nhiên, điều quan trọng 
nhất là làm sao vừa giữ nguyên quy định như hiện hành mà vẫn có các 
giải pháp để ngăn ngừa tiêu cực. Với công nghệ thông tin phát triển như 
hiện nay, hệ thống dữ liệu liên thông từ cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm, 
xử phạt... các cơ quan chỉ cần phối hợp tốt sẽ mang lại hiệu quả cao. Điều 
mà dư luận quan tâm nhất là dự thảo sau khi đi vào thực tế sẽ góp phần 
cải cách hành chính cũng như nâng cao được chất lượng sát hạch giấy 
phép lái xe, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, thay vì tranh luận bộ, 
ngành nào sẽ quản lý", ông Liên nói. 

Mặc dù ủng hộ giao nhiệm vụ đào tạo sát hạch giấy phép lái xe cho bộ 
Công an song Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội Lê Thị Nguyệt 
cho rằng Bộ này phải làm thế nào để thuyết minh thuyết phục người dân, 
Quốc hội, tránh chồng chéo nhau, không dẫn đến tình trạng "quyền anh, 
quyền tôi". 

ĐBQH khóa XIII Nguyễn Bá Thuyền nêu quan điểm: "Việc chuyển đổi có 
giúp thay đổi những tồn tại trong công tác đào tạo, cấp giấy phép lại hiện 



nay? Và bộ máy thực hiện công tác này của bộ Công an thế nào, ngân 
sách có phải đầu tư hay không? Chúng ta có luật Giao thông đường bộ, 
luật Đường sắt, luật Đường sông... Tất cả những đạo luật đó mục đích đều 
hướng đến đảm bảo an toàn. Thế nhưng, luật Giao thông đường bộ lại cắt 
một phần sang luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, giao cho 
bộ Công an quản lý là không hợp lý. Liệu sau này có tách luật Đường sắt 
và luật An toàn đường sắt hay không?". 

Cũng theo quan điểm của ông Nguyễn Bá Thuyền, lĩnh vực đào tạo, sát 
hạch, cấp bằng lái xe là một nội dung thuộc lĩnh vực dân sự. Hoạt động 
dân sự giao cho cơ quan dân sự sẽ quản lý tốt hơn. Cần thực hiện tách 
bạch công tác giữa 2 cơ quan quản lý Nhà nước, tránh giẫm chân nhau. 
Trước đây, đã có Nghị quyết của Trung ương về xây dựng lực lượng vũ 
trang chính quy, hiện đại thì lực lượng công an nên tập trung vào công tác 
chuyên môn. Nếu giao sát hạch giấy phép lái xe cho bộ Công an chẳng 
khác nào "vừa đá bóng, vừa thỏi còi". 

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng: 
"Nhiều nước không trao quyền cho lực lượng vũ trang cấp giấy phép 
lái xe 

""Khi kinh tế phát triển sẽ kèm theo mạng lưới giao thông phát triển, theo 
đó xu hướng ở nhiều nước trên thế giới là tách ra nhiều luật để điều chỉnh 
hành vi khi tham gia giao thông. Điển hình ở Hàn Quốc có đến 10 luật khác 
nhau để điều chỉnh về giao thông đường bộ. Theo tôi, chúng ta đang xây 
dựng luật theo đúng xu thế của thế giới. Chính vì vậy, Chính phủ thống 



nhất trình Quốc hội luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ là rất 
phù hợp. 

Tuy nhiên, hầu hết các nước không trao quyền cho lực lượng vũ trang cấp 
giấy phép lái xe. Mặc dù, ở nhiều nước quy định cảnh sát cấp giấy phép lái 
xe (Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản...) nhưng ở đây có một vấn đề 
chúng tôi nhận thấy, ở những nước này, cảnh sát cấp giấy phép lái xe 
nhưng cảnh sát không phải là lực lượng vũ trang. Bộ Công an ở Trung 
Quốc không phải lực lượng mà người ta quy định là lực lượng vũ trang 
giống như quân đội. Hàn Quốc và Nhật Bản thì lực lượng Cảnh sát hoàn 
toàn là dân sự. 

Hiện tại hoạt động quản lý, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe đang 
được bộ Giao thông Vận tải triển khai thông suốt, chất lượng đào tạo, sát 
hạch giấy phép lái xe có những tiến bộ. Trong khi đó, hiện nay cả nước có 
trên 50 triệu lái xe các loại, nếu điều chuyển cơ quan quản lý Nhà nước thì 
sẽ có tác động rất lớn đến đời sống xã hội, cần đánh giá kỹ lưỡng, cẩn 
trọng". 

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cần phải quản lý được hành vi 
chấp hành pháp luật 

Tại phiên họp mở rộng thẩm tra sơ bộ một số dự thảo luật, trong đó có dự 
luật Bảo đảm, an toàn giao thông đường bộ và luật Giao thông đường bộ 
(sửa đổi) trên cơ sở tách luật Giao thông đường bộ hiện hành ngày 7/9 
vừa qua, Thứ trưởng bộ Công an Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cho biết: 
"Người điều khiển phương tiện giao thông vừa là chủ thể cần bảo vệ, vừa 
là nhân tố chính gây mất an toàn giao thông. Để bảo đảm trật tự, an toàn 



giao thông cần phải quản lý được hành vi chấp hành pháp luật của người 
tham gia giao thông một cách xuyên suốt và nhất quán, từ khâu đào tạo, 
sát hạch, cấp giấy phép lái xe và sau khi được cấp giấy phép lái xe... 

Vì vậy, hành vi của người tham gia giao thông là một trong những yếu tố 
đặc biệt quan trọng cấu thành nội hàm khái niệm "bảo đảm trật tự, an toàn 
giao thông đường bộ. Việc đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe quy 
định trong dự luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ được xây 
dựng trên cơ sở tham chiếu Công ước Viên về Giao thông đường bộ năm 
1968 và tham khảo luật của nhiều nước trên thế giới". 

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/thay-doi-
co-quan-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-phai-thuyet-phuc-dan-tranh-chong-
cheo-quyen-anh-quyen-toi-a339507.html 

 

4. Khoan thư sức doanh nghiệp: Quản lý chuyên 
ngành còn nguyên ám ảnh 
Sự chồng chéo, thiếu rõ ràng trong quy định liên quan đến quản lý, 
kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất, nhập khẩu tiếp tục ám ảnh 
doanh nghiệp và là nguyên nhân tăng rủi ro, chi phí kinh doanh. 

Cải cách quá ít 

 

Nguồn: Ngân hàng Thế giới. Đồ họa: Thanh Huyền 



Với nhiều doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp có mặt tại Hội thảo “Thúc 
đẩy cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành: Vấn đề và kiến nghị” do Viện 
Nghiên cứu quản lý kinh tếTrung ương (CIEM) vừa tổ chức, báo cáo của 
bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Môi trường kinh doanh và năng lực 
cạnh tranh (CIEM) hầu như không có thông tin mới. 

Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
An toàn thực phẩm gần như là văn bản duy nhất được “vinh danh” trong 
phần cải cách được ghi nhận. Kể từ khi được ban hành vào tháng 2/2018, 
với tư duy chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, Nghị định 15 được coi là 
dấu chấm hết cho quá trình gian khổ, hành chính, hình thức của các doanh 
nghiệp. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương cũng là hai “ngôi 
sao” quen mặt với các quy định đơn giản hóa thủ tục và nội dung hồ sơ 
kiểm dịch thực vật, cải cách quy định kiểm dịch động vật, khai báo hóa 
chất, dán nhãn năng lượng. 

Tin cập nhật mới nhất là 13 bộ, ngành đã tham gia kết nối với 198 thủ tục 
hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), cho dù NSW vận hành 
chưa thực sự hiệu quả, thiếu kết nối giữa các bộ, ngành... 

“Nhưng trong 2 năm (2017- 2019), số văn bản về quản lý, kiểm tra chuyên 
ngành với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã tăng hơn 120 văn bản. Đây 
là số liệu từ Tổng cục Hải quan. Văn bản nhiều, gây khó khăn, lúng túng 
không chỉ cho doanh nghiệp, mà cả cơ quan hải quan trong cập nhật và áp 
dụng”, bà Thảo cung cấp thông tin. 

Vấn đề không chỉ là cải cách quá ít hay chậm trễ. Kết quả khảo sát của Dự 
án Tạo thuận lợi thương mại vào tháng 7/2020 do CIEM thực hiện đã cho 
thêm thông tin đáng lo ngại. Trong 12 nhóm vướng mắc cần được giải 
quyết, phần lớn đã được nêu nhiều lần, nhưng chưa được giải quyết. 

“Chúng tôi phát hiện có hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành đã 
được bộ này cắt giảm, thì lại được bộ khác đưa vào diện quản lý của mình. 
Ví dụ, các thiết bị của hệ thống lạnh (máy điều hòa nhiệt độ công suất lớn, 
thiết bị làm lạnh nước…) mà Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra khỏi danh  
mục kiểm tra chuyên ngành, nhưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
lại nhận về. Tương tự, Bộ Công thương cắt giảm mặt hàng thép thì Bộ Khoa 
học và Công nghệ lại đưa vào danh mục quản lý…”, bà Thảo cho biết. 

Rủi ro rình rập 

Chi phí tuân thủ các quy định đương nhiên sẽ phải tính tới trong hoạt động 
của doanh nghiệp xuất, nhập khẩu, nhưng sự không rõ ràng, chồng chéo 



khiến khoản này trở nên khó kiểm soát. Nỗi ám ảnh của các doanh nghiệp, 
theo như ông Nguyễn Hoài Nam, Phó tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và 
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), là không biết lúc nào bị thổi còi, gọi 
tên. 

Theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm, nhà sản xuất thực phẩm chỉ 
được phép sử dụng chất hỗ trợ chế biến trong danh mục nêu tại phần 7, 
Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. Nhưng hơn 12 năm qua, danh mục này chưa 
được cập nhật, nên không theo kịp quy định của các nước trong khu vực 
và quốc tế. Hơn nữa, Nghị định 15/2018/NĐ-CP không nêu rõ trình tự, thủ 
tục công bố với chất hỗ trợ chế biến ngoài danh mục. 

“Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm vô cùng khó khăn trong việc sử dụng 
chất hỗ trợ chế biến vì những vướng mắc này”, ông Nam trăn trở. 

Đáng nói là, nỗi ám ảnh này không cá biệt trong riêng lĩnh vực nào. Điểm 
danh các quy định không thống nhất trong quản lý chuyên ngành mà CIEM 
liệt kê, có thể thấy, tình trạng chồng chéo trong quản lý, không rõ ràng có 
cả ở ngành công thương, lao động - thương binh và xã hội, nông nghiệp 
và phát triển nông thôn, khoa học và công nghệ, y tế... 

Ví dụ, mặt hàng hạt hướng dương chín nhập khẩu được cả Bộ Công 
thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng quản lý. Với các 
mặt hàng quạt điện, đèn LED, máy giặt gia dụng, nồi cơm điện, bình đun 
nước nóng có dự trữ, Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý phần kiểm tra 
chất lượng, còn Bộ Công thương kiểm tra hiệu suất năng lượng… 

Lỗi tại tư duy kiểm soát? 

Phải thừa nhận, số lượng mặt hàng phải thực hiện quản lý, kiểm tra 
chuyên ngành đã giảm khá mạnh, từ khoảng 100.000 mặt hàng vào năm 
2015 xuống còn 78.000. Tỷ lệ các lô hàng xuất nhập khẩu phải kiểm tra 
chuyên ngành tại giai đoạn thông quan còn khoảng 19,4%, từ tỷ lệ gần 
30% của 5 năm trước. 

So với mục tiêu 10% tỷ lệ lô hàng kiểm tra chuyên ngành, giảm 50% danh 
mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành mà Chính phủ đặt ra trong các 
nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia (gồm các Nghị quyết 19/NQ-CP từ năm 2015-2018 và Nghị 
quyết 02/NQ-CP của 2 năm 2019-2020), thì mức đạt được là thấp. 

Vấn đề là, tỷ lệ lô hàng xuất, nhập khẩu không đạt yêu cầu rất thấp, gần 
như 0% trên 3 lĩnh vực (gồm kiểm dịch, kiểm tra chất lượng và kiểm tra an 
toàn thực phẩm) với hàng xuất khẩu,  0-0,27% với hàng nhập khẩu. 



“Phải đặt câu hỏi, tại sao vẫn duy trì cách thức quản lý, kiểm tra chuyên 
ngành quá mức cần thiết? Phải chăng do tư duy kiểm soát của các cơ 
quan quản lý, muốn kiểm tra mọi việc doanh nghiệp làm”, ông Nguyễn 
Đình Cung, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ bình 
luận. 

Tư duy này, theo ông Cung, khiến cơ chế hậu kiểm mà yêu cầu cải cách 
hướng tới cũng bị hiểu sai. Hậu kiểm không phải là để doanh nghiệp làm 
rồi thanh tra, kiểm tra sau; mà là cơ chế quản lý theo phân tích rủi ro, đánh 
giá mức độ tuân thủ, chỉ tập trung quản lý vào nhóm doanh nghiệp tuân thủ 
kém. 

“Nếu doanh nghiệp tuân thủ tốt, nghĩa là cơ chế quản lý hiệu quả, cần thúc 
đẩy sự phát triển bằng cách tháo gỡ rào cản, chứ không phải tiếp tục duy 
trì như hiện tại. Tư duy kiểm soát phải được thay thế bằng tư duy phục vụ, 
thúc đẩy trong quản lý nhà nước”, ông Cung đặt vấn đề. 

Điển hình tốt là Nghị định 15/2018/NĐ-CP cũng được ông Cung nhắc đến 
với băn khoăn tại sao không thể nhân rộng. “Tôi thực sự chờ đợi các cuộc 
làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng. Những năm 
trước, Tổ đến các bộ, ngành, thúc đẩy từng trường hợp, giải quyết từng 
vướng mắc mà các nghị quyết đã giao việc. Nhưng năm nay, có lẽ do 
Covid-19, mọi việc bị chậm lại. Có lẽ cần phải thúc đẩy lại cách làm này, 
trước khi có sự thay đổi tư duy quản lý một cách căn bản”, ông Cung đề 
xuất. 

Nguồn: https://baodautu.vn/khoan-thu-suc-doanh-nghiep-quan-ly-chuyen-
nganh-con-nguyen-am-anh-d129720.html 

 

5. Bước tiến mới trong cải cách thủ tục BHXH 
Đến nay, đã có 15 dịch vụ công trực tuyến của Bảo hiểm xã hội 
(BHXH) tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia - đây cũng là các 
dịch vụ công có liên quan tới hàng chục triệu người dân tham gia 
BHXH và cộng đồng doanh nghiệp.  

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng vừa 
có cuộc trao đổi với báo chí về hiệu quả của các dịch vụ công ngành bảo 
hiểm xã hội (BHXH) cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG). 

Hơn 8.000 lượt thực hiện, thanh toán trực tuyến gần 6 tỷ đồng 



Tháng 7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu các bộ, ngành 
triển khai đẩy mạnh ứng dụng Cổng DVCQG. 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng. Ảnh: VGP 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành đẩy nhanh việc cung cấp các 
nhóm dịch vụ công, thủ tục hành chính có tính liên thông, tối ưu hóa các 
quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu thủ tục hành chính để tạo thuận lợi doanh 
nghiệp trong thực hiện. 

Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với 
BHXH Việt Nam, VPCP cung cấp dịch vụ khai báo tình hình sử dụng lao 
động liên thông với thủ tục đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thất nghiệp và kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia trong 
tháng 9 năm 2020. 

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp 2 
dịch vụ công: Đóng tiếp BHXH tự nguyện và gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế 
theo hộ gia đình, kết nối với Cổng DVCQG trong tháng 7/2020. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đánh giá những kết quả tích cực bước đầu 
của Cổng DVCQG có sự đóng góp, phối hợp rất tích cực của ngành 
BHXH. 

"BHXH Việt Nam là đơn vị tiên phong trong cải cách nói chung và cải cách 
thủ tục hành chính nói riêng", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đánh giá. 



Trong đó, phải kể đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu ngành BHXH, được 
đánh giá là rất lớn và giá trị. 

Với tổng số 27 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, BHXH Việt 
Nam đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 18 thủ tục 
hành chính, trong đó 15 dịch vụ công trực tuyến của BHXH đã tích hợp 
trên Cổng DVCQG. 

"Đây đều là những thủ tục hành chính có số lượng hồ sơ lớn, liên quan 
mật thiết tới đời sống của nhân dân và đã được cung cấp mức độ 4, nghĩa 
là toàn bộ quy trình thực hiện thủ tục, bao gồm cả thanh toán đều có thể 
thực hiện trên Cổng DVCQG", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết. 

Sau thời gian ngắn triển khai, theo thống kê của BHXH Việt Nam, đến nay 
đã có hơn 8.000 lượt thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngành BHXH, với 
số tiền thanh toán thành công gần 6 tỷ đồng. 

Đặc biệt, trong đó có 3 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp từ ngày 
12/5/2020 theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, để hỗ 
trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, bao 
gồm: Hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí 
và tử tuất; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc 
đối với người lao động; hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp 
đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương. 

Kết quả, từ ngày 16/5 đến ngày 15/9/2020, đã tiếp nhận 838 hồ sơ và giải 
quyết 283 hồ sơ của các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-
19 trên Cổng DVCQG. 

Nhiều nỗ lực hướng tới Chính phủ điện tử trong lĩnh vực BHXH 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đánh giá những nỗ lực này 
của ngành BHXH Việt Nam góp phần không nhỏ trong nỗ lực triển khai 
Chính phủ điện tử. 

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc xây dựng Chính phủ điện tử, 
hướng tới một Chính phủ kiến tạo, phục vụ, vì lợi ích của người dân và 
doanh nghiệp, trong những năm qua, đặc biệt là thời gian gần đây, BHXH 
Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công 
nghệ thông tin, hiện đại hóa hành chính, hướng tới Chính phủ điện tử trong 
lĩnh vực BHXH. 

Điều này được thực hiện qua qua việc ngành khẩn trương thiết lập các hệ 
thống thông tin, hệ thống giám định bảo hiểm y tế, cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cũng như tạo nền tảng 



dữ liệu giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân, doanh 
nghiệp. 

 

Ngành BHXH đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa số lượng các thủ tục 
hành chính; giảm thời gian thực hiện thủ tục để hướng tới sự hài lòng của 

người dân và doanh nghiệp. Ảnh: TL 

BHXH Việt Nam tiếp tục tháo gỡ các rào cản trong giải quyết thủ tục hành 
chính, tiết kiệm đáng kể chi phí, thời gian giao dịch cho doanh nghiệp, 
người dân với cơ quan BHXH, được Chính phủ và người dân ghi nhận, 
đánh giá cao. 

Trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19, việc cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến trên Cổng DVCQG đã hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp khi 
làm thủ tục liên quan đến việc đề nghị và hưởng chế độ BHXH, bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo 
quyền lợi cho người tham gia, giảm số người phải trực tiếp đến liên hệ, 
giao dịch tại cơ quan BHXH các cấp. 

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/buoc-tien-moi-trong-cai-cach-thu-tuc-
bhxh-n180416.html 

 

 



6. Chiến lược quốc gia về phát triển Chính phủ số sẽ 
có lộ trình triển khai và đồng bộ hóa 
Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) sẽ trình Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Chiến lược quốc gia về phát triển Chính phủ số giai đoạn 
2021-2025, định hướng đến năm 2030. Để chuẩn bị cho quá trình này, 
Bộ TT&TT sẽ xây dựng lộ trình cụ thể triển khai các nội dung một 
cách đồng bộ và sâu rộng. 

Đơn giản hóa thủ tục hành chính để đẩy nhanh Chính phủ điện tử 

Nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực Chính phủ điện tử, 
hướng đến mô hình Chính phủ số, tại tọa đàm mới đây về “Phát triển 
Chính phủ điện tử thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến hướng đến chính phủ 
số - mô hình và giải pháp”, các chuyên gia và đại diện các cơ quan quản lý 
đã bàn tới những khó khăn trong quá trình thực hiện và thảo luận giải pháp 
để người dân, doanh nghiệp tham gia tích cực hơn trong các dịch vụ công 
trực tuyến. 

Trung tâm điều hành và giám sát thông minh tại các tỉnh đang hỗ trợ đẩy 
nhanh quá trình Chính phủ điện tử. Ảnh: CTV 

Ông Trương Gia Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành 
chính (TTHC), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT cho biết: Để người dân và 
doanh nghiệp tham gia quá trình này, quan trọng nhất là phải bắt đầu từ 



việc đơn giản hóa, cải cách TTHC, không chạy theo số lượng mà hãy quan 
tâm đến chất lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến. 

“Làm sao cho người dân cảm thấy thuận lợi, dễ dàng nhất, phải truyền 
thông để người dân biết và tạo sự tin tưởng về việc nhà nước đang nỗ lực 
thế nào trong phát triển Chính phủ điện tử. Đây sẽ là những nhân tố tăng 
tốc chuyển đổi số quốc gia”, ông Trương Gia Bình chia sẻ. 

Đồng tình với quan điểm này, đại diện Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Thông 
tin và Truyền thông (TT&TT), Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chia sẻ, cần 
phải có thể chế, chính sách chuyên biệt hóa để dẫn đường cho sự phát 
triển, đầu tư ngân sách đúng mức và chính ngạch cho công nghệ thông tin. 

Từ góc độ của địa phương ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP 
Hồ Chí Minh cũng chia sẻ, chuyển đổi số ở TP Hồ Chí Minh bắt nguồn từ 
việc kế thừa những thành quả đã có, tận dụng mọi nguồn lực công tư kết 
hợp, có cơ chế lựa chọn các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số tốt để đưa 
vào ứng dụng được ngay. Để làm được điều đó, lãnh đạo Thành phố đóng 
vai trò vừa tích cực thúc đẩy vừa hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển năng 
lực. Chính quyền phải đóng vai trò kết nối, để tất cả các lực lượng cùng 
tham gia chuyển đổi số, góp phần xây dựng chính quyền số hiệu quả, phục 
vụ người dân, doanh nghiệp, phát triển nền kinh tế số mang lại giá trị thặng 
dư cao hơn. 

Ông Dương Anh Đức cũng chia sẻ thêm, chuyển đổi số là một quá trình 
nhiều bước, trong đó ngoài việc phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 
cao, thì xây dựng nền tảng dữ liệu cũng là một nhiệm vụ thiết yếu, bởi dữ 
liệu là kho tài sản lớn của mọi quốc gia, được ví quý hơn dầu mỏ vì càng 
dùng thì càng tạo ra nhiều giá trị. 

Ông Nguyễn Thành Lợi, chuyên gia cao cấp phụ trách phát triển thanh 
toán trực tuyến cho rằng: Quan điểm xuyên suốt của Văn phòng Chính phủ 
là tập trung vào các dịch vụ công thiết yếu, đảm bảo cung cấp lên mức 3, 
mức 4. Chính phủ điện tử (CPĐT), nên đánh giá về mục tiêu, tăng số 
lượng hồ sơ trực tuyến. Dịch vụ công trực tuyến có cả ngàn, nhưng số 
dịch vụ công phổ biến, thường được sử dụng nhất thì chỉ đếm trên đầu 
ngón tay. 

Theo ông Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (CNTT), 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối với ngành giáo dục đào tạo có những dịch vụ 
công gần 100% học sinh tham gia, ví dụ đăng ký xét tuyển đại học, có trên 
600.000 thí sinh cùng tham gia. "Theo tôi, tùy từng TTHC, số hóa được 
cấp độ 3 hay 4. Tuy nhiên, phải rà soát các TTHC để lựa chọn từng dịch vụ 
làm cấp độ 4 và cấp độ 3 để có tính khả thi, thực tiễn. Lấy người dân làm 



trung tâm phù hợp với khả năng tham gia để lên kế hoạch phù hợp", ông 
Nguyễn Sơn Hải nói. 

Theo ông Trương Gia Bình, yếu tố nhận thức là đặc biệt quan trọng, từ 
thực tế ở TP Hồ Chí Minh cho thấy, để đạt được những thành tự đáng kể 
trong cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả dịch vụ công nhờ sự quyết 
liệt của lãnh đạo cũng như nhận thức, tư duy đúng đắn. Tổng số dịch vụ 
công trực tuyến được công bố của Thành phố là gần 1.800 dịch vụ, trong 
đó gần 60% là mức độ 3 và 4. 

Hiên FPT đã hỗ trợ tư vấn chuyển đổi số, phát triển nền tảng tích hợp, liên 
thông dữ liệu, giúp tăng khả năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 
độ cao cho người dân, doanh nghiệp. Mới nhất, FPT là một trong các đơn 
vị hỗ trợ, tư vấn cho TP Hồ Chí Minh về khung kiến trúc Chính quyền điện 
tử cũng như xây dựng nền tảng chia sẻ, liên thông dữ liệu (LGSP Hồ Chí 
Minh) đã ra mắt tháng 7/2020. 

Tạo nền tảng cho chuyển đổi từ Chính phủ điện tủ sang Chính phủ số 

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT, phát triển Chính phủ 
điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số là chủ trương, định hướng quan trọng 
của quốc gia đã được Bộ Chính trị, Chính phủ quan tâm, chỉ đạo quyết liệt 
trong thời gian qua.  

Sự vào cuộc đó đã đem lại những kết quả tích cực, tạo nền tảng cho 
chuyển đổi số trong Chính phủ, phát triển Chính phủ số những năm tới 
đây. Theo báo cáo xếp hạng Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc, Việt 
Nam đã tăng hạng 13 bậc kể từ năm 2014 đến nay. Riêng kỳ đánh giá gần 
đây nhất được công bố hồi tháng 7, xếp hạng Chính phủ điện tử Việt Nam 
tăng 2 bậc, từ 88/193 năm 2018 lên thứ 86/193 quốc gia, nhưng vẫn xếp vị 
tí thứ 6/11 ở khu vực ASEAN. 

Về dịch vụ công trực tuyến, theo thống kê của Cục Tin học hóa, đến tháng 
9/2020, trên cả nước tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 đã đạt 19,1%, 
gấp gần 4,2 lần so với năm 2018. Trong đó, có 9 bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ và 15 tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ trên 30%. Điển hình, có Bộ Y tế và 
Bộ TT&TT đã cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức 4; tỉnh Thừa 
Thiên - Huế cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, với 
riêng mức 4 đạt gần 55%. 

Để đạt mục tiêu Chính phủ đặt ra là cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công 
trực tuyến mức 4 trong năm nay, Bộ TT&TT đang nỗ lực, đổi mới cách 
làm, đổi mới mô hình triển khai làm sao để thúc đẩy nhanh việc triển khai 
dịch vụ công trực tuyến mức 4. 



Phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành xây dựng Chính phủ số tại Việt Nam, 
thời gian qua, Bộ TT&TT đã khẩn trương xây dựng Chiến lược quốc gia về 
phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 
Chiến lược này đang được Bộ TT&TT chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, ban hành. 

Bộ TT&TT kỳ vọng đây sẽ là chiến lược tổng thể, đưa ra được tầm nhìn, 
mục tiêu, trách nhiệm triển khai các nội dung theo một lộ trình, đảm bảo 
việc thực hiện được đồng bộ, kế thừa, kết nối, phát triển cả chiều sâu, 
chiều rộng. 

Theo các chuyên gia, phát triển từ Chính phủ điện tử sang Chính phủ số là 
xu hướng dịch chuyển chung của các quốc gia trên thế giới. Chính phủ số 
là chính phủ đưa toàn bộ hoạt động của mình lên môi trường số, không chỉ 
là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, mà còn đổi mới mô hình hoạt 
động, thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ dựa trên công nghệ số và dữ 
liệu, cho phép doanh nghiệp cùng tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ. 
Đây là quá trình chuyển đổi số của Chính phủ. 

Dịch chuyển Chính phủ điện tử sang Chính phủ số là quá trình chuyển đổi 
tư duy quản lý, cung cấp dịch vụ từ cung cấp những gì cơ quan Nhà nước 
có sang cung cấp dựa trên nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Chính 
phủ điện tử đo lường bằng số lượng dịch vụ công trực tuyến, Chính phủ số 
đo lường bởi số thủ tục được cắt giảm, số dịch vụ mới tăng lên và số bộ 
dữ liệu mở được cơ quan nhà nước cung cấp. 

Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/chien-luoc-quoc-gia-ve-phat-trien-chinh-
phu-so-se-co-lo-trinh-trien-khai-va-dong-bo-hoa-20200919230316408.htm 

 

7. Nộp lệ phí trước bạ điện tử: Dân vẫn dè dặt, vì sao? 
Dù được đánh giá có nhiều ưu điểm như ngồi nhà vẫn có thể nộp lệ phí 
trước bạ thay vì đến cơ quan thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí, nhưng 
nhiều người dân vẫn chưa hào hứng với việc nộp lệ phí trước bạ điện 
tử. Vì sao? 

Chỉ cần mở tài khoản thuế điện tử, cung cấp chứng minh thư hoặc hộ chiếu 
để cơ quan thuế kích hoạt tài khoản và cung cấp mật khẩu, người nộp thuế 
có thể ngồi nhà để nộp lệ phí trước bạ điện tử (LPTBĐT) bất cứ lúc nào mà 
không cần đến cơ quan thuế, áp dụng từ ngày 1-8. 

Chưa an tâm do chưa liên thông? 



Sau một tháng rưỡi được triển khai, theo ghi nhận của chúng tôi, phương 
thức nộp LPTBĐT vẫn chưa được nhiều người dân lựa chọn.  

 

Nhiều người dân vẫn trực tiếp đến cơ quan thuế để nộp lệ phí trước bạ, thay 
vì nộp online - Ảnh: NGỌC HIỂN 

Chẳng hạn, tại Chi cục Thuế Q.10 (TP.HCM) chỉ mới có 6 trường hợp nộp 
LPTBĐT, số nộp hồ sơ theo cách cũ chiếm đa số. Chi cục Thuế Q.1 
(TP.HCM) chỉ mới có 3 trường hợp kê khai và nộp LPTBĐT. 

Một lãnh đạo Chi cục Thuế Q.5 (TP.HCM) cho biết đã tích cực vận động, 
thậm chí bố trí sẵn máy móc và nhân viên để vận động những người nộp hồ 
sơ lệ phí trước bạ bằng giấy thử nộp online. Tuy nhiên, nhiều người dân, 
thậm chí nhân viên các đại lý xe, vẫn chọn phương thức cũ, thay vì nộp 
LPTBĐT. 

Anh H. - một người dân đang nộp lệ phí trước bạ tại Q.5 - cho biết phải nộp 
theo phương thức cũ để "có giấy tờ đóng mộc đỏ" vì số tiền nộp lệ phí trước 
bạ ôtô khá lớn, việc "bấm nút" nộp tiền có thể sai sót, dẫn đến rắc rối.  

Trong thực tế, có trường hợp nộp LPTBĐT nhưng dữ liệu không kết nối 
được, nên sau khi qua cơ quan công an phải quay về làm thủ tục bằng giấy 
như cũ. 

Ngoài ra, tại nhiều cơ quan thuế đều có bộ phận thu của ngân hàng nên 
nhiều người dân chọn phương thức nộp tiền mặt, lấy giấy tờ có đóng mộc 
đỏ cho "chắc ăn".  



Ngoài ra, phương thức nộp LPTBĐT chỉ áp dụng với ôtô dưới 9 chỗ, xe máy 
mới đăng ký lần đầu, nên những trường hợp mua bán xe cũ, ôtô trên 9 chỗ... 
bắt buộc phải đến nộp trực tiếp tại cơ quan thuế. 

Một số đại lý bán xe mong muốn có sự liên thông chặt chẽ giữa cơ quan 
thuế và phía công an để không yêu cầu chủ xe có giấy xác nhận của ngân 
hàng là đã nộp đủ LPTBĐT khi đi đăng ký xe nữa.  

"Để khuyến khích người dân kê khai và nộp LPTBĐT đối với ôtô, xe máy cần 
tăng liên thông giữa các cơ quan liên quan để tránh các trường hợp trục 
trặc, tạo sự an tâm nơi người nộp thuế với phương thức mới này", một đại lý 
đề nghị. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo một cơ quan thuế tại TP.HCM thừa nhận việc 
kết nối liên thông giữa cơ quan thuế với các cơ quan khác còn nhiều hạn 
chế khiến cho người nộp thuế cảm thấy phiền phức, chưa an tâm.  

"Ngay như với hồ sơ giấy, bộ phận một cửa của chi cục thuế vẫn làm sáng 
thứ bảy nhưng nhiều ngân hàng lại nghỉ nên những hồ sơ làm ngày thứ bảy 
phải chờ đến thứ hai mới giải quyết được", vị này nói. 

Phải có mã số thuế cá nhân? 

Tại hội nghị hướng dẫn 300 đại lý xe ở Hà Nội kê khai và nộp LPTBĐT đối 
với ôtô, xe máy vừa được Cục Thuế TP Hà Nội tổ chức, các đại lý bán xe 
bày tỏ băn khoăn về quy định bắt buộc chủ sở hữu xe phải có mã số thuế cá 
nhân mới được thực hiện dịch vụ công này trên cổng thông tin điện tử của 
ngành thuế. 

Một nhân viên đại lý xe Honda trên đường Trần Phú (Hà Đông) đặt câu hỏi 
trường hợp chủ sở hữu chưa có mã số thuế cá nhân, thời gian chờ cấp mã 
số thuế cá nhân là trong vòng bao nhiêu ngày? 

Một nhân viên đại lý Mazda Nguyễn Trãi (Hà Nội) cũng phản ánh có trường 
hợp chứng minh thư được cấp cho 2 mã số thuế cá nhân, được cấp bởi 1 
chi cục thuế và đều đang có hiệu lực.  

Nhập chứng minh thư, máy hiện lên 2 mã số thuế với 2 khách hàng. Muốn 
kê khai hộ cho khách hàng, những trường hợp này sẽ xử lý như thế nào? 

Trả lời vấn đề này, Cục Thuế Hà Nội cho rằng theo nguyên tắc, mã số thuế 
nào đang còn hoạt động sẽ được sử dụng. Người nộp thuế sử dụng mã số 
thuế khớp với các giấy tờ khác như sổ hộ khẩu, chứng minh thư.  

Liên quan đến quy định bắt buộc có mã số thuế mới nộp được LPTBĐT cho 
ôtô, xe máy, Cục Thuế Hà Nội cho biết cũng tiếp nhận phản ảnh của người 
nộp thuế. 



Do đó, cơ quan thuế sẽ kiến nghị lên Tổng cục Thuế cho phép không cần có 
mã số thuế vẫn có thể kê khai được, nhằm tạo thuận lợi cho người nộp 
thuế.  

"Chúng tôi đã kiến nghị với Tổng cục Thuế chỉ xem mã số thuế của chủ tài 
sản là chỉ tiêu tùy chọn, không bắt buộc và có thể thay bằng số chứng minh 
thư hoặc là thông tin sẵn có để định danh chính xác chủ tài sản", một lãnh 
đạo Cục Thuế Hà Nội thông tin. 

Tuy nhiên, một lãnh đạo Tổng cục Thuế cho rằng theo quy định để thực hiện 
giao dịch thuế điện tử phải có mã số thuế. Việc cấp mã số thuế cá nhân 
cũng rất nhanh và thuận lợi.  

Theo vị này, nhiều người dân còn e ngại dịch vụ này do thói quen, cần thời 
gian để thay đổi. "Tổng cục Thuế đang giao Cục Thuế Hà Nội và TP.HCM 
đánh giá sau 2 tháng triển khai nộp LPTBĐT đối với ôtô, xe máy mới để có 
điều chỉnh phù hợp", vị này nói. 

Tiết kiệm thời gian, chi phí 

Từ ngày 1-8, ngành thuế phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công 
an) và ngân hàng triển khai việc kê khai và nộp LPTBĐT đối với ôtô, xe máy 
trên toàn quốc.  

Theo đó, người dân có thể khai và nộp tờ khai LPTBĐT trên cổng thông tin 
của Tổng cục Thuế https://thuedientu.gdt.gov.vn hoặc trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia https://dichvucong.gov.vn. 

Để nộp LPTBĐT, người dân chỉ cần có tài khoản đã đăng ký dịch vụ thanh 
toán điện tử (Internet Banking) tại 1 trong 7 ngân hàng: Vietcombank, 
VietinBank, Agribank, VPBank, MBBank, TPBank và BIDV hoặc nộp qua 
cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.  

Ngoài ra có thể mở tài khoản đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia, 
được liên kết với tài khoản ngân hàng. 

Nguồn: https://tuoitre.vn/nop-le-phi-truoc-ba-dien-tu-dan-van-de-dat-vi-sao-
20200920082504255.htm 

 

8. Thành phố Hồ Chí Minh xem xét phương án xã hội 
hóa dịch vụ công 
Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) có thể sẽ triển khai thí điểm xã hội 
hóa dịch vụ công. Đây là một trong những phương án của Đề án Thí 
điểm đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông do Cục 



Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) thông tin trong 
buổi làm việc với Văn phòng UBND TPHCM chiều ngày 18/9. 

Nhiều sáng tạo trong thực hiện cơ chế một cửa 

Làm việc với Văn phòng UBND và đại diện các sở, ngành TPHCM, ông 
Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) 
đánh giá TPHCM tiên phong đi đầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông. Các hoạt động giao dịch dân sự, kinh tế của TPHCM có sự khác 
biệt, cả về quy mô diện tích và nếu thực hiện mô hình một cửa tập trung 
cấp tỉnh (mô hình trung tâm hành chính công) sẽ xảy ra ách tắc do vậy 
Thành phố vẫn thực hiện phân tán ở các sở/ngành và thực hiện một cửa 
tập trung ở cấp quận, huyện và cấp xã, phường. 

Về một số kết quả thực hiện Nghị định 61 về thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trên địa bàn, Văn phòng UBND TPHCM cho biết có 
1.474 thủ tục được giải quyết qua cơ chế một cửa cấp sở/ngành; 199 thủ 
tục cấp quận/huyện; 113 thủ tục cấp xã/phường. Trong đó có 451 thủ tục 
được giải quyết theo cơ chế liên thông cùng cấp; có 371 thủ tục thực hiện 
liên thông giữa các cấp chính quyền; thực hiện 4 tại chỗ 83 thủ tục. Tổng 
số hồ sơ đã tiếp nhận trong tháng 6 là trên 6,621 triệu hồ sơ, đã giải quyết 
hơn 6,506 triệu hồ sơ. Tỉ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn đạt 99,19%. 

Các cấp chính quyền trên địa bàn đang cung cấp 668 dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3-4, với trên 660.000 hồ sơ, số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến 
đạt 19,6% trong tổng số hồ sơ tiếp nhận trong 6 tháng đầu năm 2020. 

Về xây dựng quy trình nội bộ theo Nghị định 61, TPHCM đã ban hành 47 
quyết định, phê duyệt trên 800 quy trình nội bộ, trong đó có 73 quy trình 
liên thông giữa các sở ngành… 

Trong quá trình thực hiện, có nhiều đơn vị sáng tạo cách làm, đổi mới 
phương thức giải quyết dịch vụ công nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc, 
giảm thời gian đi lại của người dân, doanh nghiệp. Sở Công Thương và 
quận Tân Phú là 2 trong số những đơn vị điển hình thực hiện thí điểm cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông. 

Tại Sở Công Thương, hiện có 117 TTHC, trong đó có 68 thủ tục mức độ 4 
(người dân thực hiện TTHC qua mạng và nhận kết quả qua bưu điện). Đại 
diện Sở Công Thương cho biết đơn vị này đã tăng cường chức năng kiểm 
soát quy trình giải quyết tại sở nhằm giám sát hiệu quả về thời gian, giảm 
thời gian thực hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ trong quá trình tiếp nhận; thí 
điểm giải quyết hồ sơ TTHC tại chỗ với 14 TTHC; tăng cường tuyên 
truyền, hướng dẫn TTHC nhằm hỗ trợ người dân thực hiện đúng các quy 
định TTHC và tăng tỉ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3-4; áp dụng 



quy trình giải quyết TTHC theo Quy chuẩn ISO9001-2015 quy định cụ thể 
thời gian cho từng bộ phận, từng cá nhân xử lý công việc, áp dụng phần 
mềm nhắc việc và cảnh báo thời gian xử lý từng công đoạn…  

Sau một năm triển khai (từ 1/7/2019 đến 31/8/2020), Sở Công Thương tiếp 
nhận 85.573 hồ sơ, đã giải quyết 85.382 hồ sơ và chỉ có 3 hồ sơ trễ hẹn 
do lỗi kỹ thuật và thao tác trên phần mềm. 

Tuy nhiên, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, thành phần hồ sơ nhiều và dày 
nên khi scan dữ liệu phần mềm còn gặp khó khăn. 

Trong khi đó, thực hiện Nghị định 61, quận Tân Phú tổ chức sắp xếp lại cơ 
sở vật chât và con người tại bộ phận một cửa. Để khắc phục việc chậm trễ 
trong giải quyết hồ sơ TTHC, quận Tân Phú triển khai thực hiện 4 tại chỗ 
(tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả). Khi nhận hồ sơ là xác định 
giải quyết, trả hồ sơ ngay. Tân Phú có 205 TTHC thì 53 TTHC được giải 
quyết 4 tại chỗ, giúp giải quyết nhan TTHC cho người dân và doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, nhóm hồ sơ giải quyết 4 tại chỗ chủ yếu là thủ tục cơ 
bản (tư pháp, hộ tịch, thi đua khen thưởng, giáo dục…). 

Từ cách làm của quận Tân Phú, ông Ngô Hải Phan đặt vấn đề xử lý 4 tại 
chỗ có thể liên thông được không? Phường tiếp nhận hồ sơ và chuyển lên 
quận hoặc một phường tiếp nhận và chuyển hồ sơ sang phường khác 
cùng địa bàn thì có xử lý 4 tại chỗ được không? Đây cũng là gợi mở cho 
các sở, ngành, quận, huyện nghiên cứu trong Đề án Thí điểm đổi mới cơ 
chế thực hiện một cửa, một cửa liên thông. 

Ba phương án giải quyết dịch vụ công 

TPHCM có trên 320 xã/phường, 24 đơn vị cấp quận/huyện, trên 20 sở ban 
ngành, các ban quản lý các khu công nghiệp và như vậy sẽ tương ứng với 
từng ấy điểm giải quyết thủ tục. Nhưng hiện nay cơ chế một cửa gắn với 
thẩm quyền cơ quan hành chính một địa phương, với một cơ quan nhất 
định và người dân muốn làm thủ tục phải đến đúng nơi mình định cư. Như 
vậy, người dân vẫn phải qua nhiều cửa khi cần giải quyết TTHC. 

Khắc phục những bất cập trên, Văn phòng Chính phủ xây dựng Đề án Thí 
điểm đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. TPHCM là 
một trong số những địa phương được chọn thí điểm đổi mới, sau khi sơ 
kết sẽ nhân rộng toàn quốc. 

Về những điểm đổi mới của Đề án lần này, bà Nguyễn Thị Bích Ngân, Cục 
KSTTHC cho biết đang xây dựng 3 phương án thực hiện. 

Thứ nhất, tổ chức bộ phận một cửa theo hướng phi địa giới hành chính. 
Như vậy bộ phận hành chính một cửa sẽ có quyền tiếp nhận tất cả hồ sơ 



trên địa bàn cấp tỉnh/thành phố. Tuy nhiên, thẩm quyền giải quyết, xử lý hồ 
sơ vẫn tôn trọng vai trò của địa phương. Nghĩa là người dân có thể nộp hồ 
sơ tại bất kỳ cấp hành chính nào và nơi đó có trách nhiệm chuyển hồ sơ 
về đúng nơi có thẩm quyền xử lý. 

Thứ hai là xã hội hóa dịch vụ công ở một số quy trình nhất định. Theo đó, 
địa phương chủ động lựa chọn doanh nghiệp, tổ chức đủ năng lực chuyển 
giao và quyết định những bước nào thì xã hội hóa phù hợp với điều kiện 
thực tế của địa phương. 

Thứ ba, song song với việc chuyển giao một số dịch vụ công, sẽ chuyển 
giao việc tiếp nhận, xử lý các kiến nghị đối với quá trình gián tiếp và thực 
hiện song song để người dân lựa chọn. 

Sau khi nghiên cứu ưu/nhược điểm của 3 phương án, nhiều ý kiến đang 
nghiêng về việc xã hội hóa dịch vụ công.  

Với phương án này, ông Ngô Hải Phan nhấn mạnh dù tổ chức như vậy 
nhưng không làm mất đi vai trò của chính quyền địa phương. Ví dụ trong 
từng TTHC, quy trình giải quyết có bao nhiêu bước, những bước nào có 
thể xã hội hóa. Các bước như tư vấn, hướng dẫn, nộp hồ sơ, scan hồ sơ, 
lưu chữ ký số, giám sát, trả kết quả cho người dân có thể xã hội hóa. Chỉ 
có cơ quan Nhà nước mới có thẩm quyền ký ra quyết định. Như vậy công 
chức không nhất thiết phải ngồi ở bộ phận một cửa và không còn sức ép 
về biên chế.  

Bà Nguyễn Thị Bích Ngân cho biết quy trình giải quyết dịch vụ công có 5 
bước, gồm: Kê khai thẩm định hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ đến 
cơ quan có thẩm quyền giải quyết; cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ 
sơ; chuyển trả kết quả cho người dân. Trong số này có đến 4 bước không 
nhất thiết phải do cơ quan hành chính Nhà nước trực tiếp thực hiện (trừ 
bước 4, cơ quan có cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ). 

Tán thành phương án xã hội hóa dịch vụ công nhưng một vị đại diện Văn 
phòng  UBND TPHCM đặt vấn đề phí dịch vụ sẽ tăng/giảm ra sao so với 
hiện nay; trách nhiệm của đơn vị thực hiện xã hội hóa khi xảy ra sai sót, 
thất lạc, trễ hẹn hồ sơ…; tính kế thừa giá trị pháp lý hồ sơ của người dân 
sau khi kết thúc thí điểm vẫn được ổn định. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-dia-phuong/Thanh-pho-Ho-Chi-
Minh-xem-xet-phuong-an-xa-hoi-hoa-dich-vu-cong/408120.vgp 

 

 

 



9. Tăng tính tự chủ để giải quyết vấn đề cấp bách, dân 
sinh 
Để mô hình chính quyền đô thị mang lại hiệu quả, TP.HCM cần có giải 
pháp thực hiện đồng bộ giữa cải cách thể chế, tổ chức lại bộ máy và 
tuyển chọn cán bộ, công chức phù hợp với bộ máy. 

 

Tổ chức chính quyền đô thị phải đi kèm hiệu quả hoạt động của bộ máy 
chính quyền - ẢNH: NGỌC DƯƠNG 

TS Trần Du Lịch, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, nhấn mạnh 
tính chất của chính quyền đô thị (CQĐT), đó là sự tự chủ rất cao để tạo sự 
năng động, đột phá trong việc huy động nguồn lực giải quyết những vấn đề 
cấp bách, dân sinh. Trong đó, việc phân cấp, phân quyền về cho TP.HCM 
là nội dung rất quan trọng, và TP.HCM theo đuổi vấn đề này từ nhiều năm 
qua. Năm 2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết 54 cho phép TP.HCM thí 
điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển nhưng cũng chỉ dừng 
lại ở thí điểm. 

Theo ông Lịch, việc TP.HCM không tổ chức cấp chính quyền ở quận, 
phường đã được thực tiễn chứng minh là phát huy hiệu quả, nhưng cũng 
phải tổ chức lại bộ máy hành chính ở các sở, ngành để bớt hội họp, giảm 
cấp phó, tăng thẩm quyền và tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Lâu 
nay, các sở, ngành chỉ tham mưu, giúp việc là chưa đủ mà cần được giao 
trách nhiệm, chỉ những vấn đề liên ngành mới đề xuất lên UBND TP.HCM 
giải quyết. 



Tương tự, TP.HCM lập TP.Thủ Đức với mô hình “thành phố trong lòng 
thành phố” cũng cần làm rõ về tính tự chủ của TP.Thủ Đức đến đâu, được 
phân quyền những gì. Nếu chỉ dừng lại ở việc nhập 3 quận thành một đơn 
vị hành chính quy mô lớn, thì cũng không giải quyết được vấn đề gì, thậm 
chí còn phát sinh bất cập trong quản lý; bởi vì quy mô TP lớn. Do đó, việc 
TP.HCM không tổ chức cấp chính quyền (HĐND) ở các quận, nhưng tổ 
chức cấp chính quyền ở TP.Thủ Đức là hợp lý để nâng cao tính tự chủ, 
quyết định nhiều vấn đề, giảm cơ chế xin - cho. 

Nhiều ý kiến đặt vấn đề mô hình CQĐT có giải quyết được những vấn đề 
bức xúc của người dân như kẹt xe, ngập nước, thủ tục hành chính trì trệ..., 
ông Lịch cho rằng cũng với diện tích, dân số và cán bộ công chức đó, 
nhưng nếu có mô hình quản trị tốt thì nâng hiệu quả nền hành chính, chất 
lượng công vụ. Thời gian qua, công tác cải cách hành chính ở TP.HCM 
được đẩy mạnh nhưng thiếu đồng bộ nên hiệu quả mang lại chưa cao. Để 
mô hình CQĐT mang lại hiệu quả, TP.HCM cần có giải pháp thực hiện 
đồng bộ giữa cải cách thể chế, tổ chức lại bộ máy và tuyển chọn cán bộ, 
công chức phù hợp với bộ máy. 

Trong khi đó, PGS-TS Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu 
phát triển TP.HCM, cho rằng một mình đề án CQĐT không thể giải quyết 
được các bức xúc của người dân và cũng là các điểm nghẽn kìm hãm sự 
phát triển của TP.HCM như kẹt xe, ngập nước, quá tải hạ tầng... 

Để giải quyết bài toán về các điểm nghẽn, TP.HCM đang triển khai nhiều 
đề án quan trọng như thành lập TP.Thủ Đức, đề án tỷ lệ điều tiết các 
khoản thu phân chia giữa ngân sách T.Ư và ngân sách TP.HCM, đề án 
trung tâm tài chính, chuyển đổi số, kinh tế số... Trong đó, đề án chuyển đổi 
số giữ vai trò quan trọng, tạo tiền đề để thực hiện CQĐT theo mô hình 
chính quyền số, xã hội số. “Các đề án này phải thực hiện đồng bộ thì mới 
giải quyết được các mục tiêu mà TP.HCM mong muốn là đáp ứng nguyện 
vọng của người dân một cách nhanh chóng và trọn vẹn”, ông Ngân nhận 
định. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/tang-tinh-tu-chu-de-giai-quyet-van-de-
cap-bach-dan-sinh-1281355.html 

 

10. Kiểm soát an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe 
người tiêu dùng 
Đó là công tác đã và đang được các ngành chức năng, chính quyền 
địa phương tích cực triển khai, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm 



(ATTP), nhất là thực phẩm có nhu cầu sử dụng cao trong mùa trung 
thu năm nay.  

 

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra một điểm bán bánh trung thu trên địa 
bàn tỉnh. Ảnh: VÕ PHÊ 

Thận trọng với hàng kém chất lượng 

Thống kê của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, trong số 8.944 lượt 
cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh được các đơn vị, địa phương 
thanh, kiểm tra và hậu kiểm trong năm 2019, đã có 623 cơ sở sai sót với 
các lỗi nhỏ được các đoàn kiểm tra tuyên truyền, nhắc nhở khắc phục; 
trong đó có 26 cơ sở vi phạm bị phạt hành chính với tổng số tiền 20 triệu 
đồng, có 90 cơ sở bị hủy sản phẩm với hơn 40 loại khác nhau, phần lớn là 
hàng hóa không đảm bảo chất lượng như hết hạn sử dụng, bao bì không 
đảm bảo ATTP. Riêng trong những tháng đầu năm 2020, đơn vị tiến hành 
kiểm tra trên 30 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, vẫn còn cơ sở sản 
xuất chưa thực hiện đầy đủ thủ tục về ATTP liên quan. 

Theo bà Lê Thị Kim Huê, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực 
phẩm tỉnh, thời gian gần đây, với các thông tin về mẫu sản phẩm mất an 
toàn đã gây lo lắng cho người tiêu dùng. Tuy Phú Yên chưa phát hiện 
trường hợp ngộ độc do thực phẩm nhưng với các trường hợp vi phạm 
ATTP nói trên cũng là mối nguy ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. 

Trong dịp Tết Trung thu, nhu cầu sử dụng các loại thực phẩm sẽ tăng cao, 
bao gồm cả số lượng và chủng loại, đặc biệt là các loại bánh, mứt... Cùng 
với các biện pháp kiểm soát của ngành chức năng để đảm bảo an toàn 



thực phẩm thì người tiêu dùng phải thận trọng, cảnh giác với các loại thực 
phẩm bán trên thị trường. 

Chị Lê Thị Hoài ở xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa cho hay: “Gia đình tôi thường 
dùng thực phẩm chế biến sẵn. Mỗi dịp trung thu, tôi cũng hay mua bánh 
kẹo, đồ uống cho các con. Nhưng sau những thông tin về thực phẩm gây 
mất an toàn vừa qua, gia đình tôi đã hạn chế sử dụng thực phẩm loại này 
và cũng thận trọng hơn trong quá trình lựa chọn thực phẩm. Chúng tôi rất 
cần sự vào cuộc kiểm soát thường xuyên của các ngành chức năng”. 

Tăng cường thanh, kiểm tra 

Theo Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh, Tết Trung thu năm nay, ban chỉ 
đạo thống nhất thành lập 1 đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra 
ATTP trên địa bàn tỉnh. Đối tượng thanh, kiểm tra là các cơ sở sản xuất, 
chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống, tập trung ưu 
tiên vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng được sử dụng 
nhiều trong dịp Tết Trung thu như bánh, mứt, thịt, trứng... Trong quá trình 
kiểm tra, nếu phát hiện thực phẩm không an toàn, các đơn vị lấy mẫu gửi 
xét nghiệm để có kết luận cụ thể và xử lý kịp thời các cơ sở vi phạm. 

Ông Trần Văn Chung, chủ cơ sở cung cấp bánh, kẹo ở huyện Đồng Xuân, 
cho biết: Đôi lúc chúng tôi quan tâm nhiều đến việc kinh doanh nhưng 
chưa cập nhật, nắm bắt những quy định liên quan. Vì vậy, mỗi lần có đoàn 
đến kiểm tra, chúng tôi có thêm kiến thức mới và thực hiện chu đáo hơn 
các thủ tục, phương thức kinh doanh... theo đúng quy định của pháp luật. 

Ông Võ Đình Hạnh, Phó Giám đốc Sở Công thương, cho biết: Thực hiện 
chủ trương của tỉnh, sở phối hợp với các đơn vị kiểm tra ở một số cơ sở 
sản xuất, kinh doanh; đồng thời thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên 
truyền ở chợ truyền thống, siêu thị và ở các địa phương trong tỉnh. Trong 
quá trình thanh, kiểm tra, các đơn vị, Ban chỉ đạo ATTP các cấp cũng kết 
hợp tuyên truyền, giáo dục các kiến thức, các quy định của pháp luật về 
bảo đảm ATTP, giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng. 

Còn theo bác sĩ Đỗ Quang Trung, Phó Giám đốc Trung tâm y tế, Phó 
trưởng Ban chỉ đạo liên ngành ATTP huyện Đồng Xuân, thực hiện kế 
hoạch kiểm soát ATTP trong mùa trung thu năm nay, địa phương đã tổ 
chức thanh, kiểm tra từ ngày 15/9. Công tác kiểm tra tập trung vào các sản 
phẩm có nguy cơ mất an toàn cao, kể cả một số loại sản phẩm được cảnh 
báo gây hại cho người tiêu dùng trong thời gian qua. Chúng tôi cũng trực 
tiếp đến cơ sở sản xuất để kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên liệu chế 
biến, vệ sinh cơ sở...  

  



Công tác thanh, kiểm tra trong dịp Tết Trung thu giúp các ngành, địa 
phương đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về 
bảo đảm ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các mặt 
hàng thực phẩm phục vụ Tết Trung thu. Mặt khác, thông qua hoạt động 
này, các đơn vị cũng sẽ kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường 
hợp vi phạm về ATTP, hạn chế các vụ ngộ độc và các bệnh truyền qua 
thực phẩm, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân 
dân. 

Bs Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ 
đạo liên ngành ATTP tỉnh 

Nguồn: http://www.baophuyen.com.vn/82/245810/kiem-soat-an-toan-thuc-
pham-bao-ve-suc-khoe-nguoi-tieu-dung.html 

 

11. Hà Nội tích cực hoàn thiện dữ liệu dân cư 
Theo đề xuất của Chính phủ thì thời hạn Luật cư trú sửa đổi  sẽ có 
hiệu lực từ ngày 1/7/2021. Như vậy, chỉ còn chưa đến một năm, việc 
quản lý cư trú trên toàn lãnh thổ Việt Nam sẽ thay đổi theo một 
hướng mới, hiện đại và chính xác hơn. Thời điểm này, trên toàn địa 
bàn Hà Nội, lực lượng công an các quận, huyện cũng đang đẩy nhanh 
tiến độ, thu thập, hoàn thiện dữ liệu dân cư một cách gấp rút. 

Hình ảnh thường gặp tại trung tâm nhập liệu Công an Quận Hoàn Kiếm – 
Hà Nội trong suốt mấy tháng vừa qua. Với 3 ca: sáng, chiều, tối, những 
cán bộ công an khu vực trên địa bàn toàn toàn quận đã nỗ lực hoàn thiện 
cơ sở dữ liệu dân cư. Cứ 2 cán bộ phụ trách một máy tính để nhập và đối 
soát thông tin. 

Khi thấy bất cứ thông tin nào chưa chính xác, ngay lập tức, các cán bộ ở 
đây sẽ gọi điện thoại theo số được ghi trong tờ khai cư dân để xác minh lại 
và sửa chữa kịp thời. 

Trung tá Phạm Quang Hiên, Đội trưởng Đội cảnh sát Quản lý hành chính 
và trật tự xã hội, Công an Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết: "Lực lượng 
CSKV và LL CS Hành chính là lực lượng chính, chủ công thực hiện việc 
thu thập cập nhật, chỉnh sửa bổ sung thông tin công dân để nhập vào hệ 
cơ sở dữ liệu để xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm đảo bảo tuyệt 
đối chính xác với tiêu chí đúng, đủ và dữ liệu phải sống." 

Còn tại huyện Đan phượng, thời gian này, vẫn còn một số ít người dân 
chưa biết thông tin về việc sắp tới sẽ cấp CCCD gắn chíp điện tử, vẫn đến 



để làm thủ tục cấp đổi CMND sang thẻ CCCD mã vạch. Những trường hợp 
này cán bộ công an đều giải thích để người dân hiểu và khuyến cáo chưa 
nên đổi vào thời điểm này. Tuy nhiên, đối với những trường hợp người 
dân thật sự cần thiết phải cấp đổi, cấp lại, cấp mới CCCD để phục vụ các 
giao dịch dân sự,  lực lượng chức năng vẫn tiến hành cấp bình thường. 

Thượng tá Nguyễn Tuấn Khởi, Phó trưởng Công an huyện Đan Phượng - 
Hà Nội cho biết: "Căn cước công dân gắn chíp điện tử trong thời gian tới 
này chúng tôi thây rất tiện ích và trong công tác cải cách hành chính của 
công dân thế và phục vụ cho thông tin của công dân sau này giao dịch 
hành chính. Vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của người dân trong việc 
tham gia để làm một lần và hiện nay đối với người dân thì chưa nên làm 
cái CCCD theo mẫu cũ để tới đây để làm theo mẫu mới tránh chi phí và đi 
lại nhiều lần." 

Sự nỗ lực hết mình vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sỹ trên địa bàn 
Hà Nội thời gian này đã góp phần ổn định về an ninh chính trị, đảm bảo trật 
tự an toàn xã hội, là tiền đề cho công tác cải cách hành chính trong việc 
cấp căn cước công dân gắn chip thực hiện theo đúng dự kiến, tiến độ 
được đề ra 

Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội - Bộ Công an cho biết: "Việc thay đổi phương thức quản lý 
thủ công, truyền thống theo phương thức cấp sổ hộ khẩu, cấp sổ tạm trú 
chuyển sang phương thức quản lý mới về dân cư theo phương thức số 
hóa, phương thức cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú, cấp số định danh là 
hoàn toàn phù hợp với xu thế của phát triển, của quản lý nhà nước theo 
hướng hiện đại, minh bạch, phù hợp với xu hướng cách mạng 4.0, phù 
hợp với chủ trương chính quyền số, chính phủ số đang được Chính phủ 
rất tích cực triển khai thực hiện." 

Với con số hơn 95 triệu dân hiện nay, để có thể hoàn thiện được hệ thống 
cơ sở dữ liệu về dân cứ một cách nhanh chóng, chính xác là điều không 
hề dễ dàng. Thế nhưng, với sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ ngành 
Công an, việc thu thập, xử lý dữ liệu về dân cư trên cả nước đã đảm bảo 
được đúng kế hoạch mà Chính phủ cũng như Bộ Công an đặt ra. 

Nguồn: http://www.antv.gov.vn/tin-tuc/xa-hoi/ha-noi-tich-cuc-hoan-thien-du-
lieu-dan-cu-318538.html 

 

 

 



12. “Ban phát” sổ hồng 
Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) vốn là một 
thủ tục hành chính thông thường nhưng quyền sở hữu đương nhiên 
này đang bị biến dạng như “ban phát”. 

 

Lễ trao sổ hồng tại TP HCM – Ảnh: Đình Đại 

Mặc dù, thủ tục hành chính là trách nhiệm của cơ quan quản lí nhà nước 
nhưng phải đợi đến những phản ánh “rát mặt” của doanh nghiệp về việc 
cơ quan có thẩm quyền ắc tách cấp sổ hồng cho chủ đầu tư, dẫn đến hàng 
ngàn căn hộ của dân cũng bị chủ đầu tư khất sổ thì Sở Tài nguyên và Môi 
trường TP HCM tổ chức lễ trao sổ hồng rầm rộ cho chủ đầu tư của 16 dự 
án trên địa bàn Thành phố. 

Sự kiện là tích cực, nếu nhìn theo góc độ: Cơ quan chức năng đã tiếp thu 
những “phản ánh rát mặt” của doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn vướng 
mắc, giải quyết vấn đề, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động. Dân 
sau đó có điều kiện được cấp sổ, trả lại quyền chính đáng cho doanh 
nghiệp đã hoàn tất các nghĩa vụ theo quy định của chủ đầu tư và quyền 
chính đáng của người dân. Cơ quan chức năng nhìn khía cạnh đó, quả 
thực tích cực và đã ghi điểm. Quan trọng hơn là đằng sau các dự án được 
trao sổ hồng, sẽ là hàng trăm, hộ gia đình mừng vui hân hoan. 

Sự kiện lại nhìn ở chiều tiêu cực, khi TP HCM có rất nhiều dự án mà chủ 
đầu tư đang nợ sổ hồng của dân. Nhưng chỉ có tượng trưng đếm được số 



dự án được trao? Vậy các dự án khác tiếp tục ách tắc, hay sao? Và tại sao 
cơ quan chức năng phải chờ phản ánh, mới cấp sổ? Tại sao không thực 
thi đúng quy định, đúng vai trò của cơ quan công quyền trong bộ máy 
quyền năng Chính phủ kiến tạo? 

Phải chăng, còn có điều gì đó khiến cơ quan chức năng phải chờ… “con 
khóc mẹ mới cho bú”; hay đây là vấn đề không dễ gì trả lời trên công luận? 
Cũng là một cách thức trả lời hộ nhiều chủ đầu tư khác “nhờn luật” – quên 
cấp sổ hồng cho chính chủ cư dân. Điều đáng nói, câu chuyện này lại xảy 
ra ở TP HCM, TP được cho là đã và đang có thị trường bất động sản sôi 
động bậc nhất cả nước. 

Nguồn: https://enternews.vn/ban-phat-so-hong-181757.html 

 


