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1. Tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất, nhập khẩu 

Theo Báo cáo khảo sát, đánh giá cải cách thủ tục hành chính hải 

quan năm 2016 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI), việc kiểm tra hồ sơ của doanh nghiệp (chiếm 10% thời gian 

làm thủ tục xuất, nhập khẩu) đã giảm 1%; kiểm tra thực tế hàng hóa 

(18%) giảm 3%; thủ tục hoàn thuế, không thu thuế (29%) giảm 2%. 

Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu rõ những phản hồi từ doanh nghiệp, 

mong muốn nhận được sự hỗ trợ hơn nữa từ phía cơ quan hải quan 

trong việc giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan 

hàng hóa. Bởi hiện nay, chính sách, pháp luật về hải quan hay thay 

đổi khiến doanh nghiệp không kịp cập nhật. Bên cạnh đó, một bộ phận 

công chức hải quan vẫn còn tự ý yêu cầu doanh nghiệp nộp thêm giấy 

tờ ngoài quy định. 

Hơn nữa, sự phối hợp của các cơ quan kiểm tra chuyên ngành với cơ 

quan hải quan chưa tốt. Công tác kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất, 

nhập khẩu chiếm đến 72% thời gian thông quan hàng hóa xuất, nhập 

khẩu nhưng chậm được cải cách do các bộ, ngành chậm sửa đổi văn 

bản pháp luật, cải cách thủ tục về quản lý, kiểm tra chuyên ngành. Tại 

hầu hết các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu quốc gia đều chưa có đại diện 

của các cơ quan kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng. Việc 

kiểm tra hàng hóa nhập khẩu được các cơ quan này thực hiện trên mẫu 

hàng từ cửa khẩu gửi về phòng thí nghiệm trong nội địa, có nhiều 

trường hợp phải gửi về Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh để kiểm tra, dẫn 

đến kéo dài thời gian thông quan hàng hóa. Phương tiện kỹ thuật, máy 

móc, thiết bị còn thiếu và yếu, đưa ra kết luận chậm, dẫn đến kéo dài 

thời gian thông quan hàng hóa của doanh nghiệp. 

Ðể tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất, nhập khẩu, cơ quan hải 

quan cần sớm phối hợp các bộ, ngành sửa đổi văn bản quy phạm pháp 

luật về kiểm tra chuyên ngành; xây dựng và ban hành đầy đủ danh mục 

mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành theo hướng thu hẹp diện 

kiểm tra, cắt giảm danh mục hàng hóa phải kiểm tra. Các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra 

chuyên ngành làm căn cứ để kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

cũng cần sớm được ban hành. Tiếp tục phối hợp hoàn thiện Cơ chế một 

cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN. Duy trì, giám sát và vận hành hệ 

thống VNACCS/VCIS ổn định, an ninh, an toàn. Ðồng thời, thực hiện kết 



nối, trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử về hàng hóa, phương 

tiện tại cảng biển, hàng không. Mở rộng việc triển khai thực hiện thanh 

toán thuế, lệ phí hải quan bằng phương thức điện tử (e-Payment). Ðẩy 

mạnh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tạo môi 

trường kinh doanh bình đẳng. Ðào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng 

giải quyết thủ tục hành chính cho công chức hải quan các cấp, nhất là 

đội ngũ công chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính là việc làm cần 

thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra nội bộ, kiểm 

tra việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, chấn chỉnh, xử lý 

nghiêm những công chức nhũng nhiễu doanh nghiệp, tiếp tay cho sai 

phạm. 

Theo nhandan.com.vn 

 

2. “Mở toang cửa” cho người nước ngoài mua nhà 
tại Việt Nam 

Trao đổi với DĐDN, ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội 

cho rằng, để tăng sức hấp dẫn của thị trường bất động sản trong 

mắt các nhà đầu tư quốc tế, đã đến lúc quy trình cấp chứng nhận 

quyền sở hữu cho người nước ngoài ở VN cần phải được tinh 

chỉnh nhằm thuận lợi hơn cho người mua.  

 

Tiềm năng người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam còn rất lớn 



Ông Matthew chia sẻ, sau khi Luật Nhà ở 2014 cho phép người nước 

ngoài mua nhà tại Việt Nam có hiệu lực, thị trường đã có phản hồi tích 

cực với nhiều khách hàng nước ngoài mua nhà tại Việt Nam, đặc biệt là 

tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng. Tuy vậy số lượng sổ đỏ, sổ hồng được 

cấp cho tổ chức và cá nhân người nước ngoài còn tương đối thấp so với 

sự quan tâm của khách hàng khi tới nay mới có 549 sổ đỏ được trao. 

- Vậy ở góc độ một nhà đầu tư nước ngoài, ông có thể lý giải vì sao 

người nước ngoài khó mua nhà trên thực tế? 

Theo tôi đánh giá, hiện nay các thủ tục pháp lý đã khá thông thoáng. Tuy 

nhiên, để tăng sự hấp dẫn của thị trường Việt Nam trong mắt các nhà 

đầu tư quốc tế, quy trình cấp chứng nhận quyền sở hữu cho người nước 

ngoài cần phải được tinh chỉnh và phổ biến rõ ràng tới tất cả các cấp 

chính quyền tại các địa phương để đảm bảo quy trình diễn ra nhanh gọn 

thuận lợi cho người mua.  

Điều này đặc biệt quan trọng khi người mua không có mặt tại Việt Nam, 

họ cần niềm tin tối đa vào quy trình và thủ tục hành chính của việc đầu 

tư vào bất động sản Việt Nam, bởi với hầu hết các nhà đầu tư đây là một 

khoản tiền không nhỏ. Cũng phải lưu ý rằng, đây không phải là vấn đề ở 

phạm vi địa phương mà là hình ảnh của cả một quốc gia trong mắt các 

nhà đầu tư.  

- Nhưng Luật Nhà ở 2014 và Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi 

hành Luật Nhà ở cũng giới hạn số lượng căn hộ mà người nước ngoài 

được mua tại một dự án nhà ở, mà theo tôi biết, hiện có nhiều dự án đã 

đạt ngưỡng giới hạn. Giải pháp “vượt ngưỡng” liệu có khả thi, thưa ông? 

Rất nhiều dự án ở các điểm du lịch nổi tiếng và khu vực có nhiều người 

nước ngoài sinh sống đã đạt tới giới hạn khá nhanh. Tôi đánh giá đây là 

một khởi đầu rất tốt. Tuy vậy, tôi nghĩ các cơ quan nhà nước có thể 

nghiên cứu và cân nhắc việc nới lỏng giới hạn này cho một số khu vực, 

dự án hoặc một số loại hình bất động sản. Ví dụ, ở các dự án bất động 

sản nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng giới hạn chỉ là 10% và với một dự án biệt 

thự nghỉ dưỡng từ 40-50 căn, giới hạn đó thật sự không đem lại nhiều ý 

nghĩa. 

Dĩ nhiên việc này cần có thời gian để thảo luận giữa các cơ quan nhà 

nước và các bên liên quan như các Cty nghiên cứu và tư vấn về thị 

trường BĐS, các Cty môi giới bất động sản, chủ đầu tư nhằm cân đối lợi 

ích của việc nới lỏng hạn mức cũng như làm sao để lựa chọn các tiêu 



chí đánh giá phù hợp. Bên cạnh đó, chúng ta cần xem xét nội bộ để tìm 

ra những vấn đề vướng mắc, đồng thời cũng học hỏi từ các quốc gia 

khác như Úc, Thái Lan, Malaysia hay Hồng Kông... 

- Nhưng có cần “mở toang cửa” cho người nước ngoài mua nhà, thưa 

ông? 

Tôi không nghĩ vậy! Đối với VN điều quan trọng là thị trường bất động 

sản phát triển một cách bền vững và đóng góp vào sự phát triển của nền 

kinh tế quốc gia vì vậy luôn cần có môi trường thuận lợi hơn cho các nhà 

đầu tư trên thị trường bất động sản. 

Do đó, chắc chắn sẽ cần có những hạn chế dành  cho các nhà đầu tư 

nước ngoài. Tuy nhiên, những hạn chế có thể được đặt ra sao cho 

chúng ta có thể thu được lợi ích lớn nhất cho nền kinh tế đồng thời giảm 

thiểu các ảnh hưởng tiêu cực lên xã hội, nền kinh tế cũng như các cá 

nhân đang tìm kiếm cơ hội tham gia vào thị trường này.  

- Vậy theo ông, một chính sách thu hút các nhà đầu tư quốc tế như thế 

nào sẽ có lợi nhất cho nền kinh tế ? 

Các nhà đầu tư quốc tế lớn nhìn chung đều có đánh giá tích cực về 

khung pháp lý và chính sách thu hút đầu tư của VN.  

Tuy nhiên, tôi cho rằng để thu hút nhiều người nước ngoài mua nhà tại 

VN hơn nữa, đã đến lúc chính sách về giới hạn sở hữu của người nước 

ngoài cần được cải thiện cho một số khu vực cũng như dự án.  

Nếu số lượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nước 

ngoài không gia tăng nhanh chóng thì quả thực là đáng tiếc và cũng sẽ 

là thất bại của sửa đổi này trong Luật Nhà ở. Bởi diễn biến tại một dự án 

có thể ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư của toàn thị trường.  Vì vậy các 

ban ngành chức năng cần đảm bảo tình hình tiếp tục tiến triển khả quan 

đối với người mua nước ngoài tại Việt Nam. 

Chắc chắn rằng nền kinh tế của VN cũng như thị trường bất động sản và 

các nhà đầu tư quốc tế sẽ nhận được những lợi ích to lớn khi những quy 

định này được ban hành và áp dụng một các phù hợp.  

-  Xin cảm ơn ông! 

Theo enternews.vn 

 

 



3. Bán nhà kiểu “hợp đồng vay vốn” lại tái xuất 

 Hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư, hay hợp đồng vay 

vốn là những loại hợp đồng thường được các chủ đầu tư bất động 

sản sử dụng để lách luật bán nhà khi chưa đủ điều kiện pháp lý. 

Sau gần 5 năm vắng bóng, các hợp đồng kiểu này lại một lần nữa 

xuất hiện. 

 

Người mua nhà cần hết sức thận trọng với những dự án chưa đủ điều 

kiện mở bán 

Gom góp được một chút ít vốn liếng sau vài năm bôn ba tại Hà Nội, anh 

L.Đ.C (quê Thanh Hóa) chưa bao giờ nghĩ rằng khi đã có tiền, mà việc 

mua nhà lại vất vả thế. Sau khi ngắm nghía đủ kiểu, lựa chọn được một 

dự án vừa túi tiền tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, anh được nhân viên 

môi giới đưa về văn phòng để làm thủ tục mua bán căn hộ. 

Ngay tại văn phòng, anh C. và sàn phân phối này đã ký một văn bản 

thỏa thuận giao nhận tiền với giá trị là 50 triệu đồng. Anh C. cho biết, vì 

vội vàng không xem kỹ, lại có việc ở cơ quan, nên anh đã nộp ngay 5 

triệu đồng và cầm thỏa thuận giao nhận tiền về, đồng thời sẽ quay trở lại 

nộp nốt 45 triệu đồng để làm thủ tục đặt cọc. 

Tuy nhiên, sau khi làm thủ tục đóng tiền nốt hơn 45 triệu đồng, anh mới 

phát hiện ra trên thỏa thuận giao nhận tiền không hề ghi là giao nhận 

tiền để làm thủ tục đặt cọc, mà lại là "nộp tiền cho chủ đầu tư để nhận 

quyền mua (khi dự án đủ điều kiện) bán. 



Ngoài ra, trong văn bản thỏa thuận này cũng ghi rõ là hình thức hợp 

đồng là khách hàng sẽ ký kết hợp đồng vay vốn trực tiếp với chủ đầu tư. 

Đặt ra thắc mắc tại sao lại là hợp đồng vay vốn, tại sao không có dấu 

tròn…, thì anh C. được nhân viên kinh doanh giải thích là: “Thủ tục hành 

chính thôi, khi đóng 30% sẽ có hợp đồng mua bán và sẽ là ký trực tiếp 

với chủ đầu tư”. 

Chính vì sự tư vấn không rõ ràng, dẫn đến hiểu lầm, nên anh C. đã đồng 

ý ký thỏa thuận giao nhận tiền. Tuy nhiên, sau khi ký kết, anh C. liên hệ 

với rất nhiều ngân hàng để vay, thì không được bất kỳ ngân hàng nào 

chấp nhận hợp đồng vay vốn. Anh C. đã liên hệ với nhân viên kinh 

doanh để xin rút lại tiền đặt cọc, nhưng bị sàn môi giới này thẳng thừng 

từ chối. 

Bức xúc trước thái độ của sàn môi giới, anh C. đã thuê luật sư làm đơn 

kiến nghị gửi tới nhiều báo đài và các cơ quan ban ngành có liên quan. 

Sau gần 6 tháng đấu tranh, sàn phân phối này mới đồng ý hoàn trả lại 

số tiền cho anh C. 

Câu chuyện của anh C. không phải là trường hợp duy nhất. Trên thực 

tế, đây là câu chuyện diễn ra khá phổ biến trong thời gian gần đây. 

Chỉ trong một thời gian ngắn, đường dây nóng của Báo Đầu tư Bất động 

sản đã nhận được hàng chục đơn thư phản ánh của khách mua hàng, 

nhưng do tâm lý sợ gây sức ép sẽ “tiền mất, tật mang", nên sau khi làm 

việc với sàn phân phối, các khách hàng này từ chối, không tiếp tục phản 

ánh nữa. 

Theo luật sư Trần Đức Phượng, Đoàn Luật sư TP.HCM, hợp đồng vay 

vốn là một hình thức từng xuất hiện trên thị trường bất động sản cách 

đây 10 năm. 

Vào thời điểm sốt nóng, do bất động sản quá hấp dẫn, nhiều doanh 

nghiệp mới gia nhập vào thị trường, phần vì quy mô vốn nhỏ, không đủ 

điều kiện để vay vốn ngân hàng, lại chưa đủ điều kiện mở bán, nên 

doanh nghiệp nghĩ ra hình thức này để huy động vốn chui, lôi kéo khách 

hàng qua các dạng giao dịch là hợp đồng vay vốn, hợp đồng hợp tác, có 

lãi suất, kèm ưu đãi mua căn hộ … 

Bằng những dạng hợp đồng này, chủ đầu tư đã huy động được nguồn 

vốn từ nhiều khách hàng và toàn bộ số tiền cho vay sẽ được chủ đầu tư 

chuyển vào tiền thanh toán giá trị của căn hộ khi ký hợp đồng mua. 



Với sự trầm lắng của thị trường, cùng với những rủi ro mà nhiều người 

đã phải gánh chịu, hình thức này tưởng như đã bị rơi vào quên lãng. Tuy 

nhiên, hiện nay, các hợp đồng đặt cọc, thỏa thuận giữ chỗ để mua căn 

hộ chung cư, đất nền đang được nhiều chủ đầu tư sử dụng lại. 

Theo khuyến nghị của các chuyên gia, để đảm bảo quyền lợi cho mình, 

các khách hàng trước khi đặt bút ký những hợp đồng nên tìm hiểu kỹ 

những thông tin về hồ sơ pháp lý dự án, quyền sử dụng đất, điều kiện 

mở bán, căn hộ chung cư mà mình định mua và hình thức hợp đồng sẽ 

ký phải phù hợp quy định pháp luật. 

Tốt nhất, khách hàng chỉ nên ký hợp đồng mua bán khi có thông báo 

của Sở Xây dựng, có bảo lãnh của ngân hàng để trách rủi ro và bảo 

toàn số tiền cả đời của mình. 
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4. Lò mổ bị “bức tử” vì thủ tục 

 Năm 2004, DN định hướng hình thành chuỗi giá trị sản phẩm sạch 

từ khâu chăn nuôi, giết mổ, phân phối và chế biến sản phẩm thịt 

lợn sạch. 

Tuy nhiên, khi đi vào hoạt động DN lại 

vướng phải một số vấn đề, đáng nói nhất 

là vấn đề thủ tục quản lý phân phối sản 

phẩm. 

Cụ thể, khi lò mổ của DN tại Hưng Yên 

tiến hành chế biến thô sản phẩm để phân 

phối đến hệ thống các cửa hàng, lò mổ 

chỉ được chi cục thú y Hưng Yên cấp cho 

1 giấy chứng chỉ về đảm bảo ATVS giết 

mổ thôi, nhưng quản lý thị trường Hà Nội 

lại yêu cầu mỗi cửa hàng phân phối phải 

có 1 giấy chứng nhận này là bản chính, 

không chấp nhận bản photo. 

Do đó, sản phẩm chăn nuôi được giết mổ lại không có điểm tiêu thụ. 

Câu chuyện kéo dài cả năm mà không có cơ quan Nhà nước nào đứng 

ra giải quyết. Vì vậy DN buộc phải đóng cửa lò mổ, bán thanh lý như "sắt 

vụn" toàn bộ dây chuyền công nghệ của Đức và xếp xó toàn bộ hệ thống 



mấy chục cửa hàng thịt sạch tại Hà Nội do sự bất hợp lý trong quản lý 

và môi trường đầu tư trong ngành nông nghiệp. Cụ thể, là sự gây khó 

của ngành thú y và kiểm soát thị trường đã giết chết một DN trong 

ngành, lĩnh vực lẽ ra phải được ưu tiên hỗ trợ phát triển. 

Tôi rất lấy làm tiếc nếu như cuộc khủng hoảng thịt thừa vừa diễn ra với 

ngành thịt lợn, nếu mô hình chuỗi cửa hàng của công ty Đức Việt không 

bị đóng cửa và có thể phát triển suốt 10 năm qua thì chắc chắn hệ thống 

lò mổ sạch với các kho lưu trữ tiêu chuẩn quốc tế của chúng tôi đã nhân 

rộng và là một trong số những "cái van" cứu vãn thịt lợn trượt giá, giải 

quyết được khó khăn trong đầu ra cho sản phẩm thịt lợn của bà con. 

Bên cạnh đó, việc đóng cửa của chính DN chúng tôi cũng gặp khó khăn 

trong thủ tục "xin chết". Như đã nói ở trên, trong chuỗi quy trình xây 

dựng thương hiệu sản phẩm sạch từ trang trại đến bàn ăn, do buộc phải 

đóng cửa lò mổ nên sản phẩm từ trang trại của DN sẽ không có đầu ra, 

vì vậy DN quyết định đề nghị giải thể công ty CP chăn nuôi Đức Việt. 

Tuy nhiên, nếu như thủ tục cấp phép thành lập DN vào năm 2004 trước 

đó được cấp phép chỉ trong vòng 1 tuần thì đến khi xin thủ tục giải thể 

công ty vào năm 2007 thì DN lại chưa được giải quyết. Cụ thể là đến 

nay đã 10 năm mà DN của chúng tôi vẫn chưa có quyết định giải thể. Sự 

chậm trễ ngay ở khâu "khai tử" DN không những không có lợi cho Nhà 

nước và bản thân DN, mà còn tạo ra mớ hỗn độn, những con số mơ hồ 

thiếu chính xác về số DN của Việt Nam. 

Do đó, DN kiến nghị cần cải tiến căn bản nhất thủ tục khai tử DN, tránh 

gây bức xúc cho DN và nhiễu loạn thông tin số DN thực đang hoạt động. 
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5. Việt Nam cải thiện môi trường kinh doanh tương 
đương các nước đứng đầu ASEAN 

Giai đoạn 2017 - 2018, Việt Nam phấn đấu cải thiện môi trường kinh 

doanh tương đương các nước đứng đầu khu vực ASEAN; đồng 

thời cùng thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 

và số hóa nền kinh tế. 

Đây là thông tin được cho biết tại hội thảo "Số hoá nền kinh tế Việt Nam: 

Tăng cường sức mạnh cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa gia nhập thị 

trường toàn cầu”, do Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (US-ABC) 



và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ở TP. 

Hồ Chí Minh, ngày 15/6.  

Trong những năm gần đây, tại Việt Nam đã có sự tăng đáng kể trong 

những thay đổi kỹ thuật số. Do đó, ông Sanket Ray, Giám đốc Điều hành 

Coca-Cola Việt Nam đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội thảo lần này, đã 

tạo ra một diễn đàn tương tác và là nơi mà các tập đoàn đa quốc gia lâu 

đời có thể chia sẻ kinh nghiệm của các doanh nghiệp Mỹ với các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam để họ có thể tham gia vào chuỗi cung 

ứng toàn cầu.  

Điều này cũng phản ánh cam kết của của các doanh nghiệp Mỹ trong 

việc giúp tạo ra các giá trị cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 

Nam phát triển phù hợp với các ưu tiên của hai nước.  

Phát biểu tại hội thảo, ông Võ Tân Thành, Giám đốc VCCI, chi nhánh Tp. 

Hồ Chí Minh cho rằng, nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu 

rộng đã đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về năng lực sáng tạo, trình 

độ khoa học công nghệ đối với doanh nhân Việt Nam trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh cũng như khởi nghiệp.  

Đồng thời, nhà nước cần tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách, tạo môi 

trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là những chương 

trình hỗ trợ đầu tư khoa học công nghệ, nguồn nhân lực, đổi mới sáng 

tạo, số hóa nền kinh tế.  

Theo ông Võ Tân Thành, trong năm vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã rất 

quyết liệt trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận 

lợi nhất cho doanh nghiệp.  

Riêng VCCI đã phối hợp với Tập đoàn Microsoft Việt Nam triển khai Dự 

án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam phát triển bền vững", 

nhằm cải thiện năng lực hoạt động, giúp doanh nghiệp năm bắt tốt hơn 

cơ hội kinh doanh mới, giải quyết hiệu quả các thách thức phát triển bền 

vững.  

Hiện tại, dự án đang tập trung vào các doanh nghiệp hoạt động ở các 

lĩnh vực nguyên vật liệu, dịch vụ, thương mại...  

Đối với thị trường Việt Nam, bán lẻ đang là ngành có nhiều triển vọng, 

tiếp tục trở nên năng động và được dẫn dắt bởi việc tăng thu nhập của 

tầng lớp trung lưu cũng như niềm tin của khách hàng.  



Việc sử dụng hiệu quả công nghệ và sự hợp tác mạnh mẽ với đối tác 

cung ứng hậu cần dày dặn kinh nghiệm giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Việt Nam có hưởng lợi và điều kiện thuận lợi phát triển kinh doanh cả 

trong châu Á và trên toàn thế giới.  

Theo ông Daryl Tal, Giám đốc Điều hành Công ty UPS Việt Nam, khách 

hàng trực tuyến ở châu Á có sự hiểu biết công nghệ và bắt kịp xu hướng 

mới một cách tuyệt vời, việc sử dụng các thiết bị di động và trải nghiệm 

cá nhân có ảnh hưởng mạnh mẽ đến quyết định mua sắm và sự trung 

thành của khách hàng.  

Do đó, làm thế nào để tối ưu hoá kinh nghiệm trực tuyến và chuỗi cung 

ứng điện tử để công nghệ có thể định hướng người tiêu dùng trên mạng 

và trong thực tế, sẽ góp phần tăng cường sức mạnh cho các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa.  

Hiện nay các công nghệ được sử dụng phổ biến là công nghệ đám mây 

đã tạo được sự đột phá về công nghệ trong tiếp thị và tận dụng thanh 

toán kỹ thuật số cho tăng trưởng của doanh nghiệp cũng như nền kinh 

tế. 
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6. Bỏ quy định số lượng xe tối thiểu của doanh 
nghiệp vận tải 

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/CP/2014 của Chính phủ về 

điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô vừa được Bộ Giao thông 

vận tải (GTVT) trình Chính phủ đã bỏ quy định số lượng xe tối thiểu 

đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Tuy nhiên, nhiều 

doanh nghiệp chưa đồng tình chủ trương này. 

Nghị định số 86/2014 quy định doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành 

khách bằng xe taxi phải có số xe tối thiểu là 10 xe, đối với đô thị loại đặc 

biệt phải có số xe tối thiểu là 50 xe. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải 

hành khách bằng xe buýt, vận tải hàng hóa, xe hợp đồng, xe chở khách 

du lịch cự ly từ 300 km trở lên phải có từ 10 xe trở lên nếu có trụ sở đặt 

tại các thành phố trực thuộc Trung ương và từ 5 xe trở lên ở các địa 

phương khác. Dự thảo thay thế Nghị định này bỏ các quy định trên. 



 

Dự thảo Nghị định 86/CP sẽ bỏ quy định số lượng xe tối thiểu của 

các doanh nghiệp vận tải 

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô 

Việt Nam, không nên bỏ quy định này. Vì điều này sẽ dẫn đến tình trạng 

khó quản lý các các doanh nghiệp vận tải có quy mô nhỏ, càng khiến thị 

trường vận tải hỗn loạn. Vận tải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 

phải có quy định số lượng phương tiện tối thiểu để nâng tầm doanh 

nghiệp tạo điều kiện cho lực lượng chức năng không phải quản nhiều 

đầu mối. 

Nhiều chuyên gia cho rằng, đối với doanh nghiệp taxi có thể bỏ được 

quy định số lượng phương tiện tối thiểu, nhưng đối với xe buýt, xe khách 

thì không thể bỏ quy định này, vì các doanh nghiệp chỉ có 5 đầu xe thì 

khó có thể phục vụ được địa bàn rộng lớn. 

Thêm vào đó, việc bỏ quy định số lượng xe tối thiểu sẽ cản trở các 

doanh nghiệp vừa nhỏ phát triển, trong khi nước ta có tới 98% doanh 

nghiệp vừa và nhỏ. Do đó, cần phải phân rõ loại hình nào cần thiết phải 

có số lượng xe tối thiểu, loại hình nào không.  



Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho hay, Nghị định 

86/CP/2014 trong thực tế có những mặt được và chưa được. Trước sự 

phát triển của xã hội, nhiều vấn đề quy định tại Nghị định không còn phù 

hợp. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung. 

Việc sửa đổi nhằm cụ thể hóa Luật Giao thông đường bộ, tập trung vào 

vấn đề vận tải hành khách bằng tuyến cố định, xe buýt, taxi, xe du lịch 

và xe hợp đồng.  
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7. Chia sẻ kinh nghiệm quản lý hóa chất trong ngành 
môi trường 

Ngày 14/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) với Bộ Môi 

trường, Bảo tồn thiên nhiên, Xây dựng và An toàn hạt nhân Cộng 

hòa Liên bang Đức đã phối hợp tổ chức Hội thảo về chia sẻ kinh 

nghiệm trong việc quản lý bền vững hóa chất trong ngành môi 

trường giữa Việt Nam và Đức. 

 

Toàn cảnh hội thảo.  (Ảnh: Hưng Nam) 

Hội thảo nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng chính 

sách, thực hiện việc quản lý bền vững hóa chất trong ngành môi trường, 

từ đó đề xuất những biện pháp quản lý phù hợp với điều kiện thực tiễn 

của Việt Nam. 



Theo Bộ TN&MT, hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất 

đang phát triển mạnh trong thời gian gần đây ở Việt Nam. Hầu hết 

doanh nghiệp sản xuất trong các ngành công nghiệp khai thác, công 

nghiệp chế biến thực phẩm và đồ uống, thuốc lá, dệt, may mặc, da và 

giả da… đều sử dụng hóa chất. Với đặc tính chủ yếu mang tính cháy nổ, 

kích ứng, độc và ăn mòn, hóa chất nếu không được quản lý và sử dụng 

một cách bền vững sẽ gây ra nguy cơ sự cố làm ô nhiễm môi trường, 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người dân. 

Bởi vậy, Hội thảo là dịp để các cơ quan quản lý hóa chất của các Bộ, 

ngành, các chuyên gia của Việt Nam cập nhật thêm được thông tin về 

các công cụ, cách thức quản lý hóa chất, từ đó hoàn thiện, bổ sung các 

quy định ở Việt Nam, đồng thời cũng giới thiệu được bức tranh chung về 

quản lý hóa chất ở Việt Nam. 

Về phía Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên, Xây dựng và An toàn hạt 

nhân, bà Cornelia Leuschner, Phụ trách Bộ phận An toàn hóa chất cho 

rằng, hội thảo là cơ hội để Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức hỗ trợ Việt 

Nam nâng cao nhận thức, giới thiệu các kinh nghiệm hay, điển hình tốt 

nhất về quản lý hóa chất bền vững; các cách tiếp cận chiến lược liên 

quan đến quản lý hóa chất quốc tế, là nền tảng quan trọng thúc đẩy thực 

thi quản lý hóa chất bền vững. 

Bà Cornelia Leuschner khẳng định, hóa chất có vai trò quan trọng trong 

rất nhiều ngành trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội như y tế, xử lý 

môi trường, thực phẩm, may mặc… Vì vậy, quản lý hóa chất bền vững 

là nhiệm vụ cần sự chung tay của cả nhà nước, doanh nghiệp và người 

dân để vừa đảm bảo phòng tránh sự ô nhiễm môi trường, những ảnh 

hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người mà vẫn phát triển ngành hóa 

chất bền vững, phục vụ cuộc sống của toàn xã hội, nhằm đạt được các 

mục tiêu phát triển bền vững của Chương trình nghị sự 2030. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe những chia sẻ của các chuyên 

gia nước ngoài về thực tiễn quản lý bền vững hóa chất tại Đức và trên 

thế giới cũng như tình hình quản lý bền vững hóa chất tại Việt Nam từ 

các nhà quản lý Việt Nam. 

Sau các bài trình bày, các cơ quan liên quan của Việt Nam và CHLB 

Đức đã tiếp tục trao đổi thông tin và đề xuất các nghiên cứu chung, các 

dự án và các giải pháp về cơ chế chính sách nhằm tăng cường hiệu quả 



quản lý hóa chất theo hướng bền vững, góp phần bảo vệ môi trường, 

bảo vệ chất lượng cuộc sống của người dân./. 

Theo dangcongsan.vn 

 

8. Ngành công thương đạt kỷ lục với 700 điều kiện 
kinh doanh 

Với 700 điều kiện kinh doanh được đặt ra trong các ngành nghề 

kinh doanh có điều kiện, công thương đang là ngành dẫn đầu trong 

các ngành khi chiếm tới trên 20% số điều kiện kinh doanh. 

 

Các chuyên gia cho rằng các điều kiện kinh doanh được các bộ, 

ngành đặt ra không rõ ràng, ngày càng phức tạp hơn và gây rủi ro cho 

doanh nghiệp - Ảnh: N.AN 

Thông tin được Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) đưa 

ra tại Hội thảo “Điều kiện kinh doanh 2017” do CIEM tổ chức chiều 15-6. 

Những ngành có số lượng lớn điều kiện kinh doanh còn có tài chính, 

giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, thông tin và 

truyền thông, tài nguyên môi trường. 

Ông Phan Đức Hiếu, phó viện trưởng CIEM, cho biết hiện có danh mục 

243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tương ứng với các điều kiện 

kinh doanh. Tuy nhiên, các tiêu chí để xác định điều kiện kinh doanh 



không rõ ràng, cấu trúc phức tạp khi đưa ra rất nhiều điều kiện “con”, 

nên tạo ra khó khăn, gánh nặng chi phí, thậm chí là rủi ro lớn cho người 

kinh doanh. 

Ví dụ ngành kinh doanh kế toán, phải bảo đảm tỉ lệ góp vốn của kế toán 

viên, có ít nhất hai thành viên và có đăng ký hành nghề. Song điều kiện 

kinh doanh lại đặt ra yêu cầu về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung 

thực, tính liêm khiết, có bằng tốt nghiệp đại học, có thời gian công tác từ 

60 tháng trở lên… là không phù hợp. 

Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công 

nghiệp VN (VCCI), cho rằng các điều kiện kinh doanh đặt ra ngày càng 

tinh vi, phức tạp hơn. Thậm chí có những điều kiện có xu hướng áp đặt 

cứng nhắc các tiêu chí không phù hợp như phải sở hữu hệ thống hạ 

tầng quá lớn, lãnh đạo phải có bằng cấp… 

“Những điều kiện này can thiệp vào quyền tự do kinh doanh của doanh 

nghiệp quá nhiều, làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Do đó, 

bên cạnh việc kiểm soát chặt chẽ hơn các điều kiện kinh doanh này, cần 

phải có cơ chế độc lập để đánh giá những tác động mà doanh nghiệp và 

người dân bị ảnh hưởng vì những điều kiện này. Bởi hiện nay việc đánh 

giá tác động được các đơn vị soạn thảo đưa ra rất hình thức” - ông Tuấn 

khuyến nghị. 

Theo tuoitre..vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Trách nhiệm của Bộ trưởng KH&ĐT còn nhiều 
điểm cần phải quan tâm, chỉ đạo 

Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, có 

37 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đặt câu hỏi và có 19 ĐBQH tham gia 

tranh luận tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội đánh giá, các đại biểu 

đã đặt câu hỏi thẳng thắn, tranh luận sôi nổi, còn Bộ trưởng đã 

nghiêm túc làm rõ trách nhiệm và những tồn tại, hạn chế thuộc lĩnh 

vực phụ trách. 

 

Các ĐBQH chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng về các lĩnh vực của 

ngành kế hoạch và đầu tư. Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Trong phần chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề liên quan 

đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT), Phó Thủ tướng Vương Đình 

Huệ, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã tham gia giải trình 

thêm một số vấn đề có liên quan. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, nhóm vấn đề thuộc 

lĩnh vực KH&ĐT là rất rộng, liên quan tới nhiều bộ, ngành và địa 

phương. Các đại biểu đã đặt câu hỏi thẳng thắn, tranh luận sôi nổi để 



làm rõ vấn đề. Bộ trưởng mới nhận nhiệm vụ hơn một năm nhưng đã cố 

gắng nắm tình hình, thực trạng và những vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực 

quản lý. Bộ trưởng đã nghiêm túc làm rõ trách nhiệm và những tồn tại, 

hạn chế thuộc lĩnh vực phụ trách. 

Tuy nhiên, về trả lời còn có một số nội dung chưa rõ, chưa thỏa mãn yêu 

cầu của ĐBQH, nên có nhiều ĐBQH tham gia tranh luận. 

Theo Chủ tịch Quốc hội, thời gian qua, Chính phủ, Bộ KH&ĐT đã tích 

cực triển khai Luật Đầu tư công. Việc lập phân bổ vốn đầu tư công đã 

từng bước đi vào nề nếp, bảo đảm chặt chẽ; triển khai nhiều biện pháp, 

giải pháp để cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh, góp phần tăng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cả về số 

dự án, số vốn đăng ký và số vốn giải ngân. Đồng thời tăng tổng đầu tư 

vốn toàn xã hội, thay đổi cơ cấu vốn đầu tư theo hướng giảm tỷ trọng 

đầu tư từ ngân sách Nhà nước… 

 

Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt được, qua ý kiến của ĐBQH chất vấn 

và tranh luận cho thấy, trách nhiệm của Bộ trưởng trong lĩnh vực này 

còn nhiều điểm cần phải quan tâm, chỉ đạo, như: Việc phân bổ vốn đầu 



tư trung hạn còn chậm, vốn đã thấp so với nhu cầu, nhưng tiến độ giải 

ngân vốn còn chậm, có tiền chưa chi được. Nhiều quy định, thủ tục đầu 

tư còn bất cập, chậm nghiên cứu, sửa đổi. Tình trạng đầu tư còn dàn 

trải, chưa sát với thực tế, gây lãng phí, kém hiệu quả đã tồn tại nhiều 

năm nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục triệt để. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ KH&ĐT, các bộ trưởng có liên 

quan tiếp thu ý kiến của ĐBQH, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải 

pháp đã đề ra nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế. Trong đó tập 

trung vào thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công. Rà soát 

các quy định về đầu tư công để kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung các 

quy định liên quan đến đầu tư công theo hướng bảo đảm đơn giản hóa 

các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư công, tránh chồng chéo, 

mâu thuẫn. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tăng cường trách nhiệm 

các cấp trong quản lý đầu tư công. 

Tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan, các địa 

phương tập trung bố trí đủ vốn cho từng dự án cụ thể theo thứ tự ưu 

tiên, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, tránh tình trạng kéo dài, đội vốn 

đầu tư, thất thoát và lãng phí. 

Đồng thời, trong năm 2017 ban hành các giải pháp để phát triển kinh tế 

tư nhân, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế theo đúng 

chủ trương của Đảng và Nhà nước. Xây dựng kế hoạch cơ cấu lại đầu 

tư công giai đoạn 2016-2020, có chính sách đẩy mạnh đầu tư cho vùng 

kinh tế khó khăn, miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 

vùng chịu nhiều thiệt hại do biến đổi khí hậu và ưu tiên nguồn vốn để 

thực hiện các chính sách hỗ trợ người có công. 

Tiếp tục thực hiện mở rộng các hình thức đầu tư để huy động vốn từ khu 

vực tư nhân, vốn đầu tư nước ngoài, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn 

ODA, vốn trái phiếu Chính phủ, các chương trình mục tiêu quốc gia. 

Hoàn thiện khung pháp lý cho việc phát triển thị trường vốn, hoạt động 

mua bán nợ với sự tham gia của cả khu vực doanh nghiệp tư nhân và 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Đánh giá toàn diện về thu hút đầu tư nước ngoài để vừa huy động được 

nguồn vốn, vừa khuyến khích chuyển giao công nghệ, nâng cao chất 

lượng sản phẩm, năng lực sản xuất, tính cạnh tranh của nền kinh tế, 

đồng thời giảm thiểu những mặt trái của việc đầu tư nước ngoài tác 

động đến kinh tế-xã hội của đất nước. 



Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xóa bỏ cơ chế xin-cho trong đầu 

tư công. Tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, ngành Trung ương 

trong việc phân bổ và giải ngân các nguồn vốn đầu tư. Thực hiện tốt việc 

điều hòa tổng nguồn vốn đầu tư, tránh tình trạng nơi thiếu vốn, nơi 

không giải ngân được. Có cơ chế xử lý cắt giảm vốn đầu tư đối với các 

dự án, công trình chậm tiến độ, hiệu quả thấp để chuyển sang công trình 

hoặc các dự án ở địa phương thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng lưu ý, cần tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đầu tư công. Trong 

đó đề cao vai trò tham gia giám sát của cộng đồng dân cư trong các 

vùng ảnh hưởng của dự án. 

Làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân vi 

phạm các quy định của pháp luật, gây lãng phí, thất thoát trong đầu tư 

công. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét quyết định 

chủ trương đầu tư đối với các công trình, dự án trọng điểm quốc gia theo 

đúng quy định của pháp luật. 

Theo baochinhphu.vn 

 

10. Quyết liệt cải cách, người dân hưởng lợi 

Năm 2016, Hà Nội vươn lên vị trí thứ 3 về Chỉ số cải cách hành 

chính, tăng 6 bậc so với năm 2015. Hiệu quả thấy rõ nhất từ kết quả 

này là, người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi, đồng thời có 

đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành 

phố. 

Chỉ đạo quyết liệt, toàn diện 

Sau khi Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của Hà Nội xếp thứ 9/63 

tỉnh, thành phố (giảm 6 bậc so với năm 2014), thành phố đã tập trung chỉ 

đạo quyết liệt, triển khai toàn diện, đồng bộ công tác CCHC ở tất cả cấp, 

ngành. Từ quyết tâm cải cách, thành phố tập trung thực hiện và hoàn 

thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của 22/22 sở, cơ quan 

ngang sở; giảm 46 phòng, 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng. Với 

các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, thành phố đã rà soát, sắp xếp 

giảm từ 401 đơn vị xuống còn 280 đơn vị. 

Cùng với đó, thành phố tăng cường rà soát, đơn giản hóa nhằm nâng 

cao chất lượng quy định thủ tục hành chính. Chỉ riêng năm 2016, sau khi 



rà soát toàn bộ 1.981 thủ tục hành chính, Hà Nội cắt giảm thời gian thực 

hiện đối với hơn 100 thủ tục hành chính. Trong đó, nhiều thủ tục thuộc 

các lĩnh vực như quy hoạch - kiến trúc, đất đai, môi trường, khoáng sản, 

tài nguyên nước, xây dựng… giảm từ 10 đến 23 ngày so với quy định. 

Người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” UBND huyện 

Gia Lâm. Ảnh: Anh Tuấn 

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, các sở, ngành, địa phương đã 

rà soát, cải cách mạnh mẽ các thủ tục thuộc thẩm quyền. Giám đốc Sở 

Xây dựng Lê Văn Dục cho biết: “Các phòng, ban chuyên môn của Sở đã 

thực hiện tốt công tác kiểm soát, kiến nghị sửa đổi nhiều thủ tục hành 

chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức".  

Tháng 8-2016, Sở Kế hoạch - Đầu tư thực hiện đăng ký trực tuyến đối 

với 12 thủ tục hành chính không phải nộp phí. Việc chủ động rút ngắn 

thời gian giải quyết so với quy định trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, 

đầu tư nước ngoài là cách làm thiết thực để cải thiện môi trường đầu tư, 

kinh doanh theo hướng minh bạch và thông thoáng. 

Trong triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4, thành phố cũng 

có cách làm bài bản, bước đầu thu được kết quả tích cực, góp phần 

nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Trên bình 

diện chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch 



UBND thành phố Lê Hồng Sơn khẳng định: Công tác chỉ đạo, điều hành 

của lãnh đạo thành phố rất cụ thể, bám sát tình hình thực tế, theo hướng 

"5 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả công 

việc) và nguyên tắc “một việc - một đầu mối xuyên suốt”.  

Những kết quả trông thấy 

Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 đã cho thấy rõ hiệu quả của sự 

quyết liệt triển khai công tác cải cách hành chính của các cấp, ngành, 

đơn vị. Quan trọng hơn, những nỗ lực cải cách hành chính đã đóng góp 

tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.  

Thống kê 6 tháng đầu năm 2017, vốn đăng ký ngoài ngân sách nhà 

nước ước đạt 190.922 tỷ đồng, tăng 74,6% so với cùng kỳ năm 2016. 

Đã có 13.355 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 16%), với tổng số vốn 

đăng ký là 101.476 tỷ đồng (tăng 2%); 269 dự án đầu tư nước ngoài với 

vốn đăng ký 1,053 tỷ USD, tương đương 23.166 tỷ đồng. 

Giờ đây, thời gian cấp mã số doanh nghiệp tự động bình quân chỉ còn 

30 phút kể từ thời điểm nhận được giao dịch đề nghị cấp mới (giảm 

87,5% lượng thời gian so với quy định). Điều đó đồng nghĩa, mức độ hài 

lòng của người dân và doanh nghiệp trong giao dịch hành chính ngày 

càng được nâng lên. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, TP Hà Nội tiếp tục thực hiện “Năm 

kỷ cương hành chính 2017” và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố nhằm 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước. Với quyết tâm cao cùng các biện pháp cụ thể, thiết thực, TP Hà 

Nội sẽ tiếp tục cải thiện Chỉ số cải cách hành chính trong năm 2017 và 

những năm tiếp theo. 

Theo hanoimoi.com.vn 

 

11. Hết năm nay, 55% dịch vụ công của Hà Nội được 
cung cấp trực tuyến mức 3, 4 

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý, dự kiến đến hết 

năm 2017, tối thiểu 55% dịch vụ công của Thành phố sẽ được cung 

cấp trực tuyến mức độ 3, 4. Thành phố hiện có 391 dịch vụ công 

trực tuyến mức 3, 4, đạt tỷ lệ gần 20,4%. 



Thông tin nêu trên vừa được Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn 

Quý cho biết tại phiên họp Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà 

nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Bắc năm 

2017, do Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch Hội đồng 

chủ trì. 

 

Phiên họp Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Bắc năm 2017 diễn ra 

ngày 14/6 tại Hà Nội, do Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng 

chủ trì (Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý phát 

biểu tại phiên họp) 

Nhận định phiên họp Hội đồng Giám đốc CNTT cơ quan nhà nước 28 

tỉnh, thành phố phía Bắc là dịp để những người quản lý nhà nước về 

CNTT cùng trao đổi, chia sẻ tham vấn lẫn nhau, kịp thời có các đề xuất 

về chính sách phát triển CNTT cho từng địa phương và cho cả nước, 

ông Ngô Văn Quý nhấn mạnh, ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước và phát triển Chính phủ điện tử đang là xu hướng tất 

yếu, đặc biệt giữa bối cảnh diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 

4 trên thế giới và cam kết kiến tạo, phát triển của Chính phủ Việt Nam. 



“Điều đó càng khẳng định vai trò quan trọng của Hội đồng giám đốc 

CNTT trong việc tư vấn giúp Bộ trưởng Bộ TT&TT và lãnh đạo Chính 

quyền mỗi địa phương xây dựng các chủ trương, chính sách quản lý 

ứng dụng CNTT, các hướng dẫn về xây dựng hệ thống CNTT, quản lý, 

chia sẻ tài nguyên, dữ liệu giữa các CQNN của các địa phương và kết 

nối các cấp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển CPĐT, 

chính quyền điện tử”, ông Quý nói. 

Cũng theo đại diện lãnh đạo UBND TP.Hà Nội, trong giai đoạn hiện nay, 

Chính phủ điện tử, từ cấp Trung ương đến địa phương là phương thức 

hữu hiệu để các cơ quan nhà nước phục vụ nhân dân tốt hơn. Đó cũng 

là nhận thức mà TP. Hà Nội quán triệt và chủ động bằng hành động thực 

tế xây dựng chính quyền điện tử Thủ đô, theo khung Chính phủ điện tử 

quốc gia thống nhất. 

Đến nay, TP. Hà Nội đã xây dựng Cơ sở dữ liệu dân cư cho hơn 7,5 

triệu người dân Hà Nội, hình thành hệ thống mạng dùng chung và triển 

khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đến 584 xã, phường, thị 

trấn (đạt tỷ lệ 100%); xây dựng và triển khai các hệ thống thông tin trên 

một nền tảng ứng dụng đồng bộ, dùng chung, thống nhất, tạo tiền để 

thuận lợi trong việc liên thông trao đổi, chia sẻ dữ liệu. 

Ông Ngô Văn Quý cho hay, Thành phố Hà Nội hiện có 391 dịch vụ công 

trực tuyến đạt mức độ 3, 4; trong đó có 281 dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3 và 110 dịch vụ công mức độ 4, đạt gần 20,4% tổng số thủ tục hành 

chính của cơ quan nhà nước. Đặc biệt, tỷ lệ giao dịch qua mạng của 

người dân, doanh nghiệp tại Hà Nội đạt mức cao, cụ thể, với lĩnh vực tư 

pháp là 100%, lĩnh vực quản lý đô thị cũng đạt 100%, lĩnh vực đăng ký 

kinh doanh đạt trên 70%, lĩnh vực thuế là 96%, lĩnh vực bảo hiểm xã hội 

đạt hơn 80%... 

Cùng với đó, từ năm 2016, Hà Nội đã triển khai tuyển sinh trực tuyến 

đến 2.620 trường cho 600.000 trường; đồng thời đã triển khai hệ thống 

phần mềm ứng dụng tự động đo các chỉ số chất lượng không khí, chất 

lượng nước, lượng mưa… 

Dự kiến, đến hết năm 2017, thành phố sẽ hoàn thành ít nhất 55% dịch 

vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, 4. “Đây là nền tảng hướng đến nền 

hành chính điện tử, thân thiện, phục vụ, mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm thời 

gian, công sức và chi phí cho công dân, tổ chức...”, ông Quý khẳng định. 



Nhấn mạnh năm 2017 đã được Thành phố xác định là năm đột phá căn 

bản về CNTT, đại diện lãnh đạo UBND Thành phố nêu rõ, năm nay các 

hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT được Thành phố tập trung triển 

khai mạnh mẽ nhằm tạo bước chuyển biến căn bản về xây dựng chính 

quyền điện tử và hướng tới xây dựng thành phố thông minh. 

Trong đó, Thành phố đã xác định rõ một nhiệm vụ trọng tâm trong công 

tác ứng dụng CNTT năm 2017 là tập trung triển khai hoàn thành hệ 

thống số điểm điện tử, sổ liên lạc điện tử dùng chung thống nhất cho 1,7 

triệu học sinh; Cấp hồ sơ khám sức khỏe điện tử cho trên 7,5 triệu công 

dân, tầm soát ung thư sớm cho hơn 2 triệu người trên 40 tuổi, xây dựng 

hệ thống thông tin quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo, và các cơ sở dữ liệu 

quan trọng như: đất đai, tư pháp hộ tịch, doanh nghiệp, cán bộ cao cấp, 

từng ước triển khai xây dựng trung tâm điều hành thông minh, du lịch 

thông minh, giao thông thông minh… 

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý cho rằng, chính nhờ nhận 

thức về ứng dụng CNTT được nâng cao cùng với quyết tâm, trách 

nhiệm, sự thống nhất và đồng thuận trong hành động, đặc biệt là những 

kết quả cụ thể đạt được trong thực tiễn, hiện tại, Hà Nội đang xếp thứ 2 

trong cả nước về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT, nằm 

trong Top đầu trong cả nước về các chỉ số như: Hạ tầng kỹ thuật CNTT, 

ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ; Cổng thông tin điện tử; Số 

lượng hồ sơ được giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Cơ chế, 

chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT; Nguồn nhân lực cho 

ứng dụng CNTT. 

“Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã hình thành những 

xu thế công nghệ mới, tập trung vào nhiều lĩnh vực. Ngành TT&TT được 

dự báo tiếp tục đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Với tầm nhìn đó, TP. Hà 

Nội luôn quan tâm, tạo điều kiện để ngành TT&TT nói chung và CNTT 

nói riêng phát triển đồng bộ, hiện đại, bền vững và hội nhập”, đại diện 

lãnh đạo UBND TP.Hà Nội khẳng định. 
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