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1. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cải cách thủ tục 
hành chính về khám chữa bệnh đã có nhiều tiến bộ 

SKĐS - Giới thiệu về Nghị quyết “Tăng cường công tác bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; và 

nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới” tại Hội nghị 

trực tuyến toàn quốc về học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị 

Trung ương 6 vào sáng 30/ 11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh 

giá công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám chữa 

bệnh đã có nhiều tiến bộ, thời gian chờ khám bệnh giảm rõ rệt, 

trung bình 48,5 phút/lượt khám và nhân lực y tế cũng gia tăng. Tuy 

nhiên, Phó Thủ tướng cũng nêu lên nhiều con số giật mình về số 

người dân Việt thích uống bia/rượu/ăn ít rau/nhiều muối... 

Người Việt ăn ít rau/nhiều muối và 45% sử dụng bia, rượu 

Theo Phó Thủ tướng, mặc dù thời gian qua đạt được nhiều thành tựu to 

lớn nhưng hiện nay công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

nhân dân vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Chất lượng môi trường sống, 

làm việc, chế độ dinh dưỡng, rèn luyện thân thể, văn hóa tinh thần... ở 

nhiều nơi vẫn chưa được chú trọng, bảo đảm. Đặc biệt, tầm vóc người 

Việt tăng chậm, trên thế giới gọi là thấp còi. Trung bình nam giới cao 

1,64m, nữ cao 1,53m. Ngoài ra, bữa ăn của người Việt chủ yếu ăn ngon 

và no nhưng không đủ vi chất nên tỷ lệ thấp còi vẫn còn cao, lên tới 

24,6% (trong khi mức chung của thế giới là gần 23%, tại Tây Thái Bình 

Dương chỉ còn 12,2%). 

 

Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành y tế.  

Ảnh: CTV 



Phó Thủ tướng cũng dẫn số liệu điều tra của các tổ chức quốc tế cho 

thấy, tại Việt Nam, hơn 57% người trưởng thành ăn thiếu rau và trái cây 

so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, trong khi ăn mặn gấp đôi 

so với mức cần thiết, rất không tốt cho sức khỏe với lượng muối mỗi 

người dân dùng 9,4 gam muối/ngày, gấp 2 lần so với khuyến cáo. 22,5% 

người dân hút thuốc lá và đặc biệt có đến trên 45% nam giới hút thuốc. 

Phó Thủ tướng cũng lo lắng về thực trạng tiêu thụ rượu bia quá nhiều 

khi tới 43,8% uống bia và 22,4% uống ở mức nguy hại (60 độ cồn), 

tương đương 6 lon bia/ngày. Nếu tính cộng dồn trung bình, mỗi người 

Việt trên 15 tuổi uống 6,6 lít cồn nguyên chất/năm. Những con số này đã 

khiến người Việt vào danh sách đứng thứ 2 Đông Nam Á sau Thái Lan, 

đứng thứ 10 châu Á và 29 thế giới về sử dụng bia rượu. 

Bệnh tật học đường ở mức rất cao và tiếp tục gia tăng, cận thị có đến 

20-35% và cong vẹo cột sống chiếm 15-30%. Ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng, nhất là môi trường nông thôn. 

Về tài chính, đầu tư, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, mức đầu tư, 

chi cho y tế bình quân của Việt Nam còn thấp, tư nhân đầu tư vào y tế 

còn thấp... 

Công tác phòng chống dịch của Việt Nam được đánh giá cao 

Trong bài giới thiệu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng cho 

biết, thế giới đánh giá cao các mặt tích cực của y tế Việt Nam. Công tác 

phòng chống dịch và tìm kiếm cứu nạn rất tốt, ví như trong phòng chống 

dịch SARS thì Việt Nam đưa ra được phác đồ phòng chống dịch khiến 

giới y khoa thế giới ngưỡng mộ. “Thế giới ghi nhận Việt Nam có nhiều 

nỗ lực vượt khó trong lĩnh vực y tế...” - Phó Thủ tướng nói. 

Một trong những điểm đáng mừng của y tế Việt Nam, theo Phó Thủ 

tướng, là nhân lực y tế phát triển mạnh, số lượng tăng từ 200.000 (năm 

1993) lên 465.000 người vào năm 2016. Đến nay, 87,5% số xã đã có 

bác sĩ, 96% thôn, bản có nhân viên y tế. Tỷ lệ bác sĩ trên một vạn dân 

tăng từ 4,1 năm 1993 lên trên 8% vào năm 2016. Một số bác sĩ, chuyên 

gia có trình độ chuyên môn cao, có uy tín trong khu vực và thế giới. 

Người dân cần được khám sức khỏe định kỳ 

Theo Phó Thủ tướng, thế giới hiện đã hướng về y tế cộng đồng, mô hình 

bác sĩ gia đình. Tại Việt Nam, y tế cơ sở cấp xã, phường thường có đến 

6 nhân viên, nhưng người bệnh lại cứ hướng hết lên trên. “Ta phải thay 

đổi căn bản. Bây giờ phải giao nhiệm vụ cho nhân viên y tế xã, cấp xã 

phải phấn đấu nâng cao năng lực để làm được các việc cơ bản. Sau đó 



sẽ căn cứ theo công việc mà giao chi phí. Làm tốt thì tay nghề bác sĩ cơ 

sở sẽ nâng lên, thu nhập của họ cũng tăng lên và họ yên tâm cống hiến 

cho nghề. Phải có đề án về cơ chế tài chính cho y tế cơ sở. Tiếp đó, Bộ 

Y tế sẽ ban hành danh mục các việc, dịch vụ cấp cơ sở” - Phó Thủ 

tướng nói 

Phó Thủ tướng cho rằng, ở các địa phương tùy tình hình mà có thể 

không cần y tế xã mà đưa về huyện, có như vậy thì y bác sĩ mới có điều 

kiện nâng cao tay nghề, y tế cấp huyện sẽ được đầu tư tập trung. 

Theo Phó Thủ tướng, về lâu dài, người dân phải được khám sức khỏe 

định kỳ. Chỉ cần khám đơn giản thì cũng có thể phát hiện bệnh, cứu 

được nhiều người. Do đó, các địa phương, tùy ngân sách, theo gói dịch 

vụ mà tổ chức khám sức khỏe dần dần cho người dân để tiến tới mỗi 

người dân có sổ hồ sơ về sức khỏe như các nước khác đã làm. 

Liên quan đến công tác khám chữa bệnh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 

đánh giá Việt Nam so với thế giới còn chênh lệch quá lớn, đặc biệt là 

vấn đề quá tải bệnh viện. Tuy nhiên theo Phó Thủ tướng, công tác cải 

cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám chữa bệnh thời gian qua đã 

có nhiều tiến bộ, thời gian chờ khám bệnh giảm rõ rệt, trung bình 48, 5 

phút/lượt khám. 

Nguyễn Hoàng 

Theo suckhoedoisong.vn 

 

2. 6 thủ tục hành chính mới về hóa đơn GTGT 



 

 

(PLO)-Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2378/QĐ-BTC về việc 

công bố thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực 

quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính.  

Theo đó, có 3 TTHC cấp Cục Thuế gồm: Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, 

đặt in; Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in và Thông báo phát hành hóa 

đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn 

điện tử. 

3 TTHC cấp Chi cục Thuế gồm: Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in; 

Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in và Thông báo phát hành hóa đơn 

đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn 

điện tử. 

Trình tự thực hiện TTHC đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in: Người 

nộp thuế thuộc đối tượng được tạo Hóa đơn tự in, đặt in theo quy định 

để sử dụng hóa đơn phải có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in gửi 

đến cơ quan thuế (có thể nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế hoặc gửi 

qua hệ thống bưu chính). 

Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế 

tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi 

nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan 

thuế. 

Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế 

đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế. 



Hồ sơ (1 bộ) gồm: Văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in theo 

mẫu tại Điểm 3.14, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 

39/2014/TT-BTC. 

Thời hạn giải quyết: 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề 

nghị của doanh nghiệp, tổ chức. Trường hợp sau 2 ngày cơ quan quản 

lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử 

dụng hóa đơn tự in/đặt in. 

L.THANH 

Theo plo.vn 

 

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bãi bỏ điều kiện 
kinh doanh xuất khẩu gạo 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cắt bỏ 21 ngành nghề đầu tư, kinh 

doanh có điều kiện, trong đó có xuất khẩu gạo, kinh doanh dịch vụ 

logistics... 

 

 

Kinh doanh xuất khẩu gạo đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư bỏ ra ngoài danh mục 

ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện. Ảnh: ST 



21 ngành nghề đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bãi bỏ được 

xác định là không đáp ứng yêu cầu của Khoản 1, Điều 7 của Luật Đầu 

tư. Nghĩa là, không đáp ứng các lý do nhằm đảm bảo quốc phòng, an 

ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng 

đồng. 

Trong số này, rất nhiều ngành đang được các doanh nghiệp quan tâm và 

đề nghị bãi bỏ điều kiện kinh doanh như xuất khẩu gạo, kinh doanh dịch 

vụ logistics, kinh doanh dịch vụ mua bán nợ... 

Trong báo cáo đánh giá tác động của đề xuất này, Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư cho rằng, việc bãi bỏ 21 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 

sẽ tạo thuận lợi cho công tác quản lý vì một số ngành, nghề và điều kiện 

đầu tư kinh doanh bất hợp lý, thiếu tính khả thi sẽ được bãi bỏ. 

Đặc biệt, việc cắt giảm các hoạt động quản lý nhà nước không cần thiết, 

làm cơ sở tinh gọn bộ máy, giảm chi tiêu ngân sách. 

Còn đối với người dân và doanh nghiệp, nếu đề xuất này được chấp 

thuận sẽ cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành 

chính và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của 

người dân và doanh nghiệp. 

Đề xuất cắt bỏ 21 ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện được đưa 

ra tại dự thảo Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và 

Luật Doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng. 

Dự thảo này tập trung giải quyết 5 nhóm vấn đề, gồm nhóm các quy định 

về phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc áp dụng luật và điều ước quốc tế có 

liên quan; nhóm các quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh; nhóm các quy định về ưu đãi, hỗ 

trợ đầu tư và bảo đảm đầu tư;  nhóm các quy định thủ tục và quản lý 

nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư ra 

nước ngoài và nhóm các quy định về thủ tục đăng ký doanh nghiệp và 

quản trị doanh nghiệp.  

Hiện tại, theo Luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, danh mục này có 243 ngành nghề, 

đã giảm 33 ngành nghề so với danh mục được ban hành kèm theo Luật 

Đầu tư 2014. 

Danh sách 21 ngành nghề đầu tư, kinh doanh được đề xuất bãi bỏ 

- Kinh doanh dịch vụ xoa bóp;  



- Kinh doanh dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại;  

- Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ;  

- Sản xuất, sửa chữa chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (chai LGP);  

- Xuất khẩu gạo; 

- Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh; 

- Nhượng quyền thương mại; 

- Kinh doanh dịch vụ Logistic; 

- Kinh doanh vận tải biển, dịch vụ đại lý tàu biển; 

- Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi 

giới bất động sản; 

- Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp 

vụ quản lý, vận hành nhà chung cư 

- Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư; 

- Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng; 

- Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch đô thị do tổ chức, cá nhân nước 

ngoài thực hiện 

- Kinh doanh sản phẩm amiăng trắng thuộc nhóm Serpetine 

- Kinh doanh dịch vụ in, trừ in bao bì; 

- Sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy; 

- Kinh doanh dịch vụ sản xuất, phát hành và phổ biến phim;  

- Kinh doanh dịch vụ lữ hành; 

- Kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức 

thi người đẹp, người mẫu;  

- Kinh doanh dịch vụ giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng. 

Khánh An 

Theo baodautu.vn 

 

 

 



4. Kê khai trực tuyến thông tin tham gia BHYT qua 

mạng như thế nào? 
Theo BHXH Hà Nội, hai nhà cung cấp dịch vụ I-VAN là EFY và Thái 

Sơn đã có chức năng kê khai trực tuyến Mẫu TK1-TS hỗ trợ đồng 

bộ mã số số bảo hiểm xã hội (BHXH), qua đó đảm bảo cấp thẻ bảo 

hiểm y tế (BHYT) kịp thời cho năm 2018. 

 

 

Hướng dẫn kê khai thông tin thẻ BHYT qua mạng. 

 

Qua hơn 5 ngày triển khai vừa qua đã có hơn 40.000 tờ khai với đối 

tượng học sinh, sinh viên được lập qua hệ thống này. 

BHXH Hà Nội cho biết, cách thức kê khai rất đơn giản: Sinh viên, phụ 

huynh học sinh, đơn vị, người lao động tham gia BHXH, BHYT có thể tự 

truy cập vào Website để kê khai Mẫu TK1-TS. Phần kê khai rất đơn giản, 

theo chỉ dẫn bằng tiếng Việt, người dùng có thể sử dụng điện thoại 

smartphone, máy tính bảng, laptop,…có mạng internet là kê khai được. 

Việc kê khai sẽ giúp giản tiện thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian đi 

lại, đồng thời là một trong các giải pháp cải cách hành chính thông qua 

môi trường mạng. Địa chỉ người dân có thể truy cập kê khai thông tin thẻ 

BHYT qua mạng như sau: 



https://baohiemxahoidientu.vn/msbhxh  

https://ebh.vn/ma-so-bhxh?hssv=1 

Việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH được thực hiện từ ngày 

1/8/2017 đối với BHXH thành phố Hà Nội và từ 1/9/2017 triển khai trên 

cả nước. Do dân số đông, để đẩy nhanh tiến độ đồng bộ hóa, BHXH Hà 

Nội triển khai việc kê khai qua mạng để kịp tiến độ cấp thẻ BHYT từ năm 

2018. 

XC/Báo Tin tức 

Theo baotintuc.vn 

 

 
5. Chia sẻ vì sự phát triển bền vững 
(HNM) - Ngày 30-11, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị Đối 

tác phát triển Bảo hiểm xã hội Việt Nam 2017. Đây là lần đầu tiên 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức tham vấn ý kiến các đối tác, các 

nhà tài trợ quốc tế về mục tiêu, định hướng và giải pháp phát triển 

ngành, đồng thời trao đổi, tìm hiểu khả năng hợp tác, hỗ trợ với 

các đối tác quốc tế trong thời gian tới vì sự phát triển bền vững. 

Những bất cập cần tham vấn 

Tại hội nghị, bên cạnh việc giới thiệu những thành tựu nổi bật của ngành 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) thời gian qua, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam 

Nguyễn Thị Minh nêu rõ các thách thức đặt ra với ngành, nhất là trong 

bối cảnh dịch chuyển lao động toàn cầu, sự thay đổi nhân khẩu học 

đang diễn ra.  

Thực tế triển khai hoạt động của hệ thống BHXH thời gian qua còn nhiều 

bất cập như: Người lao động ở khu vực phi chính thức tham gia BHXH 

còn thấp; quy trình thủ tục hành chính chưa thống nhất, thiếu đồng bộ; 

hoạt động đầu tư tăng trưởng quỹ còn mang tính hành chính; công tác 

dự báo chưa chính xác gây khó khăn cho việc xây dựng chiến lược dài 

hạn, kế hoạch trung hạn phát triển ngành cũng như quá trình tham vấn 

điều chỉnh và hoạch định chính sách BHXH, BHYT của Chính phủ. 

  



Người dân đăng ký khám bệnh bằng thẻ BHYT tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà 

Nội). Ảnh: Bá Hoạt 

 

Quá trình tổ chức, thực hiện các chính sách BHXH, BHYT cũng đã chỉ ra 

những vướng mắc, bất cập như tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, nợ 

đóng BHXH, BHYT, lạm dụng trục lợi Quỹ Khám chữa bệnh BHYT, khó 

khăn trong hỗ trợ kỹ thuật để sử dụng dịch vụ công trực tuyến an toàn, 

hiệu quả… Như vậy, yêu cầu cấp thiết đối với ngành BHXH Việt Nam là 

cần xây dựng, phát triển các biện pháp, công cụ hữu hiệu để giải quyết 

các vướng mắc, bất cập nêu trên, đồng thời kiểm soát tuân thủ việc thực 

hiện chính sách đối với người dân, doanh nghiệp tham gia và tự đánh 

giá hiệu quả thực hiện. 

Thay mặt BHXH Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thành, Vụ trưởng Vụ Hợp 

tác quốc tế, đề xuất các đối tác quốc tế hỗ trợ phát triển hệ thống quản lý 

hiện đại, công bằng, minh bạch; thúc đẩy tuân thủ tự nguyện với sự cân 

đối giữa phục vụ tốt các đối tượng tham gia, kết hợp kiểm tra, giám sát 

tuân thủ nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của BHXH Việt Nam. 

Về lĩnh vực chính sách, Việt Nam hy vọng được chia sẻ kinh nghiệm cân 

đối Quỹ BHXH, BHYT, giám định điện tử và đấu thầu thuốc cấp quốc 

gia, xây dựng tiêu chí, chỉ số đánh giá, phân loại bệnh viện. Đặc biệt, 

trong lĩnh vực công nghệ thông tin, BHXH Việt Nam mong muốn được 



hỗ trợ quản trị, quản lý hệ thống kho dữ liệu, chia sẻ kinh nghiệm quốc 

tế trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu. 

Hướng tới sự hài lòng của người dân 

Sau khi lắng nghe những đề xuất từ phía BHXH Việt Nam, các đối tác 

đến từ các tổ chức tài chính, các chương trình hỗ trợ quốc tế và các đại 

sứ quán đã đưa ra những ý kiến tham khảo hữu ích. 

Đại diện Ngân hàng Thế giới (WB), chuyên gia tài chính cao cấp William 

Price thừa nhận, với việc nâng cao tuổi thọ người dân và nền kinh tế 

được cải thiện, vấn đề lương hưu ở Việt Nam đang đặt ra nhiều thách 

thức cho ngành BHXH. Đại diện WB bày tỏ sự sẵn lòng giúp đỡ và hy 

vọng phía Việt Nam có những bước đi quyết đoán để ổn định hệ thống 

lương hưu cho phù hợp với những thách thức trong vấn đề nhân khẩu. 

Đại diện của WB cho biết sẽ hỗ trợ BHXH Việt Nam đầu tư sâu về lĩnh 

vực quỹ, sử dụng hệ thống phân tích trong đầu tư để phân tích các tác 

động do cải cách. 

Ông Nuno Cunha, chuyên gia bảo trợ xã hội, Tổ chức Lao động thế giới 

gợi ý rằng, Việt Nam có thể học hỏi những nước trong khu vực như Nhật 

Bản, Hàn Quốc trong mở rộng diện bao phủ bảo hiểm và tăng mức 

hưởng cho người dân. Bên cạnh đó, Tổ chức Lao động thế giới sẵn lòng 

kết nối để Việt Nam học hỏi kinh nghiệm sử dụng công nghệ mới, trí tuệ 

nhân tạo của các nước Châu Âu nhằm tăng cường kiểm soát sự tuân 

thủ chính sách BHXH. 

Theo quan điểm của bà Takeuchi Momoe, Trưởng nhóm phát triển hệ 

thống y tế của Tổ chức Y tế thế giới: BHXH Việt Nam, ngoài việc chú 

trọng mở rộng diện bao phủ BHYT, còn cần quan tâm tới người dân tộc 

thiểu số, người dân các vùng khó khăn. Theo bà Momoe, việc thiếu kiến 

thức và những khó khăn về thủ tục là rào cản lớn khiến họ khó tiếp cận 

với các dịch vụ y tế. Vì vậy, nhiệm vụ của cơ quan BHXH là làm thế nào 

để người dân biết được họ có thể được sử dụng và hưởng lợi gì từ các 

dịch vụ y tế. 

Bà Momoe cũng băn khoăn: “Hệ thống mã định danh duy nhất mà BHXH 

Việt Nam thiết lập là một bước tiến quan trọng trong cải cách hành 

chính. Tôi mong muốn, hệ thống này, ngoài việc liên thông với các dữ 

liệu của Bộ Y tế như thông tin sức khỏe hay bệnh án điện tử, rất cần 

được đồng bộ với cơ sở dữ liệu tới tận tuyến xã”. Bên cạnh đó, bà 

Momoe còn quan tâm tới vấn đề sử dụng thuốc trong BHYT.  

“Chi phí thuốc chiếm tỷ lệ rất cao trong Quỹ BHYT, vì vậy cần phải xem 

xét nâng cao chất lượng dịch vụ để có thể giảm việc kê thuốc quá mức 



cần thiết, đặc biệt là lạm dụng thuốc kháng sinh. Chúng tôi sẽ tiếp tục 

hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề này để bảo đảm việc sử dụng 

thuốc được hợp lý và đóng góp bền vững vào hệ thống an sinh xã hội 

Việt Nam”, bà Momoe khẳng định. 

Các ý kiến, đề xuất nói trên đã được BHXH Việt Nam ghi nhận với mong 

muốn xây dựng và phát triển hệ thống BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, 

bền vững, hiệu quả, hướng tới sự hài lòng của người dân. 

Khánh Vũ 

Theo hanoimoi.com.vn 

 

6. Doanh nghiệp tư nhân than cơ quan công quyền 
còn "tuỳ nghi, vòi vĩnh" 

Theo phản ánh của doanh nghiệp, tình trạng giao tiếp ứng xử tuỳ nghi, 

vòi vĩnh, lạm dụng thanh tra, kiểm tra với doanh nghiệp vẫn rất phổ biến 

không chỉ riêng với khối doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, khách sạn 

mà phần đông doanh nghiệp các ngành đều gặp vấn đề này. 

 

 



Doanh nghiệp phản ánh, thái độ ứng xử của cơ quan công quyền với doanh 

nghiệp còn nhiều tùy nghi, gây khó khăn cho doanh nghiệp. 

Trước thềm Hội nghị đối thoại doanh nghiệp diễn ra vào đầu tháng 12 tới 

với sự tham gia của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch 

Hội đồng cải cách thủ tục hành chính, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư 

nhân thuộc Hội đồng tư vấn đã có bản tổng hợp nêu ý kiến phản ánh, kiến 

nghị của doanh nghiệp về khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, đầu tư, thương mại. 

Đối với ngành nông nghiệp, Ban Nghiên cứu cho biết, hiện chính sách thu 

hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn chưa hiệu quả: Các chính 

sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn chưa thiết thực, 

thiếu tính ổn định, độ hấp dẫn cũng như độ an toàn/bền vững của chính 

sách không cao. Bên cạnh đó, quy trình thủ tục rườm rà, phức tạp, tốn 

nhiều thời gian cũng làm hạn chế khả năng tiếp cận các cơ hội ưu đãi. 

Các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao chưa phù hợp, doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiếp 

cận các cơ chế ưu đãi. Ngoài ra, do chưa có sàn giao dịch nông sản đúng 

nghĩa để kiểm soát được chất lượng, sản lượng và giá trị cho nông sản 

cũng như thúc đẩy các doanh nghiệp nông nghiệp phát triển thương mại 

điện tử, chú trọng truy xuất nguồn gốc, đảm bảo yếu tố an toàn thực phẩm. 

Còn đối với ngành du lịch, Ban Nghiên cứu cho biết, doanh nghiệp phản 

ánh, việc đầu tư quảng bá xúc tiến du lịch quốc gia chưa tương xứng với 

mục tiêu phát triển và tiềm năng du lịch quốc gia. Ngân sách quốc gia dành 

cho xúc tiến, quảng bá du lịch còn quá thấp so với tiềm năng, mục tiêu đột 

phá ngành. 

Việc chi ngân sách cho xúc tiến, quảng bá du lịch còn dàn trải, kém hiệu 

quả, không gắn với phát triển các thị trường trọng tâm. Chính sách thị thực 

cho khách quốc tế đến Việt Nam còn là rào cản của ngành du lịch. Trong khi 

đó, môi trường điểm đến du lịch chưa được quản lý đúng mức và chuyên 

nghiệp, làm giảm đáng kể lượt du khách muốn quay lại Việt Nam. 

Đặc biệt, doanh nghiệp phản ánh: "Thái độ ứng xử của cơ quan công quyền 

với doanh nghiệp còn nhiều tùy nghi, lạm dụng thực thi chính sách, pháp 

luật gây khó khăn cho doanh nghiệp. Tình trạng giao tiếp ứng xử tuỳ nghi, 

vòi vĩnh, lạm dụng thanh tra, kiểm tra với doanh nghiệp vẫn rất phổ biến 

không chỉ riêng với khối doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, khách sạn mà 

phần đông doanh nghiệp các ngành đều gặp vấn đề này". 

Bên cạnh đó, việc áp dụng pháp luật cũng còn khá tuỳ nghi, ít công khai 

minh bạch, thiếu thống nhất trên dưới, giữa các bộ ngành, đặc biệt là ở cấp 



địa phương nơi vẫn theo nề nếp cũ, bị động, ngại thay đổi để chuyển từ 

quản lý sang kiến tạo, đồng hành. 

"Đề nghị Chính phủ quan tâm, xây dựng dữ liệu dùng chung liên quan đến 

doanh nghiệp để giảm tần suất thu nộp hồ sơ giấy tờ, giảm khả năng lạm 

dụng của các cơ quan công quyền. Đồng thời, cần tăng cường các giao tiếp 

điện tử và minh bạch hoá các quy trình tiếp xúc, làm việc giữa các bên", bản 

kiến nghị do ông Trương Gia Bình, Trưởng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh 

tế tư nhân kiến nghị. 

Phương Dung 

Theo dantri.com.vn 

 

 

7. Quản lý dịch vụ văn hóa: Đụng đâu cũng khó! 
(HNM) - Giấy phép kinh doanh không quy định thời hạn, nội dung 

tại nhiều văn bản pháp luật còn chồng chéo, thiếu hướng dẫn cụ 

thể, thiếu chế tài xử lý khiến công tác quản lý dịch vụ văn hóa, vũ 

trường, karaoke… thời gian qua còn lúng túng, vướng mắc, đụng 

đâu cũng khó. Nếu không có giải pháp sớm tháo gỡ, công tác này 

còn gặp nhiều khó khăn, nhất là vào thời điểm Thông tư 

47/2015/TT-BCA của Bộ Công an sắp có hiệu lực. 

 

 

Công tác quản lý dịch vụ văn hóa, vũ trường, karaoke còn 

nhiều bất cập. (Ảnh minh họa). Ảnh: Mạnh Hà 



Cơ sở "lách luật", chính quyền lúng túng 

Chỉ ít ngày nữa Thông tư 47/TT-BCA của Bộ Công an quy định các điều 

kiện về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong kinh 

doanh dịch vụ văn hóa, vũ trường, karaoke chính thức có hiệu lực (4-12-

2017). Điều này có nghĩa, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, vũ 

trường, karaoke… không đáp ứng yêu cầu, sẽ phải dừng hoạt động. Thế 

nhưng, theo khảo sát sơ bộ của Đoàn kiểm tra liên ngành TP Hà Nội ở 

một số quận nội thành vào cuối tháng 11, vẫn có tới 80% số cơ sở chưa 

bảo đảm tiêu chí tại Thông tư nêu trên. 

Thực trạng này là do đặc thù “đất chật, người đông” của khu vực nội 

thành; mặt bằng kinh doanh của hầu hết các cơ sở đều được cải tạo từ 

nhà ở; chi phí cải tạo, hoàn thiện các điều kiện kinh doanh, nhất là về 

PCCC khá tốn kém… Cùng với đó là những bất cập, tồn tại trong một số 

nội dung hướng dẫn bảo đảm điều kiện kinh doanh cũng như kiểm tra, 

xử lý vi phạm.  

Bà Trịnh Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, quá 

trình cải tạo, sửa chữa, bổ sung các điều kiện về PCCC, các cơ sở kinh 

doanh đã đầu tư, lắp đặt cửa chống cháy theo Thông tư 47/TT-BCA. Tuy 

nhiên, các loại cửa này có diện tích ô kính không bảo đảm điều kiện theo 

Nghị định 103/2009/ NĐ-CP của Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt 

động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Không ít thiết bị 

PCCC bảo đảm các yêu cầu của Thông tư 47/TT-BCA lại chưa có mặt 

trên thị trường. Ngoài ra, việc kiểm tra, xử lý các vi phạm về điều kiện 

kinh doanh gặp khó, bởi nhiều chủ cơ sở "tránh mặt" cơ quan chức năng 

bằng cách ủy quyền quản lý, điều hành hoạt động cho cá nhân khác. 

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Phan Hồng Việt, khó khăn lớn 

nhất trong xử lý vi phạm kinh doanh dịch vụ văn hóa là chưa có quy định 

về thu hồi giấy phép khiến các địa phương lúng túng, không biết xử lý vi 

phạm thế nào. Thêm nữa, một số nội dung xử phạt hành chính quy định 

tại Nghị định 158/2013/NĐ-CP không cụ thể, thiếu chi tiết, rất khó thực 

thi. Trên thực tế, dù tổ chức kiểm tra, xử phạt nhiều lần, nhưng các cơ 

sở vẫn tái phạm, bởi họ biết chưa có quy định về thu hồi giấy phép. 

Nhiều cơ sở kinh doanh karaoke hoạt động “lách luật” bằng hình thức 

“hát cho nhau nghe” hoặc mở dịch vụ cà phê, giải khát có trang bị hệ 

thống thiết bị karaoke phục vụ khách... Xử lý những biến tướng này, 

không hề đơn giản!  

Siết chặt quản lý 



 

Việc thiếu chế tài xử lý gây khó cho công tác quản lý cơ sở kinh doanh 

dịch vụ văn hóa. Ảnh: Linh Ngọc 

 

Hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường… là loại hình nhạy cảm, 

thường xuyên tiềm ẩn, phát sinh những sai phạm, song đội ngũ quản lý, 

giám sát dịch vụ văn hóa tại cơ sở lại rất thiếu, phải kiêm nhiệm nhiều 

phần việc, rất khó khăn để tổ chức kiểm tra, giám sát. Qua đợt kiểm tra 

của Đoàn liên ngành thành phố cho thấy, bên cạnh các lỗi về thiết kế 

phòng hát, kích thước cửa, thiếu lối thoát hiểm, thang bộ, các trang thiết 

bị PCCC..., còn có các vi phạm về thời gian hoạt động, nội dung kinh 

doanh, quy định về sử dụng tiếp viên. 

Để siết chặt quản lý dịch vụ này, Nhà nước cần nghiên cứu quy định thu 

hồi giấy phép kinh doanh để các ngành, chính quyền địa phương có cơ 

sở pháp lý khi đình chỉ hoạt động; đồng thời, bắt buộc các cơ sở chấp 

hành nghiêm quy định trong kinh doanh dịch vụ văn hóa. Ông Lê Bình 

Minh, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin quận Bắc Từ Liêm chia 

sẻ, không ít cơ sở sẵn sàng chịu phạt nhiều lần, bởi lẽ, thu nhập từ hoạt 

động kinh doanh lớn hơn rất nhiều. Chỉ khi có quy định về thu hồi giấy 

phép mới đủ sức răn đe, buộc chủ cơ sở khắc phục các điều kiện kinh 

doanh. 

Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung đề xuất, ngoài quy 

định về rút giấy phép, để quản lý dịch vụ văn hóa hiệu quả, Nhà nước 

cần sớm có hướng dẫn cụ thể về cấp giấy phép xây dựng cho những 

công trình nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ (khách sạn, vũ trường); sửa 



đổi thủ tục hành chính về cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường theo 

hướng các cơ sở phải hoàn thiện thủ tục theo quy định của pháp luật về 

PCCC và an ninh trật tự xong thì mới thực hiện thủ tục xin giấy phép 

hoạt động. Thống nhất quy định giữa hai bộ thủ tục hành chính của Bộ 

Văn hóa - Thể thao - Du lịch và UBND TP Hà Nội để cấp cơ sở dễ triển 

khai và bổ sung các hình thức phạt tăng nặng với trường hợp vi phạm 

các điều kiện kinh doanh cũng như PCCC… 

Còn theo ông Nguyễn Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình, 

TP Hà Nội nên có cơ chế đặc thù đối với các cơ sở kinh doanh karaoke 

đã hoạt động từ trước thời gian Thông tư 47/TT-BCA ra đời và giảm 

thiểu một số nội dung quy định trong thông tư này như hệ thống chữa 

cháy tự động thay bằng bình cầu chữa cháy tự động... cho khu vực nội 

thành. Về việc tạm dừng cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke, Phó Chủ 

tịch UBND quận Ba Đình đề nghị UBND TP Hà Nội sớm có văn bản 

hướng dẫn việc cấp giấy phép kinh doanh karaoke cho các tổ chức, cá 

nhân khi họ bảo đảm điều kiện về PCCC; đồng thời, tổ chức các đợt tập 

huấn, bồi dưỡng kiến thức về quản lý văn hóa, hướng dẫn nghiệp vụ 

kiểm tra cho đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở...  

Như vậy, việc sớm có biện pháp tháo gỡ khó khăn trong quản lý hoạt 

động kinh doanh dịch vụ văn hóa đang là yêu cầu cấp bách, đòi hỏi sự 

vào cuộc rốt ráo của các ngành chức năng. 

Thanh Thủy 

Theo h.com.vn 

 

 

8. Đề nghị Bộ trưởng GTVT 'dám nghĩ, dám làm, dám 
chịu trách nhiệm trước Thủ tướng' 

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho 

biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “nhắc đi nhắc lại” yêu cầu Bộ 

trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể  “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 

nhiệm trước Thủ tướng”, đồng thời nêu rõ 5 vấn đề Bộ cần tập 

trung xử lý trong thời gian tới. 



 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc. 

Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Chiều 30/11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai 

Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng dẫn đầu đoàn kiểm tra 

làm việc tại Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về công tác kiểm tra chuyên 

ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. 

Phát biểu mở đầu buổi kiểm tra, Tổ trưởng Tổ công tác Mai Tiến Dũng 

cho biết đây là lần thứ hai Tổ công tác kiểm tra tại Bộ GTVT và là lần 

kiểm tra thứ 41 tại các cơ quan. Đây cũng là buổi kiểm tra thứ 9 liên 

quan tới công tác kiểm tra chuyên ngành, thực hiện chỉ đạo của Thủ 

tướng về cắt giảm chi phí, giảm thủ tục, tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn 

cho doanh nghiệp. 

“Thủ tướng nói đi nói lại với tôi việc trao đổi với anh Nguyễn Văn Thể là 

GTVT là lĩnh vực rất quan trọng trong 3 khâu đột phá chiến lược. Đề 

nghị Bộ trưởng dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Thủ 

tướng để thúc đẩy công việc nhanh hơn, tốt hơn. Rất cần sự quyết liệt 

của Bộ GTVT trong việc nâng cấp hạ tầng giao thông”, Bộ trưởng Mai 

Tiến Dũng truyền đạt ý kiến Thủ tướng. 



Trong thời gian qua, Bộ GTVT đã làm được rất nhiều việc, trước hết là 

trong tập trung xây dựng thể chế cũng như  Bộ đã tham mưu cho Chính 

phủ ban hành 6 nghị định và Bộ đã ban hành 45 thông tư. 

Thủ tướng sẽ chủ trì hội nghị về cắt giảm chi phí logistics 

Tuy nhiên, thông qua Tổ công tác, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT 

tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt 5 vấn đề. 

Trước hết, phải quyết liệt thực hiện chủ trương kêu gọi đầu tư theo hình 

thức đối tác công tư BOT trong bối cảnh nguồn vốn nhà nước hạn hẹp. 

Đây là chủ trương đúng đắn tuy ở một số dự án có vấn đề cần xử lý. 

Thủ tướng đề nghị Bộ tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án như đường 

bộ cao tốc Bắc Nam, sân bay Long Thành, đường ven biển… 

Thứ hai, hiện nay chi phí logistics tại Việt Nam rất lớn. Bộ GTVT cần 

khẩn trương chuẩn bị nội dung để Thủ tướng chủ trì một hội nghị về cắt 

giảm thủ tục, chi phí trong lĩnh vực này. 

Vấn đề thứ ba cần lưu ý là việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thành 

các dự án gắn với bảo đảm chất lượng, chất lượng đầu tư, khai thác sử 

dụng. “Chỗ này chỗ khác vẫn có tình trạng đường vừa làm đã hỏng nên 

cần hết sức quan tâm”, Tổ trưởng Tổ công tác nêu rõ. 

Thứ tư, thực hiện quyết liệt, cụ thể chủ trương xã hội hóa đầu tư hạ tầng 

giao thông. 

“Cảng hàng không, cảng sông… có xã hội hóa đầu tư hay không? Cần 

quan tâm đồng bộ đường không, đường thủy, đường sắt, tạo cơ chế 

thúc đẩy đầu tư. Nguồn lực trong dân rất lớn, chỉ cần tạo điều kiện tốt, 

với các giải pháp bảo đảm môi trường, phân phối lợi ích hài hòa… thì sẽ 

làm tốt lĩnh vực này”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng phát biểu. 

Vấn đề cuối cùng là hiện việc áp dụng thu phí điện tử tại các trạm BOT 

giao thông còn rất hạn chế, tỷ lệ rất thấp. Yêu cầu đặt ra là càng minh 

bạch càng tốt, cần phải thực hiện quyết liệt chủ trương thu phí điện tử 

dù rằng còn vướng mắc giữa các bộ, ngay cả ý kiến doanh nghiệp cũng 

khác nhau. 

Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị Bộ trưởng Bộ GTVT và các cơ quan 

thuộc Bộ xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt 5 nội dung trên. 

Cắt giảm điều kiện kinh doanh theo thủ tục nhanh nhất 



Riêng đối với công tác kiểm tra chuyên ngành, Tổ trưởng Mai Tiến Dũng 

nhận định Bộ GTVT đã triển khai sớm các giải pháp cải cách. Theo báo 

cáo, Bộ đã đưa 125 mặt hàng trong tổng số 160 mặt hàng thuộc phạm vi 

quản lý chuyển sang hậu kiểm; 107 mặt hàng áp dụng công nhận lẫn 

nhau của nước ngoài. Việc áp dụng công nghệ thông tin giúp giảm trung 

bình 70% thời gian và tài chính cho doanh nghiệp. 

Cùng với đó, Bộ đã rà soát cắt giảm 46% các điều kiện đầu tư kinh 

doanh không phù hợp. Đây là những con số rất đáng hoan nghênh. 

“Mỗi năm, các doanh nghiệp phải mất 30 triệu ngày công và 15.000 tỷ 

đồng cho việc kiểm tra chuyên ngành với 100.000 mặt hàng xuất nhập 

khẩu. Trong khi đó, tỷ lệ phát hiện sai phạm rất thấp, chỉ 0,06%, không 

thể chấp nhận được. Chưa kể nhiều cơ quan không ban hành được tiêu 

chuẩn, quy chuẩn mà kiểm tra bằng cảm quan, thủ công, tức là làm thủ 

tục để thu tiền thôi”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nêu 

thực trạng của công tác kiểm tra chuyên ngành nói chung. 

 

Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Tổ trưởng Tổ công tác đặt vấn đề việc kiểm tra chuyên ngành của Bộ 

GTVT có thực trạng như trên không. Tuy thủ tục của Bộ không nhiều 

như một số bộ khác nhưng qua ý kiến của doanh nghiệp thì vẫn tồn tại 

một số vấn đề. 

Ví dụ, hiện nay mặt hàng máy kéo nông nghiệp vẫn chịu sự quản lý 

chồng chéo giữa Bộ GTVT và Bộ NN&PTNT. Các mặt hàng cần cẩu tự 

hành, cần trục, cẩu trục, xe nâng… đang bị GTVT và Bộ Công Thương 



cùng kiểm tra, rất phức tạp. Tương tự là các mặt hàng như xe máy từ 

175 phân khối trở lên. 

“Theo chỉ đạo của Thủ tướng là 1 mặt hàng chỉ do 1 bộ chủ trì, vậy sắp 

tới sẽ thay đổi như thế nào? Tình trạng quy định không thống nhất đang 

gây khó khăn cho doanh nghiệp và cả hải quan”, Tổ trưởng Tổ công tác 

nêu rõ và đề nghị Bộ giải trình, báo cáo, đưa cam kết cụ thể. 

Cùng với đó là các vấn đề liên quan tới điều kiện kinh doanh, nhập khẩu 

ô tô theo Nghị định 116 năm 2017; khung giá sàn dịch vụ cảng biển, 

triển khai cơ chế một cửa quốc gia… 

Riêng với lĩnh vực cắt giảm điều kiện kinh doanh, Tổ công tác đề nghị 

Bộ tiến hành theo cách thức 1 nghị định sửa nhiều nghị định, giao nhiệm 

vụ cụ thể cho từng cơ quan, mục tiêu là làm nhanh nhất, rút gọn nhất. 

Tương tự, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục kiểm tra chuyên ngành, 

tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. 

Hà Chính 

Theo baodientuchinhphu.vn 

 

9. Đơn giản hóa thủ tục giải quyết hưởng chế độ 
thai sản, tử tuất 
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 125/NQ-CP về 

việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan 

đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam. 

 



Theo đó, đơn giản hóa nhiều thủ tục như: Giải quyết hưởng chế độ thai 

sản; giải quyết hưởng chế độ tử tuất; giải quyết di chuyển đối với người 

đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và người 

chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác; giải 

quyết hưởng trợ cấp hằng tháng; giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà 

giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong 

lương hưu… 

Đối với thủ tục “Giải quyết hưởng chế độ thai sản”: Bỏ thành phần hồ sơ 

là bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con; bản 

sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy 

chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết theo 

quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội năm 

2014. 

Đối với thủ tục “Giải quyết hưởng chế độ tử tuất”: Bỏ thành phần hồ sơ 

là bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc bản sao Quyết định 

tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo quy định tại 

điểm b, khoản 1 Điều 111 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. 

Về thủ tục “Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, 

trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ 

cấp hằng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác”, Nghị quyết nêu rõ: Bỏ thành 

phần hồ sơ là bản sao hộ khẩu thường trú tại nơi cư trú mới, bản sao 

chứng minh nhân dân /hộ chiếu theo quy định tại Quyết định số 636/QĐ-

BHXH ngày 22/4/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Nghị quyết cũng đơn 

giản hóa thủ tục “Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế” và thủ tục "Thanh toán 

trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế" như sau: Bỏ 

thành phần hồ sơ giấy khai sinh đối với trẻ em dưới 6 tuổi được quy định 

tại khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 

24/11/2014 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế. 

Trong lĩnh vực cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, Nghị quyết 

nêu rõ, thủ tục “Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, 

thẻ bảo hiểm y tế” được đơn giản hóa như sau: Bỏ thành phần hồ sơ là 

giấy khai sinh; sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú quy định tại Mục I, Mục II, 

Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 

14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định 

quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản 

lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. 

Theo Nghị quyết, một số tờ khai, biểu mẫu cũng được đơn giản hóa. 



Khánh Linh 

Theo baodientuchinhphu.vn 

 

10. Năm 2018: Chấn chỉnh mạnh mẽ tác phong, ứng 
xử lãnh đạo xã, phường 
ANTD.VN - Nhìn lại “Năm kỷ cương hành chính 2017”, UBND TP Hà 

Nội cho rằng, “đã tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân của đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô”. 

 

 

 

Hà Nội sẽ tiếp tục chấn chỉnh đạo đức, tác phong công chức thường 

xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với người dân, doanh nghiệp 

Xử lý nghiêm vi phạm để làm gương 

Điểm lại những mặt công tác đã được triển khai trong “Năm kỷ cương 

hành chính 2017”, UBND TP Hà Nội đánh giá, kỷ cương hành chính, quy 

tắc giao tiếp ứng xử, lề lối tác phong trong thực thi, hoạt động công vụ 

của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ 

quan Nhà nước của thành phố đã được nâng lên. 

Đặc biệt, thành phố và các cấp chính quyền đã xử lý kịp thời, nghiêm 

khắc, có tính chất răn đe đối với hành vi vi phạm kỷ cương hành chính 

của một số công chức; được dư luận đồng tình, tác động mạnh mẽ đến 



nhận thức, hành động và thái độ phục vụ của đội ngũ  cán bộ, công 

chức, viên chức Thủ đô. 

Cùng với đó, cải cách thể chế và thủ tục hành chính tiếp tục được quan 

tâm, tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận 

lợi tối đa cho doanh nghiệp. Thành phố đã không ngừng cải thiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng 

tạo; hỗ trợ đầu tư; đồng thời cải thiện mức độ hài lòng của người dân và 

doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính, dịch vụ hành chính công. 

Thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt việc kiện toàn, tổ chức lại số 

lượng lớn các đơn vị sự nghiệp; đã sắp xếp xong các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc thành phố theo hướng tinh gọn và phù hợp với thực tiễn. 

Thành phố đã hoàn thành sắp xếp 70 Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng thành 41 đơn vị (giảm 41,4%); đã chuyển 5 trường Trung cấp 

chuyên nghiệp và chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp 

từ Sở GD-ĐT sang Sở LĐ-TB&XH quản lý. Đây là lần kiện toàn sắp xếp 

tổ chức bộ máy lớn nhất từ trước đến nay song Hà Nội đã triển khai 

quyết liệt và thành công, được Trung ương và dư luận đánh giá rất cao. 

Vì sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp 

Dù vậy, UBND TP cũng cho rằng, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa 

nhận thức đầy đủ về các nội dung cải cách hành chính. Lãnh đạo một số 

đơn vị chưa thực hiện đầy đủ, thường xuyên việc trực tiếp tiếp dân định 

kỳ. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đồng đều, còn yếu; nhất 

là năng lực phát hiện những vấn đề vướng mắc, tham mưu và đề xuất 

biện pháp giải quyết. 

Một số cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết công việc liên quan 

đến tổ chức, công dân chưa làm hết trách nhiệm, chưa tận tình hướng 

dẫn. Ý thức trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công 

vụ chưa cao. Do đó, thành phố khẳng định, sẽ tiếp tục chấn chỉnh đạo 

đức, tác phong; kỹ năng ứng xử trong việc giao tiếp, thực thi công vụ 

của cán bộ, công chức, viên chức; đặc biệt là Trưởng, phó phòng; Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch cấp xã; công chức thường xuyên tiếp xúc, giải quyết 

công việc với người dân, doanh nghiệp. 

Khẳng định mục tiêu cải cách hành chính của thành phố giai đoạn 2016-

2020 là xây dựng nền hành chính “Phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại và 

hội nhập quốc tế”, hướng tới một “Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm 

chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”, Chủ tịch UBND TP     

Nguyễn Đức Chung đề nghị chủ đề công tác cải cách hành chính năm 



2018 của thành phố có thể xác định là: “Năm vì sự hài lòng của người 

dân và phát triển của doanh nghiệp”.  

Theo anninhthudo.vn 

 

11. TP Hồ Chí Minh: Gỡ vướng trong cải cách 
hành chính 

 
(HNM) - 2017 là năm đầu tiên TP Hồ Chí Minh xây dựng đô thị thông 

minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn năm 2025. Để tạo nền tảng cho 

nhiệm vụ này, thành phố đã và đang thực hiện cải cách hành chính 

mạnh mẽ, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, song vẫn còn 

nhiều vướng mắc khiến hiệu quả chưa như mong muốn. 

 

Còn phải "gõ cửa" nhiều cơ quan 

Năm 2017, TP Hồ Chí Minh có bước chuyển mạnh mẽ trong cải cách 

hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tuy nhiên, dù đã 

"mạnh tay" trong đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng người dân, 

doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn khi đến cơ quan công quyền, đặc 

biệt trong cấp phép đầu tư. Đơn cử, nhà đầu tư đăng ký làm thủ tục tại 

Sở Kế hoạch - Đầu tư, nhưng nếu dự án liên quan đến lĩnh vực đất đai, 

xây dựng... thì chủ dự án lại phải sang Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở 

Xây dựng... Dự án càng liên quan đến nhiều lĩnh vực khác, thì nhà đầu 

tư càng vất vả "xếp lịch" vì phải đến nhiều đơn vị xin ý kiến.  



 

Người dân đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Hồ Chí Minh. 

 

Theo các chuyên gia, hai năm gần đây, thủ tục cấp giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư tại TP Hồ Chí Minh có nhiều thay đổi tích cực. Tuy nhiên, 

không ít dự án đầu tư bị vướng thủ tục xin phép, xin ý kiến nhiều cơ 

quan liên quan, khiến thời gian giải quyết thủ tục cho nhà đầu tư bị kéo 

dài. 

 

Từ đầu năm đến nay, TP Hồ Chí Minh đã tăng cường giải quyết các thủ 

tục hành chính qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Nhiều quận, 

huyện, sở, ngành đã áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (nộp hồ 

sơ qua mạng, chờ đến nộp lệ phí trực tiếp và nhận kết quả), mức độ 4 

(nộp hồ sơ qua mạng, thanh toán trực tuyến và nhận kết quả tại nhà) ở 

nhiều lĩnh vực như cấp phép xây dựng, giấy phép kinh doanh, an toàn 

thực phẩm, lao động - tiền lương… Tuy nhiên, thực tế khi làm hồ sơ xin 

giấy phép xây dựng, bộ phận tiếp nhận ở các quận, huyện vẫn yêu cầu 

người dân mang bản vẽ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến nộp 

trực tiếp. Như vậy, chỉ riêng lĩnh vực nhà, đất, TP Hồ Chí Minh vẫn chưa 

thể áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Theo Sở Nội vụ TP Hồ 

Chí Minh, đến nay, số thủ tục hành chính được giải quyết theo mức độ 3 



chỉ chiếm gần 19%, mức độ 4 chỉ chiếm 2,25%. Đây là con số khá thấp 

so với yêu cầu đặt ra. 

 

Đưa về một đầu mối 

 

Theo các chuyên gia, việc người dân, doanh nghiệp khi làm thủ tục giải 

quyết một loại hồ sơ mà phải "gõ cửa" nhiều cơ quan, đơn vị cho thấy 

việc cải cách thủ tục hành chính tại TP Hồ Chí Minh còn mang tính "nửa 

mùa". Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm an ninh mạng Athena cho 

rằng, ở TP Hồ Chí Minh, người dân và doanh nghiệp chưa thấy bóng 

dáng của chính quyền điện tử tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trong khi đây 

mới chính là nút thắt. Theo ông Võ Đỗ Thắng, việc ứng dụng công nghệ 

trong giải quyết thủ tục hành chính hiện chỉ hỗ trợ chính quyền quản lý, 

còn nhu cầu người dân chưa được quan tâm đúng mức. Theo luật sư 

Hà Hải, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, việc đầu tiên TP Hồ Chí Minh 

cần làm nếu muốn tinh gọn thủ tục là thay đổi nhiều hơn nữa nhận thức 

của người thực thi công vụ. "Từ những bài học gần đây, cơ quan nhà 

nước cần cẩn trọng trong tuyển dụng, cất nhắc và sửa đổi quy trình bổ 

nhiệm theo hướng chú trọng năng lực", luật sư Hà Hải nhấn mạnh. 

 

Nhằm tháo gỡ những nút thắt trên, UBND TP Hồ Chí Minh đang gấp rút 

hoàn thiện quy chế, đẩy nhanh việc thành lập tổ công tác liên ngành về 

đầu tư và tổ công tác liên ngành về xây dựng. Đối với các sở, ngành, 

thành phố yêu cầu phải tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, thiết lập 

"một cửa" để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ liên quan đến lĩnh vực của 

mình. Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho 

biết, với mô hình tổ công tác liên ngành này, sau khi tổ công tác thụ lý hồ 

sơ sẽ tự liên hệ với các sở, ngành liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ. Khi tổ 

công tác hoạt động, việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ do tổ này phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết, người dân và doanh nghiệp 

sẽ không phải mang hồ sơ đến nhiều sở, ngành làm thủ tục như lâu nay. 

 

Đối với công tác vận hành dịch vụ công trực tuyến, nhằm đưa hệ thống 

này hoạt động hiệu quả, khắc phục những hạn chế, đáp ứng nhu cầu 

nhanh, gọn thủ tục hành chính, TP Hồ Chí Minh đôn đốc các cơ quan, 

đơn vị đẩy mạnh triển khai dịch vụ công mức độ 3 và 4. Song song đó, 

mở rộng kết nối hệ thống "một cửa" điện tử thành phố với hệ thống "một 

cửa" liên thông của các sở, ngành, địa phương. Ông Trần Vĩnh Tuyến 

cũng chỉ đạo các quận, huyện phải tổ chức tập huấn cho doanh nghiệp; 



đồng thời, yêu cầu Sở Nội vụ dự thảo trình UBND thành phố đề nghị 

HĐND thành phố xem xét giảm, thậm chí miễn lệ phí khi giải quyết hồ sơ 

hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến để khuyến khích người 

dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt ở mức độ 4. 

 

Để chuẩn hóa thủ tục hành chính, tiến tới xây dựng nền hành chính 

công hiện đại, TP Hồ Chí Minh cần có giải pháp đột phá hơn nữa, trong 

đó phải xây dựng nguồn lực từ con người, công nghệ đến hoàn thiện hệ 

thống bộ máy hành chính tinh gọn, triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu 

quả. 

Nguyên Lê 

Theo hanoimoi.com.vn 

 

12. Quảng Nam đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 

 
Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam. 

Ảnh: VĂN HÀO 

 

Chiều 30-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị đánh 

giá tình hình thực hiện các mặt công tác năm 2017, bàn nhiệm vụ năm 



2018; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về đẩy 

mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020,… 

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy, 

công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến 

rõ nét. UBND tỉnh thành lập Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu 

tư, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp khi 

thực hiện các thủ tục hành chính. Thời gian hoàn thành thủ tục xuất 

khẩu xuống còn dưới 10 ngày, thời gian nhập khẩu xuống còn dưới 12 

ngày; cấp giấy phép đăng ký thành lập doanh nghiệp trong hai ngày. Chỉ 

số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2016 của Quảng Nam xếp thứ 10 

cả nước và thứ hai trong khu vực duyên hải miền trung,… 

Năm 2018, tỉnh tập trung sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, hoàn thiện 

đề án vị trí việc làm,... Trong đó, tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế 

gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức và xác định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan 

hành chính nhà nước trong thực thi công vụ,... 

* Ngày 30-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức biểu dương 

cá nhân tiêu biểu trong công tác mặt trận cơ sở vì sự nghiệp đại đoàn 

kết toàn dân tộc giai đoạn 2014 - 2017. 

Trong số 111 cá nhân được biểu dương có 37 Chủ tịch MTTQ cấp xã và 

74 Trưởng ban Công tác Mặt trận cấp thôn, làng. Đây là những nhân tố 

nhiệt tình, tâm huyết với cộng đồng dân cư, là cầu nối quan trọng, trực 

tiếp truyền tải những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước đến đông đảo tầng lớp nhân dân. 

Những năm qua, sự đoàn kết, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân 

trong tỉnh là tiền đề, sức mạnh để Gia Lai vượt qua khó khăn, thách 

thức, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Hệ thống chính trị ngày càng được 

củng cố vững mạnh, xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng được giữ 

vững; kinh tế đổi mới theo hướng tăng trưởng bền vững với mức tăng 

trưởng bình quân hơn 7,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 

41 triệu đồng/năm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng 

được cải thiện, nâng cao. 

PV và TTXVN  

Theo nhandan.com.vn 

 

 



 

 

 

 


