
a   

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

        CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

               

 

 

 

      

       ĐIỂM BÁO 

 

              Ngày  12  tháng  7  năm  2017 



Bộ, ngành 

1. Môi trường kinh doanh màu mỡ ươm mầm doanh 
nghiệp lớn mạnh 

2. Khu CNC Hòa Lạc khẩn trương triển khai cơ chế đặc thù 

3. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Một mặt hàng 3 tầng 
quản lý, 3 vòng kim cô 

4. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhà nước về xây dựng 

5. Kinh nghiệm tinh gọn bộ máy cải cách hành chính của 
Nhật Bản 

6. Quản lý và triển khai chứng thực chữ ký số chuyên dùng 
Chính phủ 

 

Địa phương 

7. Ngành thuế đẩy mạnh thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm 

8. Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu cảng TPHCM: Giảm mạnh 
thủ tục hành chính 

9. Hỗ trợ trực tuyến và cơ chế một cửa trong công tác thi 
hành án 

10. Hà Nội ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa hành chính 

11. Giảm phiền hà cho doanh nghiệp từ cơ chế một cửa 

 

 

 



1. Môi trường kinh doanh màu mỡ ươm mầm doanh 
nghiệp lớn mạnh 

“Môi trường kinh doanh của Việt Nam hoàn toàn đủ màu mỡ để 

ươm mầm lên những doanh nghiệp hàng đầu thế giới”, Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - 

Hà Lan với chủ đề “Hướng tới tương lai bền vững” diễn ra ngày 

10/7 tại thành phố La Hay, Hà Lan. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Phòng Thương mại & Công 

nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc trao đổi với các doanh nghiệp. 

Bảo vệ doanh nghiệp nước ngoài 

Nhắc lại sự hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Hà Lan mấy trăm năm 

trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, từ thế kỷ 17, các đội 

tàu buôn Hà Lan đã lập chi nhánh tại Hội An, nay là di sản văn hóa thế 

giới. Các doanh nhân Hà Lan cũng là những thương nhân đầu tiên có 

mặt làm ăn tại Phố Hiến (Hưng Yên) mấy thế kỷ trước. 

“Doanh nhân Hà Lan là những người tiên phong trong giao thương Việt 

Nam, tổ tiên các bạn là những người rất nhạy bén trong quan hệ làm ăn 

với Việt Nam”, Thủ tướng nói. 

Việt Nam có thế mạnh về nuôi trồng thủy sản chất lượng cao, cây lương 

thực, dược liệu… Trong khi đó, các doanh nghiệp Hà Lan rất giỏi trong 



chế biến sâu, xuất khẩu, phân phối như Unilever và muốn đẩy mạnh hợp 

tác để nông sản Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. “Chính phủ 

Việt Nam chắc chắn đồng hành, chia sẻ, bảo vệ các bạn và coi thành 

công của các bạn là thành công của chúng tôi”, Thủ tướng Nguyễn Xuân 

Phúc khẳng định. 

Ông Lodewijk Asscher, Phó Thủ tướng Hà Lan, cho rằng, việc ký kết các 

thỏa thuận là rất tốt nhưng quan trọng hơn là làm sao để người dân 

được lợi từ chúng. “Việt Nam là một thị trường tiêu dùng khổng lồ, với 

rất nhiều lợi thế”, ông Asscher nói. Hà Lan có lợi thế trong quản lý cảng, 

quản lý nguồn nước, an toàn thực phẩm và nhiều kinh nghiệm ứng phó 

biến đổi khí hậu, có thể hợp tác, giúp đỡ Việt Nam. 

Theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan Michael van Straalen, Hà 

Lan và Việt Nam cùng có nền nông nghiệp, ngư nghiệp truyền thống, 

nhiều kênh rạch rộng khắp. “Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng 

trong việc vận chuyển hàng hóa và hạn chế biến đổi khí hậu. Chúng ta 

có thể bắt tay nhau một cách hữu nghị và hợp tác để cùng phát triển”, 

ông Straalen nói. 

Nghiên cứu mô hình thành phố sân bay 

Tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời các câu hỏi của 

nhiều nhà đầu tư Hà Lan. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam có chính trị, 

xã hội ổn định, môi trường đầu tư không ngừng được cải thiện, nguồn 

lao động trẻ dồi dào… Việt Nam đang phối hợp tích cực với Hà Lan để 

khắc phục vấn đề biến đổi khí hậu. “Đồng thời cải thiện môi trường đầu 

tư, cạnh tranh hơn nữa để thu hút các doanh nghiệp nước ngoài”, người 

đứng đầu Chính phủ nói. 

Về việc xây dựng thành phố thông minh và thành phố sân bay, trao đổi 

với các doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay, Việt Nam 

đang nghiên cứu nghiêm túc để áp dụng, phát triển thành phố thông 

minh. Thủ tướng mong đối tác Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh 

vực này, nhất là trong bối cảnh tới đây, mô hình này sẽ được xây dựng 

tại Bình Dương. Đây không đơn thuần là vấn đề giao thông, mà còn là 

vấn đề liên quan người dân, chính sách... 

Về thành phố sân bay, Thủ tướng cho rằng, đột phá của ngành hàng 

không hiện nay là xây dựng các cảng hàng không hiện đại. Các mô hình 

thành phố sân bay thân thiện môi trường rất được quan tâm tại Việt 

Nam. Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên 



cứu mô hình này. Thủ tướng hy vọng đối tác Hà Lan giúp đỡ, hỗ trợ Việt 

Nam. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Đại học Wageningen, nói 

chuyện với sinh viên Việt Nam đang theo học tại đây và thăm Viện 

nghiên cứu An toàn thực phẩm Arikilt. Thủ tướng đặt câu hỏi tại sao Hà 

Lan chỉ có 17 triệu dân, diện tích nhỏ, chịu ảnh hưởng lớn về biến đổi 

khí hậu nhưng giá trị xuất khẩu nông sản lại gấp 3 lần Việt Nam? Theo 

Thủ tướng, thành tựu mà Hà Lan đạt được bắt nguồn từ việc áp dụng 

khoa học kỹ thuật. “Chúng ta phải đi từ khoa học công nghệ, ứng dụng 

vào đời sống, từ quản lý cho đến sản xuất... Những đề tài các sinh viên 

nghiên cứu rất thiết thực, mong các em sẽ tiếp tục nỗ lực trở về đóng 

góp cho đất nước”, Thủ tướng nói. Thủ tướng cũng đề nghị Đại học 

Wageningen cùng các trường đại học Việt Nam thành lập một số trung 

tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp công nghệ 

cao, đặc biệt là chăn nuôi, rau quả. Hỗ trợ Việt Nam phát triển chuỗi 

chăn nuôi gia súc, gia cầm, kiểm soát dịch bệnh, chế biến thức ăn, giết 

mổ, xử lý chất thải...  

Theo tienphong.vn 

 

2. Khu CNC Hòa Lạc khẩn trương triển khai cơ chế 
đặc thù 

Ngày 27/6, ông Phạm Đại Dương - Thứ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ (KH&CN), Trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao 

(CNC) Hòa Lạc - đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị về kế hoạch 

triển khai Nghị định 74/2017/NĐ-CP quy định cơ chế ưu đãi đặc thù 

đối với Khu CNC Hòa Lạc. 

Theo nghị định vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký 

ban hành ngày 20/6 và có hiệu lực từ ngày 5/8/2017 này, doanh nghiệp 

đầu tư vào Khu CNC Hòa Lạc sẽ nhận được nhiều ưu đãi. Cụ thể, 

những dự án đầu tư mới tại Khu CNC Hòa Lạc có quy mô vốn từ 4.000 

tỷ đồng trở lên được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% 

trong thời hạn 30 năm. 



 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) và Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu 

Ngọc Anh (trái) trong chuyến thăm nhà máy của VNPT Technology tại 

Khu CNC Hòa Lạc tháng 2/2017. 

Những dự án đã được UBND cấp tỉnh cấp phép đầu tư trước thời điểm 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 

Khu CNC Hòa Lạc (ngày 23/5/2008) và đang hoạt động tại đây được 

hưởng các ưu đãi về thuế theo quy định tại giấy chứng nhận đầu tư/giấy 

phép đầu tư/giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã được cấp. 

Nghị định cũng quy định, Ban quản lý Khu CNC Hòa Lạc được áp dụng 

cơ chế “một cửa” trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền của ban; áp dụng cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết các 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan quản lý nhà nước 

và cơ quan chuyên môn khác trong lĩnh vực đầu tư, đăng ký doanh 

nghiệp, đất đai, xây dựng, lao động và các lĩnh vực khác. 

Nghị định cũng nêu rõ, UBND thành phố Hà Nội sẽ ưu tiên bố trí đủ quỹ 

đất để xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc tại Khu CNC Hòa 

Lạc. Các tổ chức, cá nhân thực hiện dự án nhà ở cho người lao động 

làm việc tại Khu CNC Hòa Lạc được hưởng ưu đãi về thuế, tiền thuê 

đất, tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định 

tại nghị định này. 



Nhà đầu tư, chuyên gia và người lao động là người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài, người nước ngoài và thành viên gia đình (bao gồm bố, mẹ, 

vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi) được xem xét cấp thị 

thực xuất cảnh, nhập cảnh có giá trị sử dụng nhiều lần và thời hạn phù 

hợp với thời gian làm việc trực tiếp tại Khu CNC Hòa Lạc. 

Theo Thứ trưởng Phạm Đại Dương, hiện Khu CNC Hòa Lạc đã sẵn 

sàng tích tụ mọi điều kiện để thu hút các dự án đầu tư vào đây. Những 

điều kiện về cơ sở hạ tầng, môi trường đầu tư hạ tầng xã hội cơ bản đã 

được đáp ứng. Theo kế hoạch, đến hết năm 2018 - đầu năm 2019, dự 

án cơ sở hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc bằng nguồn vốn ODA sẽ được 

hoàn thành. 

Theo khoahocphattrien.vn 

 

3. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Một mặt hàng 3 
tầng quản lý, 3 vòng kim cô 

Chiều 11/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ 

chủ trì phiên họp thứ hai của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế 

một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương 

mại (Ủy ban Chỉ đạo 1899), đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, đề ra 

giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2017. 

Cơ chế một cửa quốc gia xử lý 180.079 hồ sơ  

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan - Cơ quan thường trực Ủy ban Chỉ 

đạo 1899, trong 6 tháng đầu năm 2017, đã có thêm Phòng Thương mại 

và Công nghiệp Việt Nam - VCCI kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, nâng 

tổng số cơ quan lên 11 bộ, ngành; bổ sung thêm 3 thủ tục hành chính, 

nâng tổng số lên 39 thủ tục. 

Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) đang triển khai Cơ chế một cửa quốc 

gia đường hàng không, Đề án quản lý giám sát hàng hóa xuất nhập 

khẩu thông qua Cơ chế một cửa quốc gia (thực hiện tại Hải Phòng và 

Hà Nội trong năm 2017, sau đó sẽ mở rộng ra các địa bàn có cảng biển 

và cảng hàng không lớn).  

Đến hết tháng 6/2017, Cơ chế một cửa quốc gia đã xử lý 180.079 hồ sơ 

(tăng 107% so với 6 tháng đầu năm 2016) của 12.683 doanh nghiệp 

(tăng 70% so với cùng kỳ năm trước). Các Bộ Giao thông vận tải, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế tích cực triển khai 



Cơ chế một cửa quốc gia với số lượng hồ sơ và thủ tục lớn. Bộ Quốc 

phòng cũng đã xử lý hồ sơ trong lĩnh vực hàng hải tại một số cảng biển 

quốc tế lớn, dự kiến sẽ mở rộng đủ 9 cảng biển trong năm 2017 và mở 

rộng hết trong năm 2018.  

 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 

Việt Nam đã sẵn sàng kết nối chính thức Cơ chế một cửa ASEAN khi 

Nghị định thư pháp lý về Cơ chế một của ASEAN có hiệu lực. Hiện tại đã 

có 9 nước thành viên ASEAN (trừ Philippines ) phê duyệt Nghị định thư. 

Đang tiếp tục đàm phán mở rộng trao đổi thêm tờ khai hải quan và các 

chứng từ về kiểm dịch đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong 

ASEAN.  

Các Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư; Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành sửa đổi, bổ sung văn bản về 

quản lý và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.  

Văn bản kiểm tra chuyên ngành còn chồng chéo, chậm sửa đổi  

Tuy nhiên, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho 

biết, công tác phối hợp trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giữa 

các bộ chưa tốt. Chẳng hạn, trong quá trình xây dựng Nghị định số 

58/2017/NĐ- CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt 

Nam về quản lý hoạt động hàng hải (có hiệu lực từ ngày 1/7/2017), Bộ 



Tài chính đã nhiều lần đóng góp ý kiến đối với nội dung dự thảo để đảm 

bảo tính đồng bộ, nhất quán giữa các quy định chuyên ngành cũng như 

phù hợp yêu cầu triển khai Cơ chế một cửa quốc gia nhưng không nhận 

được thông tin tiếp thu đầy đủ từ Bộ Giao thông vận tải. Việc này tác 

động lớn đến các doanh nghiệp và cơ quan đang thực hiện thủ tục điện 

tử thông qua Cơ chế một cửa quốc gia tại 9 cảng biển quốc tế.  

Tiến độ triển khai sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý 

và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu còn rất 

chậm. Hiện còn tồn đến 63 văn bản vẫn đang trong quá trình sửa đổi, bổ 

sung và chưa hoàn thành theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định 

2026/QĐ-TTg và các Nghị quyết 19/NQ - CP năm 2015,2016, 2017 của 

Chính phủ. Văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý và kiểm tra 

chuyên ngành nhiều, phạm vi quản lý và kiểm tra rộng, nhiều mặt hàng 

chưa có mã số HS, chưa có đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn để thực hiện 

việc kiểm tra, còn có sự chồng chéo trong quản lý/kiểm tra chuyên 

ngành.  

Việc kiểm tra chuyên ngành thực hiện chủ yếu bằng phương thức thủ 

công, chưa áp dụng rộng rãi phương pháp quản lý rủi ro; chưa áp dụng 

việc công nhận kết quả kiểm tra. Một số doanh nghiệp xuất khẩu chưa 

xác định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc thực hiện các quy định về 

quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; chưa 

nắm vững các quy định pháp luật về kiểm tra chuyên ngành, khi thực 

hiện còn lúng túng, khó khăn.  

Thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng 

một số bộ chưa tích cực trong thực hiện cải cách thủ tục, nhất là thủ tục 

kiểm tra hải quan chuyên ngành, văn bản quy phạm pháp luật nhiều 

nhưng chưa đủ. Theo Phó Thủ tướng, thủ tục kiểm tra chuyên ngành 

chiếm từ 30- 35% tổng số thủ tục hải quan nhưng tỷ lệ phát hiện sai sót 

rất thấp, chỉ chiếm 0,04%, trong khi Ngân hàng Thế giới khuyến cáo tỷ lệ 

kiểm tra chuyên ngành chỉ nên chiếm 15% và kiểm tra trên cơ sở đánh 

giá rủi ro.  

“Có trường hợp một mặt hàng 3 tầng quản lý, 3 vòng kim cô: giấy phép 

nhập khẩu tự động, kiểm tra chất lượng, chứng nhận hợp quy. Lại có 

trường hợp một mặt hàng chịu nhiều hình thức quản lý của cùng một bộ. 

Một bộ nhưng anh đẻ ra rất nhiều thứ”, Phó Thủ tướng nói; đồng thời 

dẫn chứng như thịt và các sản phẩm từ thịt phải qua 3 thủ tục kiểm tra 

chuyên ngành: kiểm dịch động vật, kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn 



thực phẩm của cùng một bộ là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Có trường hợp một số mặt hàng nhập khẩu chịu cùng một hình thức 

quản lý kiểm tra của hai bộ quản lý chuyên ngành. Có danh mục kiểm tra 

chuyên ngành nhưng không có quy định tiêu chuẩn và điều kiện kiểm 

tra.  

Đưa ra thông tin 50% trong tổng số các thủ tục kiểm tra chuyên ngành 

của 9 bộ không ban hành kèm theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, Phó Thủ 

tướng nêu rõ “có nghĩa người trực tiếp kiểm tra muốn kiểm tra gì, hành 

gì cũng được. Cho nên việc nhiều bộ, ngành áp dụng cùng lúc nhiều chế 

độ, phương thức quản lý khác nhau đối với cùng một mặt hàng gây khó 

khăn cho doanh nghiệp, gánh nặng về chi phí và thủ tục hành chính, 

giảm năng lực cạnh tranh, mất cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp mà 

không áp dụng chế độ quản lý rủi ro với hậu kiểm”.  

Khắc phục các rào cản của kiểm tra chuyên ngành  

Để khắc phục các rào cản của kiểm tra chuyên ngành, Phó Thủ tướng 

Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ liên quan, nhất là Bộ Công Thương, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế nhanh chóng rà soát, sửa đổi 

các quy định chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành; bãi bỏ quy định 

chứng nhận hợp quy theo từng lô hàng và theo từng nơi nhập.  

Áp dụng biện pháp công nhận lẫn nhau về quy trình sản xuất, truy xuất 

sản phẩm ngay tại nơi sản xuất để hạn chế kiểm tra, tăng cường hậu 

kiểm hoặc kiểm tra tại nguồn. Giao cho doanh nghiệp tự công bố chất 

lượng sản phẩm nhập khẩu; quy trình kiểm tra phải áp dụng rộng rãi 

thông lệ quốc tế…  

Cho rằng thời gian của doanh nghiệp là vàng ngọc, Phó Thủ tướng nhấn 

mạnh đến chủ trương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đưa 

tỷ lệ kiểm tra chuyên ngành từ 30% xuống còn 15% đến năm 2020 để 

giảm các gánh nặng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng 

nêu rõ quan điểm tạo thuận lợi thương mại phải đi đôi với chống gian lận 

thương mại, “không phải mở hết cổng, hết cửa ra để anh nào muốn vào 

thế nào thì vào”.  

Trước việc chỉ có 22 thủ tục hành chính đưa vào Cơ chế một cửa quốc 

gia từ đầu năm tới nay (đạt 17%), Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành 

hoàn thành kế hoạch đưa 130 thủ tục vào Cơ chế một cửa quốc gia 

trong năm 2017; rà soát, bổ sung các thủ tục mới qua Cơ chế một cửa 

quốc gia. Về Cơ chế một cửa ASEAN, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu sẽ 



chính thức kết nối khi Nghị định thư về Cơ chế này có hiệu lực (hiện nay 

đã có 9 nước phê chuẩn).  

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành hoàn thành chương trình mục 

tiêu, hành động cụ thể thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế 

một cửa ASEAN, chậm nhất trong tháng 8/2017. Nếu không thực hiện, 

sẽ công bố công khai cho xã hội, doanh nghiệp biết.  

Theo baotintuc.vn 

 

4. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhà nước về 
xây dựng 

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ Xây dựng tiếp tục nâng cao năng 

lực, chất lượng tham mưu về hoàn thiện thể chế; đã tổ chức kiểm 

tra, đánh giá tình hình thực hiện và tác động của pháp luật, chính 

sách mới được ban hành; kịp thời phát hiện những bất cập, vướng 

mắc chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét xây dựng mới, 

sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính đồng 

bộ, phù hợp với thực tiễn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước của Bộ. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong đầu tư xây 

dựng. 

 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Phạm Hồng Hà 

thăm công trình NƠXH tại KĐT Đặng Xá VIGLACERA. 



Tập trung nghiên cứu, xây dựng 2 dự án Luật (Luật Quản lý phát triển đô 

thị và Luật Kiến trúc) đã được Quốc hội xem xét đưa vào chương trình 

xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Tiếp tục thực 

hiện việc rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây 

dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh; rà soát các Nghị định quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh thuộc 

thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ và đã có ý kiến đề xuất sửa đổi, 

bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo lộ trình. 

Tính đến 20/6/2017, Bộ đã trình và được Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ ký ban hành 6 văn bản, gồm: 2 Nghị định, 2 Quyết định, 2 Chỉ thị, 

ban hành theo thẩm quyền 9 Thông tư hướng dẫn; tiếp tục hoàn thiện 5 

văn bản, đề án đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (2 Nghị định, 3 

Quyết định) và tập trung hoàn thiện các Thông tư hướng dẫn nhằm đảm 

bảo hệ thống pháp luật về xây dựng được ban hành kịp thời, đầy đủ và 

đồng bộ. 

 

Trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, Bộ tiếp tục hoàn thiện hệ thống 

pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng; tăng cường phân cấp thẩm 

quyền, trách nhiệm về quản lý đầu tư xây dựng và chất lượng công 

trình. 



Trong 6 tháng đầu năm, thực hiện các Nghị quyết về cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ DN, Bộ tiếp tục rà soát, cải cách quy 

trình, thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng, đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian thực hiện thủ tục cấp phép xây 

dựng; giải quyết các vướng mắc cho DN trong thực hiện thủ tục cấp 

phép xây dựng theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng. Các thủ tục hành chính trong công tác cấp phép xây dựng 

đã được công khai minh bạch, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của 

các chủ thể liên quan nên việc chấp hành các quy định của pháp luật đã 

được thiết lập và đi vào nề nếp. 

Bồi dưỡng kiến thức và nâng cao năng lực về công tác quản lý xây 

dựng, phát triển đô thị cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Bình 

Dương (do Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thực hiện). 

Công tác cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng đã được triển khai theo quy định và đi vào nề nếp. Tính đến tháng 

4/2017, cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề đã tổ chức 45 đợt sát hạch, 

số lượng chứng chỉ cấp theo quy định của Luật Xây dựng 2014 trên cả 

nước là 1.614 chứng chỉ hành nghề, 1.060 chứng chỉ năng lực của tổ 

chức. 

Bộ đang triển khai xây dựng Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng hệ 

thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng đến 2020, tầm 

nhìn 2030”; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn về: Quy hoạch 

xây dựng; công trình ngầm; nhà công nghiệp; nhà ở và công trình công 

cộng; nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; sản phẩm hàng hóa VLXD; công trình 

xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả. 

Đã tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các định mức kinh tế - kỹ thuật, 

suất vốn đầu tư năm 2016; xây dựng cơ sở dữ liệu về giá xây dựng, 

thực hiện công bố chỉ số giá xây dựng trên phạm vi cả nước. Đã công 

bố 3 tập định mức, gồm: Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu 

tư xây dựng; định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng; 

định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt. 

Định hình rõ các khu chức năng trong đô thị 

Trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, Bộ đã tổ 

chức lập, thẩm định, trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 2 đồ 

án và 2 nhiệm vụ quy hoạch, tổ chức thẩm định nhiệm vụ 2 đồ án quy 



hoạch chung khu chức năng đặc thù, đặc biệt, đã tổ chức lập và trình 

Thủ tướng Chính phủ đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng 

TP.HCM đến năm 2030 và tầm nhìn 2050; tham gia ý kiến về các đồ án 

quy hoạch, Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, Quy hoạch xây dựng 

đô thị tại các đô thị trên cả nước, các công trình kiến trúc trọng điểm, các 

dự án đầu tư xây dựng quy mô lớn và có yêu cầu đặc biệt tại các địa 

phương; tiếp tục xây dựng Điều chỉnh Định hướng Kiến trúc Việt Nam 

đến năm 2030. 

 
6 tháng đầu năm, gạch không nung cả nước sản xuất ước đạt 3,2 tỷ viên 

(QTC), tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016. 

Đối với các dự án đang triển khai thực hiện, nhiều địa phương đã chủ 

động áp dụng cơ chế cho phép chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ 

tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án 

được duyệt, nhằm tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư cũng như tạo điều 

kiện tiếp cận đất đai, nhà ở cho người dân. Các địa phương cũng đã 

hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các dự án mới đúng quy định, từng 

bước tạo sự thống nhất trong quy trình triển khai các dự án đầu tư phát 

triển đô thị. 

Việc quản lý thực hiện theo các quy hoạch được phê duyệt đã góp phần 

định hình rõ nét các khu chức năng trong đô thị, tạo nên nhiều khu đô thị 



mới khang trang, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, tạo động lực 

thu hút đầu tư, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội. 

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã tổ chức thẩm định và quyết định công 

nhận phân loại đô thị cho 8 đô thị. Tính đến tháng 6/2017 toàn quốc có 

805 đô thị, gồm: 2 đô thị đặc biệt, 17 đô thị loại I, 25 đô thị loại II, 43 đô 

thị loại III, 85 đô thị loại IV và 633 đô thị loại V. Số đô thị từ loại I đến loại 

IV chỉ chiếm 172/805 đô thị (21,4%). Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 37%. 

Rà soát các quy hoạch về VLXD 

Trong lĩnh vực quản lý VLXD, Bộ Xây 

dựng tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung 

các quy hoạch về quản lý VLXD theo 

hướng khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả 

các nguồn tài nguyên khoáng sản như: 

Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng 

Việt Nam; Quy hoạch thăm dò, khai thác 

và sử dụng khoáng sản làm xi măng; Quy 

hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng 

khoáng sản làm VLXD chủ yếu; thường 

xuyên theo dõi, cập nhật tình hình sản xuất, tiêu thụ xi măng và các loại 

VLXD chủ yếu, thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm cân đối cung - 

cầu, bình ổn thị trường. Bộ thường xuyên rà soát các dự án xi măng, 

theo dõi tình hình sản xuất, tiêu thụ, xuất nhập khẩu và tồn kho xi măng, 

từ đó có dự báo kịp thời và điều chỉnh hợp lý để đảm bảo cân đối cung 

cầu xi măng của cả nước. Ước tiêu thụ 6 tháng đầu năm 2017 khoảng 

41,8 triệu tấn, tăng 6% so cùng kỳ năm 2016 và đạt 52,2% kế hoạch 

năm 2017. Trong đó, tiêu thụ trong nước ước đạt khoảng 32 triệu tấn, 

tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2016; xuất khẩu ước đạt khoảng 9,8 triệu 

tấn, tăng 6% so với cùng kỳ; tồn kho cả nước đến tháng 6/2017 khoảng 

3,02 triệu tấn, chủ yếu là clinker. 

Tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai Chương trình phát triển vật 

liệu xây không nung đến năm 2020 theo Quyết định số 567/QĐ-TTg 

ngày 28/4/2010 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sản 

xuất và sử dụng gạch đất sét nung. Trong 6 tháng đầu năm, gạch không 

nung cả nước sản xuất ước đạt 3,2 tỷ viên (QTC), tăng 6% so với cùng 

kỳ năm 2016. 

“Các thủ tục hành chính 

trong công tác cấp phép xây 

dựng đã được công khai 

minh bạch, đồng thời quy 

định rõ trách nhiệm của các 

chủ thể liên quan nên việc 

chấp hành các quy định của 

pháp luật đã được thiết lập 

và đi vào nề nếp”. 



Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các quy hoạch, chương trình 

về lĩnh vực ốp lát, sứ xây dựng, kính xây dựng đã được phê duyệt. Đến 

tháng 6/2017, kính xây dựng cả nước sản xuất ước đạt 93 triệu m2 

(QTC) bằng 96% so với cùng kỳ năm 2016; gạch ốp lát cả nước sản 

xuất ước đạt 276 triệu m2 bằng 107% so với cùng kỳ năm 2016; sứ vệ 

sinh cả nước sản xuất ước đạt 6,2 triệu sản phẩm bằng 108% so với 

cùng kỳ năm 2016. 

Đôn đốc kiểm tra các cơ sở sản xuất VLXD có sử dụng amiăng thực 

hiện nghiêm các quy định của pháp luật về môi trường, y tế và Quy 

chuẩn Việt Nam. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định của 

pháp luật trong việc sử dụng amiăng trắng để sản xuất tấp lợp fibro xi 

măng tại một số đơn vị sản xuất tấm lợp. 

Trong 6 tháng đầu năm Bộ Xây dựng đã hoàn thành trình Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa TCty Sông Đà, IDICO; 

đang trình phương án cổ phần hóa TCty HUD; đối với TCty VICEM đã 

chốt thời điểm xác định giá trị DN để cổ phần hóa và thực hiện công 

tác xác định giá trị DN trên cơ sở phương án tái cơ cấu Cty CP Xi 

măng Hạ Long và Xi măng Sông Thao đã được Phó Thủ tướng Vương

Đình Huệ kết luận tại Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 17/3/2017. 

Chấp thuận chủ trương phát hành, thỏa thuận cho các TCty, Người đại 

diện vốn Nhà nước tại các TCty - CTCP thực hiện thoái, tăng, giảm 

vốn tại 32 Cty con, Cty liên kết tại 10 TCty; thực hiện thoái vốn thành 

công tại 5 Cty với giá trị thoái 624,83 tỷ đồng, thu về 632,64 tỷ đồng. 

Lũy kế từ 01/01/2016 đến nay, đã thoái vốn 26 danh mục với giá trị 

thoái 2.928,71 tỷ đồng, thu về 3.112,09 tỷ đồng. 

Theo baoxaydung.vn 

 

5. Kinh nghiệm tinh gọn bộ máy cải cách hành chính 
của Nhật Bản 

Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức buổi thông tin chuyên đề về 

kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc thực hiện tinh gọn bộ máy cải 

cách hành chính.  

Hôm nay (11/7), Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức buổi thông tin 

chuyên đề về kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc thực hiện tinh gọn bộ 



máy cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức trên 

toàn quốc. 

Tại buổi nói chuyện, các chuyên gia người Nhật đến từ Đại học Waseda 

và Viện Nghiên cứu Chính sách quốc gia Nhật Bản đã chia sẻ nhiều 

thông tin về kết quả cách làm của Nhật Bản trong việc xây dựng bộ máy 

chính quyền các cấp tinh gọn, hiệu quả. 

Theo Ban Tổ chứcTrung ương, thông tin từ buổi thuyết trình sẽ là những 

kinh nghiệm quý để Việt Nam đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản 

biên chế và đặc biệt hữu ích đối với tiến trình xây dựng đề án về tinh 

gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy của cơ quan trong hệ 

thống chính trị trình Hội nghị Trung ương 6 sắp tới. 

Theo vtv.vn 

 

6. Quản lý và triển khai chứng thực chữ ký số 
chuyên dùng Chính phủ 

Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa, hội nhập quốc tế, nhất là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-

công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông, nhiệm 

vụ bảo đảm bí mật, an toàn thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, 

Nhà nước, các ngành, các cấp, LLVT và phát triển kinh tế-xã hội 

đang đặt ra cho Ban Cơ yếu Chính phủ và Ngành Cơ yếu Việt Nam 

những yêu cầu mới ngày càng cao. 

Thực hiện Nghị định số 26/2007/NĐ-CP, ngày 15-2-2007 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ 

chứng thực chữ ký số, ngày 18-7-2007, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính 

phủ ban hành Quyết định số 595/QĐ-BCY thành lập Trung tâm Chứng 

thực điện tử chuyên dùng Chính phủ, trực thuộc Cục Quản lý kỹ thuật 

nghiệp vụ mật mã. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời của 

tổ chức đầu tiên và duy nhất cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 

chuyên dùng (CTCKSCD) phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị 

(chuyên dùng Chính phủ). Sau hơn 7 năm thực hiện nhiệm vụ, trước yêu 

cầu quản lý Nhà nước về CTCKSCD Chính phủ trong tình hình mới, Cục 

Chứng thực số và bảo mật thông tin được thành lập và chính thức đi vào 

hoạt động từ tháng 8-2014 trên cơ sở phát triển Trung tâm Chứng thực 

điện tử chuyên dùng Chính phủ, theo Nghị định số 09/2014/NĐ-CP ngày 



27-1-2014 của Chính phủ. Chặng đường 10 năm hình thành, phát triển, 

hoạt động cung cấp, quản lý và sử dụng CTCKSCD Chính phủ đã đạt 

được một số kết quả quan trọng. 

 

Lãnh đạo đơn vị kiểm tra hoạt động nghiệp vụ của cán bộ, nhân 

viên. Ảnh: PHẠM TOÀN 

Để phục vụ hoạt động quản lý Nhà nước về chữ ký số chuyên dùng, cục 

đã chủ động xây dựng và kịp thời trình cấp có thẩm quyền ban hành các 

văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về các hoạt động quản 

lý, triển khai sử dụng chứng thư số và dịch vụ CTCKSCD Chính phủ; 

tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và 

Truyền thông trình Chính phủ ban hành các chính sách phát triển và 

quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký số, như: Chỉ thị 897/CT-TTg, Chỉ thị 

15/CT-TTg… Hệ thống văn bản này có tác động rất lớn, tạo cơ sở pháp 

lý thống nhất trong triển khai, quản lý, sử dụng chứng thư số và dịch vụ 

CTCKSCD Chính phủ. 

Công tác phổ biến tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chữ ký số luôn 

được tiến hành thường xuyên. Cục đã tham mưu giúp Ban Cơ yếu 

Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức hàng trăm 

cuộc hội thảo, hội nghị; qua đó, nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của 

việc ứng dụng chữ ký số không ngừng được nâng cao trong đội ngũ cán 

bộ, công chức. Các cơ quan Nhà nước đã chấp hành và triển khai 



nghiêm túc những văn bản liên quan đến hoạt động cung cấp, quản lý, 

sử dụng dịch vụ CTCKSCD Chính phủ. Hầu hết các cơ quan Nhà nước 

đã thể chế hóa việc áp dụng chữ ký số thông qua ban hành các văn bản 

quy định, nhằm tạo động lực thúc đẩy triển khai chữ ký số trong quy 

trình xử lý công việc qua mạng, áp dụng chữ ký số trong văn bản điện tử 

trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến cho người dân, doanh nghiệp. 

Công tác triển khai được tiến hành khẩn trương, đáp ứng kịp thời yêu 

cầu của các bộ, ngành và địa phương. Đến nay đã cung cấp gần 80.000 

chứng thư số triển khai cho 35 đầu mối bộ, ngành Trung ương, 63 địa 

phương, để phục vụ cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện 

tử. Hiệu quả của việc ứng dụng và triển khai chữ ký số của Ban Cơ yếu 

Chính phủ tiếp tục được khẳng định trong thực tế.  

Công tác phát triển hạ tầng kỹ thuật trong thời gian qua cũng có sự phát 

triển vượt bậc. Hạ tầng của hệ thống CTCKSCD được xây dựng trên cơ 

sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, được kiểm soát chặt chẽ, làm chủ 

mật mã bảo đảm an toàn nghiêm ngặt, đáp ứng yêu cầu cao về an toàn 

và bảo mật thông tin; được vận hành bởi đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm 

và trình độ chuyên môn cao, phục vụ kịp thời nhu cầu về sử dụng dịch 

vụ chứng thực chữ ký số của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức 

chính trị-xã hội trên phạm vi toàn quốc. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị và bồi dưỡng, phát triển đội 

ngũ cán bộ luôn được cấp ủy và lãnh đạo Cục Chứng thực số và bảo 

mật thông tin quan tâm, chú trọng. Mặc dù công việc mới, nhiệm vụ khó 

khăn, nặng nề, cơ sở vật chất thiếu thốn nhưng cán bộ, nhân viên của 

cục luôn đoàn kết, nhất trí, không quản ngại khó khăn, vươn lên hoàn 

thành nhiệm vụ. Hiện tại, cục có 47,5% cán bộ có trình độ thạc sĩ trở lên 

(3 cán bộ có trình độ tiến sĩ). Chi bộ cục nhiều năm đạt trong sạch, vững 

mạnh. Năm 2016 đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Ghi nhận 

công lao đóng góp của cán bộ, nhân viên Cục Chứng thực số và bảo 

mật thông tin trong quá trình phát triển, đúng dịp kỷ niệm 10 năm Ngày 

truyền thống (18-7-2007 / 18-7-2017), Thủ tướng Chính phủ đã quyết 

định tặng Bằng khen cho đơn vị. 

Những năm tới, theo dự báo, nhu cầu ứng dụng và triển khai CTCKSCD 

Chính phủ phục vụ công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính, 

phát triển Chính phủ điện tử là rất lớn; đặt ra cho cục nhiều thách thức 

mới. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thời gian tới cục tiếp tục 



quán triệt để cán bộ, nhân viên nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ của Ban 

Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam; xây dựng tổ chức đảng 

trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; đội ngũ cán bộ, 

nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên môn nghiệp vụ 

giỏi, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Theo qdnd.com.vn 

 

7. Ngành thuế đẩy mạnh thực hiện 2 nhiệm vụ trọng 
tâm 

Nửa cuối năm 2017, ngành thuế cần đẩy mạnh chống thất thu thuế, 

chống chuyển giá bất hợp pháp, tăng thu hồi nợ đọng nhằm bảo 

đảm kết quả thu ngân sách, đồng thời tháo gỡ nhanh vướng mắc, 

cải thiện môi trường kinh doanh. 

 

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. 

Ảnh: VGP/Huy Thắng 

Thu thuế đạt tiến độ khả quan 

Tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển 

khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm do Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ 



chức ngày 11/7, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn 

cho biết 6 tháng qua, số thuế thu ước đạt 464.500 tỷ đồng, bằng 48% so 

với dự toán, bằng 112,9% so với cùng kỳ 2016. 

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 23.037 tỷ đồng, bằng 60,1% dự toán, 

tăng 15,6% so với cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 441.463 tỷ đồng, bằng 

47,5% so với dự toán, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền 

sử dụng đất ước đạt 390.053 tỷ đồng, bằng 45% dự toán, tăng 10,2% so 

với cùng kỳ. 

Về công tác quản lý khai thuế, tỷ lệ hồ sơ khai thuế đã nộp/phải nộp đạt 

93%; tỷ lệ hồ sơ khai thuế đúng hạn/đã nộp đạt 93%; tỷ lệ người nộp 

thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng đạt 99,81%. 

Cũng trong 6 tháng qua, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 

7.643,9 tỷ đồng, bằng 134,07% cùng kỳ năm 2016. Số tiền thuế nộp vào 

ngân sách đạt 3.429,92 tỷ đồng, đạt 44,87% số thuế tăng thu qua thanh 

tra, kiểm tra và bằng 147,42% so với cùng kỳ năm 2016. 

Bên cạnh đó, ngành cũng tập trung đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế. Tính 

đến 31/5/2017, tổng số tiền thuế nợ 63 cục thuế đã đôn đốc, thu hồi 

được 22.076 tỷ đồng, đạt 46,7% số tiền thuế nợ tại thời điểm 

31/12/2016, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2016. 

Đáng chú ý, công tác chống chuyển giá đạt được nhiều tiến triển với việc 

phát hiện phát hiện đấu tranh tăng thu ngân sách trên 7.400 tỷ đồng, 

trong đó có trên 50% số tiền đã nộp vào ngân sách.  

Xác định nhiệm vụ trọng tâm 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn đề nghị ngành 

thuế cần phải xác định tăng mức thu nợ lên khoảng 25.000 tỷ đồng, 

không để phát sinh tăng nợ mới. Cần tăng cường quản lý rủi ro thất thu 

trong khu vực chuyển giá, khai thác tài nguyên, khoáng sản, chuyển 

nhượng vốn, bất động sản… của các vùng kinh tế quan trọng. 

Một nhiệm vụ quan trọng nữa trong nửa cuối năm 2017 mà Bộ Tài chính 

đặt ra với ngành thuế là tăng cường cải cách cải cách thủ tục hành chính 

góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao sức cạnh 

tranh của nền kinh tế. 

Về  xử lý vướng mắc kiến nghị của người dân, DN các địa phương, nhất 

là với các vụ việc phức tạp phải kiến nghị về cơ quan Trung ương ở Hà 

Nội còn khá lâu, mất cả 1, 2 tháng, do đó, các đơn vị cần nghiêm túc rà 

soát, chấp hành nghiêm Quyết định số 574 về quy chế tiếp nhận, xử lý 



và trả lời phản ánh kiến nghị của người dân, DN trên Cổng Thông tin 

điện tử Chính phủ. 

Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn cũng đề nghị phải đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin, sau khi triển khai thí điểm thành công nộp thuế trước bạ 

nhà ở Hà Nội phải nhân rộng. Các đơn vị khi triển khai cần căn cứ vào 

các Nghị quyết 19, Nghị quyết 36a của Chính phủ và kế hoạch đề ra, để 

hoàn thành các cấp độ hành chính công trực tuyến theo đúng tiến độ. 

Theo baochinhphu.vn 

 

8. Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu cảng TPHCM: Giảm 
mạnh thủ tục hành chính 

Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu cảng TPHCM làm thủ tục biên phòng 

qua hệ thống điện tử giúp cá nhân, doanh nghiệp và cả lực lượng 

chức năng rút ngắn nhiều thời gian, quy trình.  

 

Sau khi khai báo hồ sơ qua internet, người dân, doanh nghiệp chỉ cần 

đến trụ sở nhận giấy tờ (Ảnh do đơn vị cung cấp) 

Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu cảng TPHCM tiếp tục phát huy tinh thần 

phục vụ người dân bằng cách chủ động tìm tòi, xây dựng nhiều phần 

mềm cải cách hành chính.  

Nhanh và gọn hơn 

Vào cơ quan Biên phòng Cửa khẩu cảng TPHCM nhận giấy phép lên 

tàu, đi bờ cho thuyền viên, ông Lâm Văn Hai, thuyền trưởng một tàu chở 



hàng vừa cập cảng TP, phấn khởi: “Từ khi khai báo thông tin qua hệ 

thống điện tử, thời gian làm mọi thủ tục rút ngắn hẳn đi. Chúng tôi không 

mất nhiều thời gian đến tận nơi nộp hồ sơ, ngồi chờ giải quyết như xưa 

nữa. Bây giờ, sau khi khai báo qua hệ thống biên phòng điện tử, nếu 

không có gì trục trặc, chúng tôi chỉ mất vài phút đến nhận giấy tờ”. 

Ông Lâm Văn Hai nhận xét, không chỉ giấy phép cho người trên thuyền 

neo đậu tại cảng lên tàu, đi bờ mà thủ tục tàu ra, vào cảng cũng thực 

hiện rất nhanh gọn. Ngày trước, tàu thuyền cập bến cửa khẩu cảng 

TPHCM, thuyền trưởng hay người đại diện trực tiếp cầm một xấp giấy tờ 

lên cơ quan biên phòng khai báo, xác nhận thông tin. Sau đó, bộ phận 

tiếp nhận mất từ 2 - 4 giờ kiểm tra, rà soát và phản hồi. Từ khi áp dụng 

công nghệ, tàu chưa cập cảng, người trên tàu thuyền đã truy cập hệ 

thống điện tử, khai báo thông tin và gửi đi theo hệ thống. Vào bờ, mỗi 

tàu thuyền chỉ đợi thêm khoảng 1 giờ là có thể hoàn tất hồ sơ cấp phép. 

Không chỉ ông Hai mà nhiều doanh nghiệp, cá nhân cũng nhận xét như 

trên khi đến Biên phòng Cửa khẩu cảng TPHCM nộp hồ sơ, làm thủ tục.  

Ở Đội thủ tục, cán bộ, chiến sĩ được bố trí trực liên tục, nhận hồ sơ qua 

hệ thống điện tử. Thượng úy Phạm Thanh Duy, cán bộ đội thủ tục, cho 

biết bộ đội biên phòng có trách nhiệm xác nhận, thông báo trong vòng 1 

giờ kể từ khi nhận hồ sơ gửi đến. Trước đây, thời gian giải quyết thủ tục 

thường mất từ 2 - 4 giờ, nay giảm xuống chưa đầy 1 giờ. Đặc biệt, thời 

gian cấp giấy phép thuyền viên lên tàu, đi bờ chỉ tốn khoảng vài phút.   

Giữ gìn hình ảnh bộ đội Cụ Hồ 

Thủ tục biên phòng điện tử cảng biển được đánh giá là bước cải cách 

hành chính hiệu quả. Cách làm trên tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 

nghiệp, phù hợp với thông lệ quốc tế. Đến nay, tất cả doanh nghiệp, đại 

lý và các trạm biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM đã nhận tài khoản truy 

cập cổng thông tin điện tử. 100% doanh nghiệp, đại lý thống nhất thực 

hiện khai báo, giải quyết thủ tục biên phòng điện tử trong hoạt động xuất 

nhập cảnh của tàu thuyền Việt Nam cũng như tàu thuyền nước ngoài.  

Phát huy cách làm trên, Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu cảng TPHCM tích 

cực chủ động tìm tòi, xây dựng nhiều phần mềm phục vụ hệ thống điện 

tử cảng biển. Thượng úy Trần Đình Biên, Bí thư Đoàn TNCS Biên phòng 

Cửa khẩu cảng TP, cho hay lực lượng đã và đang đưa vào ứng dụng 

nhiều phần mềm, như: in visa, kiểm tra thông tin bằng công nghệ mã 

vạch, in giấy phép xuống tàu, cấp thẻ đi bờ... với mục tiêu nâng chất 



lượng phục vụ nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ luôn cố gắng nâng cao trình 

độ tin học và ngoại ngữ đồng thời luôn cố gắng giữ gìn hình ảnh bộ đội 

Cụ Hồ trong quá trình giải quyết thủ tục, xử lý tình huống”. 

Theo sggp.org.vn 

 

9. Hỗ trợ trực tuyến và cơ chế một cửa trong công 
tác thi hành án 

Ngày 10/7, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Phú 

Yên Hà Công Khánh cho biết: Đơn vị vừa đưa vào hoạt động mô 

hình Hỗ trợ trực tuyến và cơ chế một cửa trong công tác THADS tại 

các cơ quan THADS trong tỉnh. 

 

Theo đó, các cơ quan THADS sẽ tiếp nhận trực tuyến, hướng dẫn các 

bước hỗ trợ trực tuyến với đương sự trong việc thi hành án như yêu cầu 

THADS, xác nhận kết quả THADS và thủ tục khiếu nại, tố cáo về 

THADS thông qua hộp thư điện tử công khai trên cổng thông tin điện tử 

của Tổng cục THADSở địa chỉ: www.thads.moj.gov.vn và trang thông tin 

điện tử của Cục THADS tỉnh ở địa 

chỉ: www.thads.moj.gov.vn/phuyen hoặc địa chỉ thư điện 

tử: www.phuyen@moj.gov.vn.  

Đối với cơ chế một cửa, các cơ quan THADS áp dụng thực hiện 5 thủ 

tục thi hành án gồm: đề nghị xác nhận kết quả thi hành án; yêu cầu thay 



đổi chấp hành viên; ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu; đề nghị 

miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án; đề nghị miễn giảm phí thi 

hành án. 

Theo ông Hà Công Khánh, việc áp dụng mô hình Hỗ trợ trực tuyến trong 

công tác THADS và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một 

cửa sẽ góp phần tạo sự thông thoáng, linh hoạt trong giải quyết các thủ 

tục hành chính về THADS. Qua đó hạn chế đến mức thấp nhất việc đi lại 

và thời gian chờ đợi của công dân khi đến giao dịch với các cơ quan 

THADS. 

Theo baophuyen.com.vn 

 

10. Hà Nội ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa hành 
chính 

Với việc xác định mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) 

trong năm 2017 là đẩy mạnh triển khai và khai thác có hiệu quả các 

ứng dụng để xây dựng chính quyền điện tử, nâng chất lượng hoạt 

động từ các sở, ngành, quận, huyện đến tận cấp xã, thực tế từ đầu 

năm đến nay, công tác này của Hà Nội đã đạt nhiều kết quả khả 

quan trên nhiều lĩnh vực phục vụ đời sống dân sinh. 

Đẩy nhanh xây dựng Thành phố thông minh 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Ngô Anh Tuấn cho biết: 2017 được Hà 

Nội xác định là năm đột phá căn bản về CNTT, đảm bảo triển khai ứng 

dụng CNTT theo hướng tổng thể, đồng bộ và sử dụng chung thống nhất 

trên một hệ thống.  

Vì vậy, để phục vụ người dân và DN ngày càng tốt, 6 tháng qua, Thành 

phố (TP) đã xúc tiến hợp tác với các tổ chức công nghệ lớn để đẩy 

nhanh việc xây dựng chính quyền điện tử và Thành phố thông minh. 

Cụ thể từ đầu tháng 3/2017, UBND TP đã ban hành văn bản về việc 

triển khai đẩy mạnh mua sắm thường xuyên qua mạng, ban hành kế 

hoạch về phát triển thương mại điện tử năm 2017. Hà Nội cũng vừa lắp 

đặt 34 trạm phát wifi miễn phí trong khu vực tuyến đi bộ Hồ Gươm và 

phụ cận phục vụ phát triển du lịch. 

Đáng chú ý trong lĩnh vực giao thông, TP đang thực hiện thí điểm ứng 

dụng tìm kiếm và thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe tự động qua điện 

thoại di động iParking trên 2 tuyến Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo 



(quận Hoàn Kiếm) với 17 điểm đỗ, có sức chứa 248 xe. Dự kiến ứng 

dụng này sẽ được triển khai diện rộng trên toàn địa bàn từ ngày 

1/9/2017.  

Hà Nội cũng đang chuẩn bị xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành của 

TP, xây dựng và triển khai hệ thống giao thông thông minh, du lịch thông 

minh và các ứng dụng thông minh trong nhiều lĩnh vực khác. 

Bên cạnh đó, TP đang chỉ đạo triển khai thí điểm phần mềm “quản lý 

đơn thư, khiếu nại, tố cáo tại 5 đơn vị” và hoàn thiện kế hoạch để mở 

rộng tới các cơ quan, đơn vị khác. TP cũng đã hoàn thành xây dựng, 

đưa lên Cổng giao tiếp điện tử TP thông tin về hệ thống quan trắc môi 

trường không khí tại 10 điểm, hệ thống quan trắc chất lượng Hồ Tây, hệ 

thống quan trắc lượng mưa và bản đồ úng ngập. Đồng thời, mới đây đã 

tổ chức thí điểm số hóa dữ liệu hộ tịch, số hóa hồ sơ khám sức khỏe 

của công dân, triển khai phần mềm sổ điểm điện tử cho khối THPT và 

THCS. 

Cán bộ UBND phường Vạn Phúc (quận Hà Đông) hướng dẫn người dân 

thực hiện DVCTT 

Đặc biệt, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) ghi nhận nhiều 

kết quả khả quan, với những ứng dụng hiệu quả đến tận xã, phường, thị 

trấn. Từ đầu năm đến nay, Cổng DVCTT của TP ngày càng thể hiện là 



kênh tiếp nhận ý kiến của nhiều người dân và DN về giải quyết thủ tục 

hành chính (TTHC). Cơ sở dữ liệu dân cư tiếp tục được vận hành khai 

thác, nhất là các DVC mức độ 3 về khai sinh, khai tử, liên thông tại cả 

584 xã, phường, thị trấn với tỷ lệ giao dịch trực tuyến đến nay đạt trên 

90%. DVCTT mức độ 3, 4 được triển khai từ đầu năm tại 168 phường, 

12 quận và 10 sở thì đến thời điểm hiện tại đã vận hành chính thức 2/3 

đợt với 46/96 DVC (đạt 48%), đồng thời đang vận hành thử nghiệm đợt 

3 với 32/96 DVC (đạt 33%).  

Để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC, UBND TP vừa chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị đăng ký danh mục DVCTT mức độ 3, 4 thực 

hiện năm nay, trên cơ sở đó, chỉ đạo Sở TT&TT thẩm định, đưa vào 

danh mục triển khai thực hiện. Hiện Hà Nội đã có 374 TTHC được cung 

cấp trực tuyến mức độ 3 và 81 TTHC được cung cấp mức độ 4 (gồm cả 

các đơn vị ngành dọc).  

Tăng người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến 

Dù đạt nhiều kết quả khả quan trong công tác hiện đại hóa nền hành 

chính, song theo Ban Chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy, 

vẫn còn một số tồn tại làm cản trở công tác này của Hà Nội. Trong đó 

đáng kể là hiện nay, việc kết nối đến Cổng DVC quốc gia để thống nhất 

cung cấp DVC mức 3, 4 vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể.  

Việc kết nối liên thông, ứng dụng các hệ thống thông tin do bộ, ngành 

triển khai còn gặp không ít khó khăn, không nắm được thông tin, tiến độ, 

lộ trình triển khai của các bộ, ngành để có kế hoạch triển khai ứng dụng 

cho phù hợp. Nhất là, sự tham gia của người dân đối với các DVCTT 

mức độ 3, 4 vẫn tương đối hạn chế. 

Trước tình hình này, bên cạnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, 

huyện, thị xã đẩy mạnh đưa hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 

vào vận hành hiệu quả, tăng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá 

lại thực chất, tính hiệu quả của việc áp dụng hệ thống này trong các cơ 

quan, đơn vị để tránh đối phó, lãng phí, trong thời gian còn lại năm nay, 

TP cũng xác định sẽ triển khai các giải pháp cụ thể, đồng bộ về thực 

hiện DVCTT mức độ 3, 4.  

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị chú trọng tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong 

phú để ngày càng nhiều người dân sử dụng DVCTT mức độ 3, 4. 

Theo kinhtedothi.vn 



11. Giảm phiền hà cho doanh nghiệp từ cơ chế một 
cửa 

UBND TP Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp 

với các đơn vị liên quan thực hiện cơ chế một cửa trong việc cấp 

giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh cho nhà đầu tư nhằm giảm bớt các thủ tục, phiền hà, tiết 

kiệm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp. 

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh sẽ là cơ quan đầu mối 

trong việc tiếp nhận, xử lý và hoàn trả hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (theo Thông tư 

02/2017/TT-BKHĐT ngày 18/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 

hướng dẫn cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký 

doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài). 

 

TP Hồ Chí Minh thực hiện cơ chế liên thông một cửa tạo điều kiện 

thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai khá thuận lợi ở các sở, 



ban ngành của thành phố, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong 

công tác giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ 

chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận lợi. 

Hiện nay, số lượng cơ quan, đơn vị áp dụng mô hình một cửa điện tử 

tiếp tục được mở rộng. Các cơ quan, đơn vị cũng đã chủ động phối hợp 

với hệ thống bưu điện triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để giúp doanh 

nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí. 

Theo báo cáo của UBND TP Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm, thành 

phố có 18.030 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số 

vốn đăng ký là 227.514 tỷ đồng (so cùng kỳ tăng 11% về số lượng 

doanh nghiệp và tăng 58% về vốn đăng ký). Ngoài ra, có 26.137 lượt 

doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó 

vốn điều chỉnh bổ sung tăng 265.165 tỷ đồng (so cùng kỳ tăng 10% về 

số lượt doanh nghiệp và tăng gấp 3,5 lần về vốn bổ sung).  

Thành phố cũng có 340 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 374,8 triệu 

đô-la Mỹđược cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, có 91 dự án 

điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 346,5 triệu đô-la Mỹ.... 

Theo baotintuc.vn 

 


