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1. Sửa đổi quy định liên quan đến cải cách thủ tục 
hành chính 

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều 

liên quan đến cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ. 

 

Sửa đổi quy định liên quan đến cải cách thủ tục hành chính 

Nghị quyết trên sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông được quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 

8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 

13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 

số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình 

tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Nghị quyết 

số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, 

Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và 

phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP 

ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2016-2017.  



Theo đó, Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-

2020; chủ trì triển khai các nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính 

(trừ nội dung “thực hiện thống nhất và nâng cao chất lượng thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông tập trung tại bộ phận tiếp nhận, trả kết 

quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp 

huyện”), cải cách công chức, công vụ và cải cách chính sách tiền lương 

cho cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an cải cách chính sách tiền lương cho lực lượng vũ trang nhân 

dân; chủ trì việc xây dựng và hướng dẫn thực hiện phương pháp đo 

lường mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính 

do cơ quan hành chính nhà nước thực hiện...  

Bộ Tư pháp có nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện 

nhiệm vụ cải cách thể chế; chủ trì triển khai nhiệm vụ đổi mới và nâng 

cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật...  

Văn phòng Chính phủ chủ trì triển khai nội dung cải cách thủ tục hành 

chính; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính 

nhà nước; chủ trì xây dựng và hướng dẫn thực hiện phương pháp tính 

chi phí thực hiện thủ tục hành chính; chủ trì việc hợp tác với các tổ chức 

quốc tế trong việc cải cách quy định hành chính; chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan liên quan xây dựng, vận hành Mạng thông tin hành chính 

điện tử của Chính phủ trên Internet.  

Đối với Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, ngoài những 

nhiệm vụ tại khoản 2 Mục IV, Văn phòng Chính phủ còn có nhiệm vụ tiếp 

nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền; chủ trì, phối 

hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc 

gia về thủ tục hành chính, bảo đảm kết nối liên thông với Cổng dịch vụ 

công Quốc gia; đẩy mạnh triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ 

thông tin trong cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành 

chính nhà nước.  

Bộ Tư pháp có nhiệm vụ ban hành quy định pháp lý về chứng từ, hồ sơ 

điện tử thay thế chứng từ, hồ sơ giấy; xây dựng hệ thống và hướng dẫn 

thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc đối với việc: cấp lý lịch tư 

pháp, thực hiện xong trước ngày 1/1/2016; đăng ký giao dịch bảo đảm 

về động sản (trừ tàu bay, tàu biển) và các dịch vụ công trong lĩnh vực 

quốc tịch, thực hiện xong trước ngày 1/1/2017; triển khai, nâng cấp và 



hoàn thiện các hệ thống thông tin về quản lý hộ tịch; văn bản quy phạm 

pháp luật thống nhất từ Trung ương đến địa phương; đăng ký, quản lý 

hộ tịch điện tử bảo đảm thiết lập cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; 

thực hiện khai sinh, khai tử qua mạng điện tử.  

Tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ 

đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 

các cơ quan hành chính nhà nước; mở diễn đàn tiếp nhận phản biện 

chính sách của doanh nghiệp và người dân tại Cổng Thông tin điện tử 

Chính phủ. 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đoàn kiểm tra, 

giám sát của Chính phủ và tổng hợp báo cáo Chính phủ tại các phiên 

họp thường kỳ tháng cuối quý. Kết quả thực hiện Nghị quyết được đưa 

vào đánh giá chất lượng hoạt động của từng Bộ, cơ quan, địa phương 

tại phiên họp thường kỳ tháng 12 hàng năm của Chính phủ./. 

Theo bnews.vn 

 

2. “Cò” giấy phép hành nghề xây dựng: Sống nhờ 
thủ tục hành chính 

Trên thị trường hiện có rất nhiều rao vặt cung cấp dịch vụ làm 

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với pháp nhân và 

chứng chỉ hành nghề cho cá nhân kèm theo cam kết hỗ trợ tất cả 

các điều kiện còn thiếu: “thiếu gì bổ sung nấy”. 

 



Theo quy định hiện hành, để hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, cá nhân 

và pháp nhân đều cần có các loại chứng chỉ phù hợp với hoạt động. Đối 

với cá nhân, có nhiều loại chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây 

dựng như kỹ sư hoạt động xây dựng, lĩnh vực giám sát, khảo sát, thiết 

kế công trình xây dựng; kỹ sư định giá xây dựng, môi giới bất động sản, 

định giá bất động sản. 

Đối với pháp nhân, các doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh cũng 

cần được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho từng lĩnh vực 

như khảo sát xây dựng, tư vấn lập quy hoạch xây dựng, lập thẩm tra dự 

án đầu tư xây dựng, thiết kế thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, tư 

vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng, thi công xây dựng, tư 

vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Mỗi một lĩnh vực, doanh nghiệp buộc phải đáp ứng nhiều yêu cầu cả về 

năng lực tài chính, cũng như năng lực chuyên môn. Chẳng hạn, đối với 

doanh nghiệp muốn có chứng chỉ trong lĩnh vực thi công thì đòi hỏi phải 

có năng lực tài chính, cụ thể là 3 năm không lỗ liên tiếp cho đến thời 

điểm xin cấp chứng chỉ. 

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu về nhân 

sự. Cụ thể, trường hợp doanh nghiệp xin cấp chứng chỉ thi công hạng I 

thì phải có 3 người đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường hạng I, có 

7 người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn, có 10 người có chuyên 

môn phù hợp, có 5 người quản lý an toàn lao động trở lên và có trên 30 

công nhân kỹ thuật có chứng chỉ chuyên môn... 

Tương tự, với các chứng chỉ khác cũng đòi hỏi đáp ứng yêu cầu về năng 

lực tài chính, số người có chuyên môn, doanh nghiệp phải có quy trình 

quản lý thực hiện công việc và hệ thống quản lý chất lượng. Các doanh 

nghiệp từng thực hiện công việc tại công trình cấp 1, cấp 2, cấp 3 tùy 

thuộc vào hạng chứng chỉ xin cấp... 

Các chứng chỉ hạng I do Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây 

dựng) cấp, các chứng chỉ hạng II, III do các Sở Xây dựng cấp. Hầu hết 

các cơ quan này đều đăng tải trên website đầy đủ thủ tục, quy trình, yêu 

cầu hồ sơ... Tuy nhiên, trên thực tế, khi doanh nghiệp xin cấp chứng chỉ 

thường gặp trường hợp thiếu trước, thiếu sau và đi lại nhiều lần vẫn 

chưa thể bổ sung đủ các giấy tờ. 

Chính vì vậy, dịch vụ tư vấn hỗ trợ cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng 

càng nở rộ. Một công ty đào tạo cung cấp dịch vụ này cho biết, nếu 

doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu, phí xin cấp chứng 

chỉ hạng I là 60 triệu đồng, bất kể là doanh nghiệp xin cấp một hay nhiều 



chứng chỉ. Sau khi nhận đủ hồ sơ và chi phí, đơn vị này cam kết đối tác 

sẽ có chứng chỉ trong khoảng thời gian từ 1 - 1,5 tháng. 

Khi trao đổi với khách hàng, nhân viên công ty này luôn nhấn mạnh, chỉ 

có thể hỗ trợ tư vấn thủ tục xin cấp chứng chỉ với điều kiện khách hàng 

phải có năng lực thực sự như là khách hàng phải kinh doanh không lỗ 

liên tiếp 3 năm. Nếu xin cấp chứng chỉ hạng I, thì khách hàng phải có 

hợp đồng thực hiện công việc trong lĩnh vực xin cấp đối với công trình 

cấp 1 hoặc là 2 công trình hạng cấp II. Hồ sơ đòi hỏi hợp đồng và biên 

bản nghiệm thu. Đây là một trong những điều kiện mà doanh nghiệp 

thường gặp khó khăn. 

Dù nhấn mạnh chỉ có thể làm dịch vụ đối với khách hàng có năng lực 

thực sự, nhưng các công ty làm dịch vụ luôn sẵn sàng hỗ trợ đối với 

những điều kiện còn thiếu. 

Chẳng hạn, với yêu cầu doanh nghiệp phải có 3 nhân sự có chứng chỉ 

chỉ huy trưởng công trình, công ty dịch vụ sẵn sàng hỗ trợ cung cấp 

nhân sự có chứng chỉ hành nghề. Khách hàng chỉ cần điền vào hợp 

đồng lao động để hợp thức hóa. Hay vấn đề hệ thống quản lý chất lượng 

ISO, khách hàng thiếu đến đâu, bên dịch vụ sẵn sàng cung cấp. Tất 

nhiên, chi phí sẽ bị đội lên. 

Đối với chứng chỉ hành nghề cá nhân, một công ty nhận làm dịch vụ báo 

giá trọn gói thi đỗ và kê khai với giá 11 triệu đồng cho 1 lĩnh vực. Nếu cá 

nhân có nhu cầu làm 2 lĩnh vực, giá sẽ mềm hơn, 16 triệu đồng và 3 lĩnh 

vực giá là 21 triệu đồng. Nếu khách hàng chỉ cần đăng ký dự thi thì chi 

phí chỉ 1 triệu đồng, nhưng phải tự kê khai và tất nhiên không kèm dịch 

vụ bảo đảm đỗ. 

Theo baodautu.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Cơ quan thi hành án dân sự: Sẽ phải “xin lỗi” nếu 
để hồ sơ quá hạn 

Từ ngày 01/6/2017, các cơ quan thi hành án trên toàn quốc triển 

khai thực hiện cơ chế một cửa; hỗ trợ trực tuyến thi hành án và 

tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch 

vụ bưu chính công ích. 

 

Ảnh minh họa. 

Việc thực hiện cơ chế một cửa được áp dụng đối với 05 thủ tục hành 

chính: Quyết định thi hành án theo yêu cầu, Xác nhận kết quả thi hành 

án, Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên, Đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng 

chế thi hành án và Đề nghị miễn, giảm phí thi hành án. 

Việc hỗ trợ trực tuyến được thực hiện đối với 03 thủ tục: Yêu cầu thi 

hành án, Yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án, Các thủ tục khiếu nại, tố 

cáo về thi hành án. 

Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công 

ích được thực hiện đối với 03 thủ tục hành chính cấp trung ương, bao 

gồm giải quyết khiếu nại lần 1, lần 2 và giải quyết tố cáo về thi hành án 

và 12 thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, bao gồm: Xác nhận kết 

quả thi hành án, Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên, Yêu cầu áp dụng các 

biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án, Yêu cầu định giá 



tài sản khi có thay đổi giá tại thời điểm thi hành án, Đề nghị miễn, giảm 

nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu, nộp ngân sách, Quyết định 

thi hành án theo đơn yêu cầu, Đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi 

hành án, Yêu cầu định giá lại tài sản thi hành án, Nhận tài sản đã kê 

biên để trừ vào tiền được thi hành án, Giải quyết khiếu nại về thi hành 

án lần 1, lần 2 và Giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự.                         

Các quy định về thủ tục, quy trình thực hiện các nội dung nêu trên được 

quy định khá chặt chẽ, qua đó nâng cao tính công khai, minh bạch, trách 

nhiệm của công chức thi hành án và tạo thuận lợi hơn cho người dân và 

doanh nghiệp trong quá trình thi hành án. 

Đặc biệt, các cơ quan thi hành án sẽ phải có văn bản xin lỗi và nêu rõ lý 

do về việc giải quyết hồ sơ quá hạn. Đây là một nỗ lực, cố gắng, có ý 

nghĩa thiết thực, cụ thể của ngành Tư pháp, Hệ thống Thi hành án dân 

sự trong việc rút ngắn thời gian thi hành bản án theo tinh thần Nghị 

quyết số 19-2017 cũng như nêu cao tinh thần phục vụ người dân và 

doanh nghiệp theo quan điểm của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 là 

“hành động, kiến tạo và phục vụ”. 

Được biết, 08 tháng đầu năm 2017, các cơ quan thi hành án dân sự trên 

toàn quốc đã thi hành xong trên 21 nghìn tỷ đồng, qua đó kịp thời giải 

phóng nguồn lực tài chính, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng 

mắc, thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển. 

Theo phapluatplus.vn 

 

4. Làm rõ hơn việc cấp phép ca khúc, quy hoạch bán 
đảo Sơn Trà 

Tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, sáng 14/6, 

Tư lệnh ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã trả lời nhiều câu 

hỏi của đại biểu, đặc biệt là những vấn đề nóng liên quan đến cấp 

phép những tác phẩm âm nhạc và quy hoạch bán đảo Sơn Trà. 

Bài hát không có nội dung trái thuần phong mỹ tục, xâm phạm lợi 

ích quốc gia, không cần phép 

Nhìn nhận hơn 40 năm qua, việc cấp phép các bài hát thời Việt Nam 

Cộng hòa và hải ngoại theo cơ chế xin - cho từng chương trình, từng 

băng đĩa, từng tác giả là cách làm cửa quyền, gây chậm trễ, tốn kém, 

tiêu cực và trên thực tế không có hiệu quả, đại biểu Trương Trọng Nghĩa 

(Thành phố Hồ Chí Minh) chất vấn về vấn đề này.  



 

Đại biểu Quốc hội Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Sơn chất vấn thành 

viên Chính phủ. Ảnh: An Đăng/TTXVN 

Theo đại biểu, đã có ý kiến cho rằng ngành Văn hóa nên lên danh sách 

các bài hát bị cấm theo quy định pháp luật. Các bài hát ngoài danh sách 

trên được tự do lưu hành, chỉ cần tôn trọng quyền tác giả, nộp thuế khi 

kinh doanh; cần cấm thêm sẽ bổ sung vào danh sách này.  

Nhiều nhạc sỹ, chuyên gia ủng hộ cách quản lý này, vì phù hợp với mô 

hình Nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường, không cản trở nhu cầu 

chính đáng của người dân, nghệ sỹ, hoạt động phổ biến biểu diễn văn 

hóa, và toàn hoàn khả thi. Đâu là trở lực của cách làm mới và hợp lý 

này? Phải chăng nhận thức, năng lực, đạo đức của một số cán bộ làm 

quản lý văn hóa là nguyên nhân?, đại biểu Nghĩa đặt câu hỏi. 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu các cục, vụ liên quan rà soát lại 

những thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp phép này.  

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ đã rà soát các văn 

bản quy phạm pháp luật hiện hành, các thủ tục liên quan đến cấp phép 

bài hát vừa qua. Tinh thần của Bộ là giảm cấp phép, giảm xin - cho để 

tạo điều kiện, tạo môi trường thuận lợi cho sáng tác của văn nghệ sỹ. Bộ 

sẽ tìm phương cách quản lý mới phù hợp với tình hình hiện nay và quá 

trình hội nhập quốc tế. 



Tranh luận về phần giải đáp này, đại biểu Lê Xuân Thân (Khánh Hòa) 

cho rằng bên cạnh việc cấp phép, điều cần thiết nên cấm những bài hát, 

vở diễn không phù hợp với đạo đức xã hội, pháp luật Nhà nước, đường 

lối chính sách của Đảng. Bộ trưởng trả lời sẽ nghiên cứu, làm thế nào 

giảm bớt cơ chế xin cho nhưng không rõ được cụ thể thế nào? 

Theo đại biểu, Bộ không thể thực hiện được thẩm quyền cấp phép theo 

quy định của Nghị định số 15/2016/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình 

diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản 

ghi âm, ghi hình ca múc nhạc, sân khấu) vì quá nhiều, Bộ trưởng cần 

trình Chính phủ sửa đổi ngay.  

Tiếp tục tranh luận với Bộ trưởng, đại biểu Trương Trọng Nghĩa bày tỏ 

“tôi hết sức lo âu” khi chúng ta đã hòa bình, thống nhất hơn 40 năm, việc 

quản lý nhà nước về các ca khúc là cần thiết nhưng Bộ trưởng nói là 

đang tìm biện pháp. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cần đẩy sớm công việc 

này.  

Giải thích rõ hơn, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, theo ý kiến chỉ 

đạo của Thủ tướng, các bài hát đã trở nên quen thuộc, phổ biến trong 

thực tế, nếu không có nội dung trái thuần phong mỹ tục, xâm phạm lợi 

ích quốc gia không cần cấp phép phổ biến, không phụ thuộc vào địa 

điểm và thời gian sáng tác. Hiện Bộ đang thực hiện các thủ tục về mặt 

pháp luật để triển khai ý kiến chỉ đạo này, tinh thần chỉ đạo là thông 

thoáng. 

Không để Đà Nẵng tự quyết vấn đề Sơn Trà 

Trước phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Nguyễn Ngọc Thiện sáng 14/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tiếp 

tục giải đáp phần tranh luận với đại biểu Quốc hội về vấn đề Quy hoạch 

tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà. 

Trước câu hỏi của đại biểu Quốc hội về việc có phải Chính phủ để Đà 

Nẵng tự quyết trong quy hoạch Sơn Trà, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 

khẳng định, chắc chắn không có chuyện này. Nếu Chính phủ để cho Đà 

Nẵng tự quyết đã không có câu chuyện làm quy hoạch hay không... 

Đây là Chính phủ tiếp thu ý kiến và muốn rằng, dù từ trước đến nay Đà 

Nẵng đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn cần Đà Nẵng 

chủ động quyết định. Ngoài ra, theo quy định của Luật, quy hoạch, phê 

duyệt hay bổ sung đều phải có quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Trong trường hợp bỏ Sơn Trà ra khỏi danh mục 47 khu du lịch quốc gia 

cũng phải có quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 



Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nói Đà Nẵng cần chủ động là vì vấn 

đề Sơn Trà cần thống nhất trong Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, đặc biệt 

là sự đồng thuận của nhân dân Đà Nẵng. Cả nước đều yêu mến, vì Sơn 

Trà và chắc chắn nhân dân Đà Nẵng cũng vậy. Nhân dân Đà Nẵng sẽ 

đóng góp trí tuệ của mình để cùng với với chính quyền địa phương và 

Chính phủ bảo vệ Sơn Trà tốt hơn. 

Bên cạnh đó, do trước đây chưa có quy hoạch du lịch, Đà Nẵng đã chủ 

động theo thẩm quyền cấp phép các dự án. Khi Đà Nẵng phối hợp với 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thống nhất quy mô đầu tư là 1.600 

phòng, UBND thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị và làm việc với các nhà 

đầu tư.  

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tin tưởng, khi chính quyền Đà Nẵng vào 

cuộc sẽ có giải pháp tạo sự đồng thuận của nhân dân Đà Nẵng và nhân 

dân cả nước. “Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định vấn đề 

này trên tinh thần phát triển bền vững. Những yếu tố nào về bền vững 

chưa chắc chắn bây giờ sẽ để lại”, Phó Thủ tướng khẳng định. 

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, cử tri 

hoan nghênh việc Phó Thủ tướng đi thị sát ở bán đảo Sơn Trà và câu trả 

lời của Phó Thủ tướng đã giúp các đại biểu Quốc hội yên tâm. Nhiều cử 

tri trên cả nước cũng sẽ yên tâm khi Đà Nẵng cùng với sự chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ có giải pháp tối ưu để khai thác các 

sản phẩm du lịch. 

Bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số phải nằm trong thể thống nhất 

Vấn đề bảo tồn, phát triển văn hóa đồng bào thiểu số được các đại biểu 

Hồ Thị Minh (Quảng Trị), Triệu Thị Thu Phương (Bắc Kạn)… quan tâm, 

chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc 

Thiện.  

Các đại biểu đánh giá, cùng với sự phát triển nhanh chóng của đời sống 

kinh tế, việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trước 

nguy cơ bị mai một, biến dạng, thậm chí biến mất đang được xem là một 

nhiệm vụ sống còn đối với những người làm công tác văn hóa.  

Các đại biểu đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết những kết 

quả đạt được trong công tác bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống, 

đặc biệt các loại hình nghệ thuật truyền thống và giải pháp thực hiện 

trong thời gian tới. 

Trả lời chất vấn này, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nêu rõ, Bộ luôn xác 

định công tác quản lý bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân 



tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ cấp thiết, có ý nghĩa chiến 

lược, cần phải được thực hiện thường xuyên và lâu dài.  

 

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Chiến chất vấn thành viên 

Chính phủ. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN 

Trong thời gian qua, Bộ đã triển khai, thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, 

xây dựng và triển khai dự án bảo tồn làng bản, buôn truyền thống… Đến 

nay, 25 làng, bản, buôn của 19 dân tộc như Chăm, Ba Na, Mường, 

Thái… đã được hỗ trợ đầu tư bảo tồn. 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, trong công tác sưu tầm, bảo tồn 

các loại hình nghệ thuật truyền thống, Bộ đã hỗ trợ hướng dẫn các địa 

phương mở các lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho các 

dân tộc có số dân rất ít người. Các lớp này do chính các nghệ nhân, chủ 

thể của văn hóa dân tộc, người nắm giữ kho tàng văn hóa phi vật thể 

trực tiếp tham gia truyền dạy.  

Bộ đã và đang triển khai, thực hiện các dự án bảo tồn trang phục truyền 

thống, tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số; đề án kiểm kê, 

sưu tầm, trưng bày di sản văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc 

thiểu số; định kỳ gặp gỡ già làng, trưởng bản, người có uy tín. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, trong lĩnh vực sáng tác, Hội Văn 

học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam đã tập trung đẩy mạnh 

hoạt động sáng tác, sưu tầm, phổ biến, lan tỏa rộng rãi đến công chúng 



nhiều tác phẩm chất lượng, phản ánh chân thực về cuộc sống, con 

người, văn hóa, nghệ thuật truyền thống các dân tộc. 

Giải trình thêm về việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc tốt đẹp của 

đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ 

Văn Chiến cho biết, vấn đề này luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, 

nhất quán chỉ đạo thực hiện.  

Việc bảo tồn, giữ gìn, tiếng nói chữ viết, điệu múa, dân ca… trước hết 

thuộc về trách nhiệm tự thân của mỗi dân tộc, sau đó là sự hỗ trợ, giúp 

đỡ của Nhà nước, cộng đồng và xã hội. Thực tế đã có Bảo tàng dân tộc, 

Làng văn hóa dân tộc, Ngày hội văn hóa các dân tộc và nhiều làn điệu 

dân ca của dân tộc thiểu số đã được công nhận là di sản văn hóa. 

Về tình trạng có sự giao thoa giữa các dân tộc được các đại biểu Quốc 

hội phản ánh, nêu quan điểm cá nhân, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ 

Văn Chiến cho rằng, việc giao thoa giữa các dân tộc để học tập các 

điểm tiến bộ là việc làm tốt. Việc bảo tồn, phát huy, giữ gìn bản sắc văn 

hóa dân tộc thiểu số phải nằm trong sự đa dạng, thống nhất trong cộng 

đồng dân tộc Việt Nam.  

Đây sẽ là trụ cột chính trong suốt quá trình thực hiện. Bộ trưởng mong 

muốn bà con dân tộc thiểu số đoàn kết, đồng lòng, chung sức phát huy 

sự đa dạng văn hóa, bản sắc tốt đẹp của dân tộc thiểu số trong cộng 

đồng các dân tộc Việt Nam, cùng xây dựng xã hội ngày càng phát triển 

và tốt đẹp.  

Thẳng thắn, trách nhiệm 

Gút lại toàn bộ phần chất vấn đối với nhóm vấn đề này, Chủ tịch Quốc 

hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, 

trách nhiệm, xây dựng, các đại biểu đã đặt câu hỏi thẳng thắn, tích cực 

tranh luận để làm rõ vấn đề.  

Bộ trưởng mới nhận nhiệm vụ hơn 1 năm nhưng đã nỗ lực quán xuyến, 

điều hành, nắm tình hình công việc của bộ, ngành và thực trạng vấn đề 

bức xúc thuộc lĩnh vực quản lý. Bộ trưởng đã chủ động, nghiêm túc, 

thẳng thắn nhận trách nhiệm về những tồn tại, yếu kém thuộc lĩnh vực 

phụ trách của mình trong thời gian gần đây cũng như những tồn tại 

chung của ngành. 

Khẳng định văn hóa, thể thao, du lịch là lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng 

đối với xã hội, liên quan đến đời sống tinh thần của con người và xã hội, 

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thời gian qua, lĩnh vực này đã có chuyển 



biến tích cực, những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc đã được đề 

cao và phát huy.  

Bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như công 

tác quản lý cấp phép hoạt động văn hóa nghệ thuật còn có những sai 

sót, gây dư luận không tốt, việc quản lý lễ hội còn tình trạng buông lỏng, 

dẫn đến bị lợi dụng để trục lợi, phản cảm, lãng phí nguồn lực xã hội…  

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng tiếp tục quan tâm chỉ 

đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp để khắc phục, trong đó tập trung 

rà soát sớm sửa đổi các quy định về việc quản lý tác phẩm, cấp phép 

biểu diễn nghệ thuật, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng 

yêu cầu cải cách hành chính và phù hợp với thực tiễn. Nâng cao năng 

lực chuyên môn, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, 

nghệ thuật… 

Đối với quy hoạch du lịch bán đảo Sơn Trà, Chủ tịch Quốc hội đề nghị 

trên cơ sở cân nhắc nhiều mặt, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo sớm có giải 

pháp xử lý phù hợp với quy định của pháp luật và quy hoạch phát triển 

chung của cả nước, để cử tri, nhân dân Đà Nẵng và cả nước yên tâm.  

Ngay sau phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ 

trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến là thành viên Chính phủ thứ 3 

"đăng đàn" trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.  

Theo baotintuc.vn 

 

5. NHNN vẫn “dung túng” giấy phép con về kinh doanh 
vàng 

Nhìn chung, Thông tư 03 đã đơn giản hóa một số thủ tục hành 

chính, nhưng vẫn còn duy trì một số loại giấy phép con không cần 

thiết. 

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 03/2017/TT-NHNN 

ngày 06/06/2017 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 

16/2012/TT-NHNN của NHNN hướng dẫn một số Điều của Nghị định 

24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.  

“Rút gọn” thủ tục hành chính 

Điều đầu tiên mà rất nhiều DN sản xuất, kinh doanh vàng đã “hồ hởi” 

đón nhận Thông tư 03, đó là tại Khoản 3, Điều 8, Thông tư 16, NHNN đã 

bỏ từ “hợp pháp” sau cụm từ “địa điểm sản xuất”. 

 



 

Sở dĩ các DN mừng là vì, từ nhiều năm nay, các DN đã phải rất chật vật 

trong việc đi làm thủ tục công chứng hợp đồng thuê địa điểm do cơ quan 

công chứng yêu cầu phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp 

của người cho thuê. Trong khi đó, không phải địa điểm nào cũng có giấy 

tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp. Do đó, nhiều khi DN đã tìm được 

địa điểm đẹp, ưng ý nhưng không thuê được vì “vướng” thủ tục. 

Cái được thứ 2 ở Thông tư 03 là, NHNN chỉ quy định các DN báo cáo 

hoạt động kinh doanh vàng theo định kỳ hàng quý, năm; thay vì phải báo 

cáo NHNN theo định kỳ hàng tháng, năm như quy định tại Thông tư 16. 

Điều này đã giúp DN giảm được khá nhiều thời gian, chi phí, đặc biệt là 

chi phí về nhân sự trong hoạt động báo cáo NHNN. 

Bên cạnh đó, tại Điều 8, Thông tư 16 đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Thông tư 38 quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 

vàng trang sức, mỹ nghệ, NHNN cũng đã bỏ quy định các DN phải cung 

cấp bản kế hoạch dự kiến thực hiện quy định của pháp luật về quản lý 

chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường, trong đó 

có việc thực hiện quy định về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi 

nhãn hàng hóa đối với vàng trang sức, mỹ nghệ. Việc bỏ quy định này là 

hợp lý và rất cần thiết vì quy định này đang thuộc chức năng quản lý của 

Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Tại Điều 9, Thông tư 16 được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 38, NHNN 

cũng đã bỏ quy định DN phải cung cấp Báo cáo tài chính đã được kiểm 

toán 2 năm liền kề trước đó.  



Ngoài ra, NHNN cũng đã bãi bỏ một số thủ tục trùng lặp trong một số nội 

dung xin cấp phép, như bãi bỏ khoản 3 Điều 10 Thông tư số 

16/2012/TT-NHNN,… 

Không chịu “buông” giấy phép con 

Được biết, mặc dù Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam đã nhiều lần kiến 

nghị NHNN bỏ quy định về cấp phép thay đổi địa chỉ của địa điểm và/ 

hoặc bổ sung địa điểm kinh doanh mua bán vàng miếng, nhưng đến nay 

NHNN vẫn “bỏ ngoài tai” những kiến nghị này khi vẫn duy trì quy định 

cấp phép đối với các hoạt động nói trên tại Thông tư 03. 

Hiện nay phần lớn các DN đều đi thuê địa điểm kinh doanh mua bán 

vàng miếng, nên không tránh khỏi việc thay đổi địa điểm kinh doanh. Với 

quy định như trên, mỗi lần thay đổi địa điểm kinh doanh vàng miếng, DN 

phải mất khoảng gần 01 tháng làm thủ tục xin cấp phép. Điều này đã 

gây tốn kém về thời gian, chi phí và nhiều khi làm mất cơ hội kinh doanh 

của các DN. 

Trên thực tế, việc cấp phép thay đổi và/hoặc bổ sung địa điểm kinh 

doanh vàng miếng cho DN đã được NHNN cấp giấy phép lần đầu chỉ 

mang tính chất thủ tục, chứ không có giá trị lớn về mặt quản lý Nhà 

nước. Đặc biệt, quy định này còn làm cho quy trình quản lý Nhà nước 

thêm phức tạp, giấy phép “chồng” giấy phép, tạo ra cơ chế xin- cho 

không cần thiết, không chỉ gây tốn kém về mặt thời gian và chi phí cho 

cơ quan quản lý Nhà nước, mà cho cả các DN.    

Vậy tại sao NHNN không quy định, khi thay đổi và/hoặc bổ sung địa 

điểm kinh doanh mua bán vàng miếng, các DN chỉ cần gửi thông báo tới 

NHNN kèm theo văn bản thể hiện nội dung thay đổi địa điểm đã được 

đăng ký kinh doanh, và/hoặc địa điểm kinh doanh đã được đăng ký kinh 

doanh, hoặc đã được thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh có 

thẩm quyền, mà cứ “hành” DN phải đi xin phép? 

Câu trả lời đó có lẽ vẫn phải chờ NHNN “nhấn” thêm một bước nữa về 

cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới theo chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ về việc bãi bỏ những giấy phép con không cần thiết. 

Thiết nghĩ, với cơ chế hậu kiểm hiện nay, NHNN chỉ cần quy định các 

DN gửi thông báo khi thay đổi và/ hoặc bổ sung địa điểm kinh doanh 

vàng miếng là đủ. Ngay cả Luật DN 2014 cũng đã đơn giản hóa cho các 

DN về các thủ tục hành chính theo hướng nói trên. 

Theo enternews.vn 

 



6. Thu phí phòng trà, cà phê: Sao không công khai tác giả 
nhận tiền? 

Trước những phản ánh của các đơn vị kinh doanh sử dụng âm 

nhạc như quán cà phê, các nhà tổ chức chương trình biểu diễn 

nghệ thuật… về việc thực hiện nghĩa vụ tác quyền, Thể thao &Văn 

hóa (TTXVN) đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Giang - 

Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam 

(VCPMC) khu vực phía Bắc. 

1.Theo ông Giang, đây là công việc đã diễn ra hơn chục năm qua và 

trung tâm thường phải gửi công văn nhiều lần (từ 2 -3 lần) mà không 

nhận được sự hồi âm của các đơn vị. 

“Khi chúng tôi mời đến làm việc thì các đơn vị không đến, mà không đến 

thì cũng chỉ cần một cuộc điện thoại đến trung tâm là được giải đáp từ A 

đến Z. 

Vì khi chúng tôi gửi cho các hộ kinh doanh bằng công văn giấy mời luôn 

có thêm có các giấy tờ cung cấp giải đáp thắc mắc về việc thu phí như 

thu theo điều khoản luật nào, cần liên hệ với ai rất rõ ràng. 

Ông Nguyễn Hoàng Giang 

Còn hiện tại, hàng ngày nhân viên của VCPMC vẫn phải trả lời các câu 

hỏi như: tại sao tôi phải trả tiền, dựa vào điều khoản nào, các anh có 

giấy ủy quyền không? 



Tất nhiên lý do đầu tiên là các bạn có sử dụng âm nhạc trong môi 

trường kinh doanh. 

Thực tế, việc đề nghị các quán cà phê thực hiện quyền và nghĩa vụ khi 

sử dụng âm nhạc trong môi trường kinh doanh với VCPMC sẽ đơn giản 

và dễ hiểu khi các đơn vị kinh doanh nhận được văn bản từ VCPMC, họ 

chỉ cần liệt kê các ca khúc đã được sử dụng trong môi trường kinh 

doanh của mình, nhân viên chúng tôi sẽ kiểm tra đâu là các tác phẩm 

mà VCPMC được ủy quyền thu phí, đâu là các tác phẩm không phải thu 

phí. Và thậm chí, chúng tôi còn có trách nhiệm đề nghị các đơn vị ngừng 

sử dụng những tác phẩm bị cấm tại Việt Nam” - ông Giang cho biết. 

2.Tính đến thời điểm tháng 6/2013, VCPMC đã ký kết thỏa thuận ủy thác 

với 49 tổ chức quốc tế có phạm vi hoạt động tại 141 quốc gia và vùng 

lãnh thổ trên khắp thế giới. 

Ở Việt Nam VCPMC đại diện cho 3.600 nhạc sĩ và trên quốc tế, là “thay 

mặt” cho khoảng 4 triệu tác giả. 

Hình ảnh trong liveshow “Trên đỉnh Phù Vân” của nhạc sĩ Phó Đức 

Phương. (Ảnh có tính minh họa) 

Vì thế, trước câu hỏi, tại sao tổ chức VCPMC không công khai các tác 

giả trên website của trung tâm để những đơn vị đóng tiền tác quyền 

được sáng tỏ, ông Giang cho biết, đây là điều không thể và cũng không 

thể nào mỗi lần đi truy thu lại đưa ra tận 4 triệu giấy ủy quyền của các 

tác giả như đề nghị của các đơn vị kinh doanh. 

“Hệ thống các tác giả ủy quyền cho VCPMC được quản lý trên trang web 

đặt tại Thụy Sĩ. Các thành viên trong tổ chức coi danh sách này là tài 



sản mà chỉ có các thành viên của tổ chức mới được phép kiểm tra các 

thông tin với tư cách riêng. 

Cũng tại hệ thống quốc tế này, các ca khúc thuộc nước nào, thuộc tổ 

chức âm nhạc nào quản lý cũng được phân loại để thu phí về tổ chức 

đó. 

Vì thế, trong trường hợp các quán cà phê có sử dụng nhạc quốc tế, dù 

là nhạc nước nào và ở thế kỷ nào thì cũng sẽ vẫn được “truy thu” theo 

những ký kết hợp tác của VCPMC với các tổ chức quốc tế. 

Theo luật bảo hộ quyền tác giả, một tác phẩm âm nhạc sau 70 năm kể 

từ khi nhạc sĩ qua đời mới hết thời gian bảo hộ, trở thành tài sản chung 

của mọi người. 

Ở Việt Nam, VCPMC vẫn thu phí cho những tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh 

Công Sơn cũng theo luật này” - ông Giang chia sẻ. 

 

3. Cho biết thêm về quy trình làm việc của VCPMC, ông Giang nói 

VCPMC đã có lộ trình, đã thực hiện từ lâu nhưng thừa nhận công tác 

thực tiễn của trung tâm tại khu vực phía Bắc còn yếu kém. 

“Thông thường, chúng tôi liên hệ phòng văn hóa quận để tổ chức tập 

huấn tại địa phương và gửi các văn bản mang tính thông tin đến đơn vị. 

Nhiều khi, chỉ tranh thủ “xin” 10 phút, “xen ngang” buổi tập huấn phòng 

cháy chữa cháy cũng chỉ để phổ biển các thông tin về quyền tác giả đến 

các đơn vị”. 

Ngoài ra, việc truy thu hiện nay cũng có những bất cập. Như việc thu 

khoán theo mức 2,5 triệu/năm khi sử dụng nhạc nền cho những quán cà 

phê dưới 30 ghế ngồi và 130.000 đồng/ ghế khi sử dụng nhạc sống 



trước hết dựa trên lượng âm nhạc sử dụng nhiều hay ít nhưng hiện nay, 

không thể biết một bài được sử dụng với tần suất bao nhiêu lần/ ngày 

hay bao nhiêu bài/năm. 

Vì vậy, trong tương lai, trung tâm mong muốn sẽ thực hiện việc tính theo 

tần suất nghe theo tài khoản điện tử. 

Còn hiện tại, trung tâm mới chỉ thực hiện “thủ công” bằng việc yêu cầu 

các hộ kinh doanh liệt kê các bài hát thường xuyên nghe theo hợp đồng 

hàng năm” - ông Nguyễn Hoàng Giang bày tỏ. 

Trả tiền bản quyền là việc “nghĩa” đối với nhạc sĩ 

“Chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời và giải đáp mọi thắc mắc của các đơn vị. 

Về lý, nếu chúng ta tham gia giao thông có luật giao thông thì đây cũng là 

“luật” khi sử dụng âm nhạc. Về tình, tôi nghĩ đây là việc nghĩa, là động lực 

để cho các nhạc sĩ sáng tác sống được bằng các tác phẩm của mình một 

cách lâu dài” - ông Nguyễn Hoàng Giang bày tỏ. 

Theo thethaovanhoa.vn 

 

7. Cơ chế một cửa trong lĩnh vực y tế: Doanh nghiệp 
mong muốn được tạo thuận lợi hơn 

Đến đầu tháng 6/2017, Bộ Y tế đã kết nối 5 thủ tục lên Cổng thông 

tin Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), qua đó tạo thuận lợi cho doanh 

nghiệp (DN) xuất nhập khẩu (XNK). 

Trong số 5 thủ tục được kết nối, việc tiếp nhận và cấp phép nhập khẩu 

trang thiết bị y tế thu hút được nhiều DN tham gia và có đánh giá tích 

cực trong cải cách hành chính. 

Rút ngắn 50% thời gian cấp phép 

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình 

Y tế (Vụ TTB và CTYT), Bộ Y tế, từ ngày 30/11/2015, Bộ Y tế đã phối 

hợp với Tổng cục Hải quan chính thức triển khai thủ tục cấp giấy phép 

nhập khẩu trang thiết bị y tế trên cổng thông tin NSW đối với các đơn vị 

nhập khẩu (NK) mặt hàng này trên toàn quốc. Đến nay, việc thực hiện 

NSW đã mang lại lợi ích cho cơ quan quản lý và cộng đồng DN; thời 

gian cấp phép NK trang thiết bị y tế giảm 50% so với xét duyệt và cấp 

phép thủ công như trước đây. 

Tính đến cuối tháng 5/2017,  tổng số hồ sơ xin cấp phép NK trang thiết 

bị y tế DN đã khởi tạo trên Cổng thông tin NSW là 9.000 hồ sơ. Số hồ sơ 



được cơ quan y tế kết thúc xử lý và gửi trả kết quả cho DN, Cổng thông 

tin NSW là 6.000 hồ sơ (bao gồm 5.991 hồ sơ được cấp phép NK và 89 

hồ sơ từ chối cấp phép ngoài danh mục). 

 

Cán bộ Hải quan Hà Nội kiểm tra lô hàng thiết bị y tế nhập khẩu. 

Ông Nguyễn Tử Hiếu - Phó trưởng Phòng Quản lý đăng ký trang thiết bị 

y tế, Vụ TTB và CTYT cho biết, NSW cũng mang lại tiện lợi cho cơ quan 

quản lý, các thành viên của đơn vị. Đồng thời, thành viên Hội đồng cấp 

phép nhập khẩu thiết bị y tế (TBYT) cũng có thể tra cứu và xử lý hồ sơ 

trên hệ thống để giải quyết thủ tục, ngay cả khi đang đi công tác. Hơn 

nữa, thời gian cuộc họp hội đồng quyết định cho phép DN được NK 

cũng được rút ngắn đáng kể, trước đây bình quân mỗi cuộc họp từ 2 

đến 3 giờ, nay chỉ còn 1 đến 1,5 giờ. Điều đó đồng nghĩa với số lượng 

hồ sơ xét duyệt của DN cũng tăng lên đáng kể so với trước kia. 

Nói về hiệu quả tích cực từ NSW, bà Bùi Thanh Tuyến - đại diện Công ty 

TNHH Thành An cho hay, thời gian cấp giấy phép rút ngắn được rất 

nhiều trong việc tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép nhập khẩu so với nộp 

hồ sơ giấy. “Trước kia chúng tôi mất hơn một tháng để có giấy phép mới 

thì nay, chỉ mất 50% thời gian đối với bộ hồ sơ cấp mới, đối với bộ hồ sơ 

xin gia hạn thời gian còn được rút ngắn hơn”, bà Tuyến cho biết. 

Cũng theo bà Tuyến, thực hiện NSW còn giúp cho DN tiết giảm được chi 

phí hành chính, thời gian, tiền bạc, tiết giảm nhân lực. Thay vì phải đến 

tận nơi  để nộp, chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ, nộp lệ phí hồ sơ và lấy giấy 



phép như trước kia, nay DN chỉ cần một máy tính nối mạng là có thể 

thực hiện được tất cả các bước trên. Đồng thời, DN có thể theo dõi 

được các giai đoạn xử lý và tình hình hồ sơ của mình trên NSW. 

Vẫn cần tiếp tục hoàn thiện 

Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi nêu trên, phía DN vẫn mong muốn thủ tục 

cấp phép qua NSW có thể nhanh chóng hơn nữa, nhất là sự phối hợp 

giữa cơ quan y tế và hải quan thống nhất hơn. Cụ thể theo bà Tuyến, cơ 

quan y tế và cơ quan hải quan có thể chia sẻ và phổ biến thông tin lô 

hàng của DN đã được cấp phép trên hệ thống NSW, qua đó giảm bớt 

yêu cầu thủ tục và thông quan nhanh chóng cho DN. 

Ngoài ra, bà Tuyến nêu ý kiến, để tạo thuận lợi hơn nữa trong việc tiếp 

nhận và cấp phép trên Cổng thông tin NSW, mong muốn hệ thống nâng 

cấp dung lượng để tải hồ sơ một cách thuận tiện và nhanh hơn. 

Còn theo đại diện Công ty Việt Thái, đối với khâu thông quan hàng hóa 

cần có sự thống nhất giữa các cơ quan nhà nước sau khi DN đã được 

cấp phép trên NSW, tạo thuận lợi cho DN trong quá trình áp dụng. 

Đại diện Công ty Việt Thái cũng đề nghị cơ quan nhà nước nhanh chóng 

ban hành và thống nhất mã hàng hóa (HS). “Hiện nay với nhiều mặt 

hàng thiết bị y tế mã HS chưa được chuẩn và đồng bộ theo hàng hóa, 

chưa có phân nhóm diễn giải cụ thể mô tả. Ví dụ với mặt hàng dụng cụ 

phẫu thuật nhập khẩu dùng trong y tế, mã hàng hộp hấp dụng cụ tiệt 

trùng (đây là hộp hấp chuyên dụng) có nơi đồng ý cho áp mã 9018, 

nhưng nơi khác lại yêu cầu áp mã chất liệu…”, đại diện Công ty Việt 

Thái nêu ý kiến. 

5 thủ tục được Bộ Y tế kết nối trên NSW, bao gồm: Cấp giấy phép nhập 

khẩu trang thiết bị y tế; xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu của cơ quan 

kiểm tra nhà nước về chất lượng thực phẩm nhập khẩu; giấy chứng nhận 

đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm nhập khẩu; công bố 

mỹ phẩm; nhập khẩu thuốc thành phẩm. 

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn 

 

 

 

 

 



8. Phát triển công nghệ thông tin hướng tới kho bạc 
điện tử 

 Với mục tiêu: “Xây dựng Kho bạc Nhà nước (KBNN) hiện đại, hoạt 

động an toàn, hiệu quả, phát triển ổn định vững chắc và hình thành 

kho bạc điện tử”, 

 

KBNN đã và đang tiếp tục đào tạo CNTT cho các cán bộ chủ chốt thuộc 

lĩnh vực nghiệp vụ kho bạc. 

KBNN đã rất chú trọng đến công tác phát triển công nghệ thông tin 

(CNTT) để đưa các ứng dụng CNTT vào trong các nghiệp vụ, giúp cải 

cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý 

ngân sách, cũng như tạo nhiều thuận lợi cho khách hàng. 

Nhiều ứng dụng CNTT phát huy hiệu quả 

Có thể thấy các ứng dụng CNTT đã và đang được KBNN triển khai áp 

dụng thành công phải kể đến là hệ thống thông tin quản lý ngân sách và 

kho bạc (TABMIS). 

TABMIS đã giúp cho toàn hệ thống thực hiện quản lý tập trung và phân 

cấp xử lý chu trình NSNN từ khâu phân bổ dự toán, thực hiện cam kết 

chi, thực hiện thủ tục kiểm soát chi và thanh toán trực tiếp với nhà cung 

cấp hàng hóa dịch vụ cho các đơn vị chi tiêu ngân sách. Việc triển khai 

hệ thống TABMIS trong thời gian qua cũng tạo cơ sở cho KBNN thực 

hiện tốt nhiệm vụ về tổng hợp báo cáo quyết toán NSNN. 



Trong các năm 2013, 2014, KBNN đã hoàn thành triển khai hệ thống 

thanh toán song phương với các ngân hàng thương mại với hơn 750 tài 

khoản trên phạm vi toàn quốc, giúp cho KBNN và Bộ Tài chính quản lý 

tập trung nguồn ngân quỹ, khắc phục hoàn toàn nhược điểm của ngân 

quỹ phân tán trước đây cũng như giảm áp lực quản lý điều hành ngân 

quỹ phải đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân 

sách các cấp mọi lúc, mọi nơi. Nhờ có quản lý ngân quỹ nhà nước tập 

trung, đã giúp cho KBNN có cơ sở để thực hiện chức năng điều hành 

ngân quỹ theo hướng hiệu quả, cũng như gắn được công tác quản lý 

ngân quỹ với công tác quản lý nợ trong giai đoạn sắp tới. 

KBNN cũng đã triển khai ứng dụng CNTT cho công tác kết nối ủy nhiệm 

thu với hệ thống ngân hàng, hiện đại hóa công tác thu kết nối với hệ 

thống các cơ quan thu nên công tác thu NSNN thực hiện chủ yếu bằng 

chuyển khoản, bằng phương thức điện tử, từ đó giúp rút ngắn thời gian, 

đơn giản thủ tục thu NSNN, tập trung nhanh chóng đầy đủ kịp thời các 

khoản thu của NSNN. 

Song song với đó, KBNN đã tiến hành triển khai thí điểm và triển khai 

mở rộng hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng với hệ thống các 

ngân hàng mà Ngân hàng Nhà nước là chủ trì mạng thanh toán này tại 

Sở Giao dịch KBNN và 8 KBNN tỉnh thành phố. Trong năm 2017, KBNN 

có kế hoạch triển khai cho toàn bộ các KBNN tỉnh còn lại. Với việc triển 

khai hệ thống này, KBNN đã hoàn thành toàn bộ công tác tập trung ngân 

quỹ nhà nước, góp phần thực hiện đầy đủ chức năng quản lý ngân quỹ 

nhà nước một cách hiệu quả và an toàn. 

Đặc biệt, trong năm 2016, KBNN đã thí điểm thành công việc cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến mức 3 với các quy trình về đăng ký mở và sử 

dụng tài khoản tại KBNN, thực hiện giao dịch chi NSNN qua mạng kèm 

theo hồ sơ chi ngân sách từng lần thanh toán thực hiện qua mạng. Hiện 

KBNN đang xây dựng để trình Bộ Tài chính phê duyệt thông tư về giao 

dịch điện tử trong lĩnh vực KBNN vào cuối quý II/2017 để làm cơ sở triển 

khai rộng kiểm soát chi điện tử qua mạng từ quý III/2017 và năm 2018. 

Với việc triển khai các dịch vụ công này, KBNN đã và đang thực hiện 

đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính về việc xây dựng Chính phủ 

điện tử theo tinh thần Nghị quyết 36a. 

Hướng tới ứng dụng toàn diện CNTT 

Với đích đến là ứng dụng toàn diện CNTT trong tất cả các hoạt động 

nghiệp vụ của kho bạc cũng như hướng tới phục vụ khách hàng, KBNN 

đã xây dựng, trình và được Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch 5 năm ứng 



dụng công nghệ thông tin (CNTT) của kho bạc giai đoạn 2016 - 2020 

theo Quyết định số 558/QĐ-BTC ngày 24/3/2016. 

Theo đó, mục tiêu tổng quát của giai đoạn 2016 - 2020, KBNN sẽ triển 

khai toàn diện các ứng dụng CNTT phục vụ đầy đủ các chức năng của 

KBNN: Quản lý quỹ NSNN; quản lý ngân quỹ; tổng kế toán nhà nước. 

Đồng thời, cung cấp các dịch vụ công điện tử trực tuyến mức 3 theo 

chức năng của KBNN. Tăng cường ứng dụng CNTT cho các mảng hoạt 

động quản trị nội bộ của KBNN; các hoạt động liên quan đến quản lý 

điều hành nội bộ của KBNN thực hiện trên môi trường mạng. Hạ tầng 

CNTT của KBNN được vận hành theo mô hình ảo hóa và tiến tới điện 

toán đám mây. Đội ngũ cán bộ CNTT của KBNN được chuyên môn hóa 

theo các vị trí công việc và có đủ trình độ, năng lực quản trị vận hành 

các hệ thống CNTT lớn, tập trung toàn ngành; đội ngũ cán bộ nghiệp vụ 

và điều hành có đầy đủ năng lực để khai thác, sử dụng các hệ thống 

ứng dụng CNTT hiện đại. 

Để triển khai thành công, KBNN cho biết sẽ huy động các nguồn lực để 

triển khai các đề án, dự án ứng dụng CNTT với quan điểm, ứng dụng 

CNTT là nền tảng để thực hiện Chiến lược phát triển KBNN. 

Theo đó, KBNN sẽ thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình ứng dụng 

CNTT trong toàn hệ thống để có những biện pháp triển khai hiệu quả 

hơn. Hàng năm tiến hành đánh giá việc thực hiện triển khai kế hoạch 

này và là một trong các tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ 

của các đơn vị liên quan thuộc hệ thống KBNN. 

Bên cạnh đó, KBNN tiếp tục đào tạo về quản lý, quản trị quá trình triển 

khai dự án ứng dụng CNTT và tăng cường phát huy vai trò cho các cán 

bộ quản lý, cán bộ chủ chốt thuộc các lĩnh vực nghiệp vụ khi tham gia 

quá trình ứng dụng CNTT. 

Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ quản lý CNTT cho các phụ trách CNTT, 

các cán bộ quản lý và chủ chốt thuộc các lĩnh vực nghiệp vụ toàn hệ 

thống. Bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu CNTT cho cán bộ, công chức 

chuyên trách về CNTT theo vị trí công việc cũng như nâng cao nhận 

thức về ứng dụng CNTT cho lãnh đạo các cấp; đẩy mạnh hình thức đào 

tạo trực tuyến. 

Kết hợp sử dụng nguồn lực CNTT trong hệ thống KBNN là nhân tố then 

chốt, với sử dụng nguồn lực CNTT ngoài hệ thống là nhân tố quan trọng. 

Thực hiện thuê ngoài một số dịch vụ nhằm đẩy nhanh tiến trình hiện đại 

hóa ứng dụng CNTT./. 



Từ nay đến năm 2020, KBNN sẽ tập trung hiện đại hóa ứng dụng CNTT 

nhằm triển khai chức năng tổng kế toán nhà nước, quản lý ngân quỹ nhà 

nước, quản lý quỹ NSNN. Đồng thời, công bố 100% các thủ tục hành 

chính công mức 1 và mức 2 trên mạng internet. 100% các thủ tục hành 

chính được xây dựng dịch vụ công mức 3 và 30% hồ sơ thủ tục hành 

chính được xử lý trực tuyến mức độ 4. Bên cạnh đó, KBNN sẽ hiện đại 

hóa ứng dụng CNTT cho công tác quản lý nội bộ hệ thống theo kế hoạch 

chung của ngành Tài chính. Xây dựng và triển khai hạ tầng CNTT phục 

vụ các bài toán ứng dụng nghiệp vụ theo mô hình ảo hóa và hướng đến 

điện toán đám mây riêng (private cloud) của hệ thống KBNN. 

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn 

 

9. Cục Thuế Tuyên Quang: Điểm nhấn trong cải cách hành 
chính 

Ông Phạm Trung Sơn - Cục trưởng Cục Thuế Tuyên Quang cho 

biết, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho DN, 

người nộp thuế tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của ngành thuế 

Tuyên Quang trong thời gian tới. 

 

DN làm thủ tục tại Chi cục Thuế TP Tuyên Quang. Ảnh: NM. 



Tạo thuận lợi cho DN 

Ông Sơn cho biết, xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong 

những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho DN, người nộp thuế, thời gian qua, Cục Thuế Tuyên 

Quang đã triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính. 

Hằng năm, căn cứ kế hoạch, cải cách hành chính của Tổng cục Thuế và 

UBND tỉnh Tuyên Quang, Cục Thuế đã xây dựng kế hoạch, đề ra các 

mục tiêu và các nhiệm vụ giải pháp cụ thể, phân công trách nhiệm gắn 

với chức năng nhiệm vụ được giao của từng đơn vị để triển khai thực 

hiện trong toàn ngành. 

Công tác cải cách hành chính đã được Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang triển 

khai đồng bộ với 4 nội dung: Cải cách về thể chế; cải cách thủ tục hành 

chính thuế; cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ, công chức và hiện đại hóa hành chính trong công tác quản lý thuế. 

Trong đó, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính thuế và hiện đại hóa 

công tác quản lý thuế. Hằng quý và cả năm đều có báo cáo, đánh giá 

việc tổ chức thực hiện, nhằm phát hiện các khó khăn, vướng mắc, tồn 

tại hạn chế để đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời trong quá trình 

thực hiện. “Cục Thuế Tuyên Quang cũng tăng cường kỷ luật, kỷ cương, 

chấn chỉnh thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp 

thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho DN, 

người nộp thuế” – ông Sơn cho hay. 

Minh bạch các thủ tục hành chính thuế 

Ông Sơn cho biết, nhằm tạo thuận lợi cho DN trong việc kê khai, nộp 

thuê, Cục Thuế và Chi cục Thuế các huyện, thành phố đã thực hiện 

niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuế, công khai địa chỉ tiếp 

nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo đúng 

quy định của Tổng cục Thuế. Việc niêm yết được thực hiện tại bộ phận 

một cửa của cơ quan thuế, niêm yết trên Trang thông tin điện tử Cục 

Thuế tỉnh Tuyên Quang. Ngành Thuế Tuyên Quang cũng đã phối hợp 

thực hiện tốt “Một cửa liên thông” trong cấp đăng ký kinh doanh, cấp mã 

số DN tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời phối hợp hiệu quả việc kết 

nối thông tin ngành Thuế - Hải quan - Kho bạc - Tài chính. 

Năm 2016, tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đạt 

1.470 tỷ đồng, bằng 108,9% so với dự toán. 

Ngành Thuế cũng thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại với DN 

để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế của DN. Các ý kiến, câu hỏi của DN 



đều được giải đáp trực tiếp tại hội nghị giúp cho DN nắm bắt sâu hơn về 

chính sách thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho DN thực hiện nghĩa vụ với 

NSNN đúng theo quy định của pháp luật. 

Theo ông Sơn, việc triển khai đồng bộ kê khai và nộp thuế điện tử giúp 

cơ quan thuế tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế, xử lý thông tin 

thu nộp thuế nhanh chóng, chính xác, không chỉ tạo thuận lợi cho DN và 

người nộp thuế mà con xây dựng hình ảnh cơ quan thuế hiện đại, năng 

động. Tính đến 31/12/2016, 100% DN trên địa bàn thực hiện khai, nộp 

thuế điện tử; tỷ lệ số chứng từ nộp thuế điện tử đạt 96,10%. tỷ lệ số tiền 

nộp thuế điện tử đạt 96,92%. Cả 03 chỉ tiêu đều vượt yêu cầu do Tổng 

cục Thuế giao... Với những hỗ trợ kịp thời của cơ quan thuế, sự phối 

hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế, DN và ngân hàng đã mang lại tiện ích, 

tiết kiệm thời gian và chi phí cho DN. 

Theo enternews.vn 

 

10. Bến Tre: Hoàn thành bước đầu xây dựng chính 
quyền điện tử 

UBND tỉnh Bến Tre giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp chặt chẽ với 

các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và VNPT Bến Tre triển khai các giải 

pháp ứng dụng CNTT trong xây dựng chính quyền điện tử đã được 

thỏa thuận. 

Theo Sở TT&TT tỉnh Bến Tre, UBND tỉnh Bến Tre vừa tổ chức hội nghị 

sơ kết 2 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Bưu 

chính viễn thông Việt Nam (VNPT) về Viễn thông và Công nghệ thông tin 

(CNTT) giai đoạn 2014 - 2020. 

VNPT Bến Tre đã phối hợp với các đơn vị trong tỉnh triển khai đưa vào 

hoạt động nhiều ứng dụng, dịch vụ CNTT đến các cơ quan trong toàn 

tỉnh nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ và UBND tỉnh trong việc 

xây dựng chính quyền điện tử như: triển khai hệ thống quản lý văn bản 

điều hành điện tử, cổng thông tin điện tử, cổng tra cứu thông tin về 

quyền sử dụng đất, hệ thống thông tin ngành giáo dục, y tế… 

Theo đó, 148/165 cơ sở y tế có khám, chữa bệnh và thanh toán bảo 

hiểm y tế đã được triển khai phần mềm VNPT-HIS Việt Nam. 944.000 

lượt người khám được thực hiện giải quyết hồ sơ điện tử. VNPT Bến 

Tre triển khai hiệu quả hệ thống mạng giáo dục Việt Nam (VnEdu) đến 

337/365 trường, tổng số phụ huynh học sinh đăng ký sổ liên lạc điện tử 

hơn 41.000 sổ. 



 
Phó chủ tịch UBND tỉnh Bên Tre Nguyễn Hữu Phước (bên trái) trao khen 

thưởng cho các đơn vị đã triển khai tốt hệ thống CNTT trên địa bàn tỉnh. 

Ảnh: Theo Sở TT&TT Bến Tre 

 

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, VNPT đã triển khai thành công hệ 

thống một cửa điện tử (VNPT iGate) tại 15 sở, ngành tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố và 164 xã, phường, thị trấn, giúp tiết kiệm đáng kể thời 

gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành 

chính. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử (VNPT iOffice) đã 

được triển khai đảm bảo liên thông 3 cấp tỉnh - huyện - xã. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước đánh giá cao nỗ lực tiếp 

cận CNTT của các đơn vị, cũng như sự hỗ trợ liên tục, hiệu quả của 

VNPT Bến Tre. Đó là những nỗ lực giúp Bến Tre xây dựng thành công 

chính quyền điện tử trong thời gian tới. 

"Mạng dịch vụ viễn thông và CNTT là yếu tố bắt buộc tiếp cận trong một 

xã hội phát triển. Điều này đã được Chính phủ chỉ rõ" - ông Phước nhấn 

mạnh. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước khẳng định, UBND tỉnh sẽ 

triển khai sử dụng phần mềm của VNPT vào hệ thống quản lý văn bản 

hành chính 4 cấp (chính phủ - tỉnh - huyện - xã) trong thời gian tới. Phó 

chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ 



quan, đơn vị trong tỉnh và VNPT Bến Tre triển khai các giải pháp ứng 

dụng CNTT trong xây dựng chính quyền điện tử đã  được thỏa thuận. 

Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu khi đưa nội dung ứng dụng CNTT trong 

quản lý hành chính nhà nước, quản lý văn bản và điều hành điện tử, 

dịch vụ trực tuyến công… Mức độ sử dụng hiệu quả các phần mềm trên 

là tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính, thi đua khen thưởng cho các 

đơn vị. Khi sử dụng các phần mềm dịch vụ của VNPT Việt Nam, các cơ 

quan, đơn vị tiếp tục tham mưu UBND tỉnh mở rộng hơn so với thỏa 

thuận và sử dụng phải chịu trách nhiệm trực tiếp với UBND tỉnh. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị phía VNPT Việt Nam không ngừng 

nâng cấp các hệ thống theo đề xuất của đơn vị sử dụng và đặc thù riêng 

của Bến Tre, cũng như hoàn thiện đúng với nội dung và lộ trình đã thỏa 

thuận với UBND tỉnh. 

Theo ictnews.vn 

 

 


