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1. Phát triển Chính phủ điện tử phải lấy người dân, 
doanh nghiệp làm trung tâm 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc 
gia về Chính phủ điện tử nhấn mạnh quan điểm, phát triển Chính 
phủ điện tử phải gắn với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh quốc 
gia, bảo vệ thông tin cá nhân; phải lấy người dân, doanh nghiệp 
làm trung tâm.  

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ 
điện tử phát biểu kết luận phiên họp thứ nhất của Ủy ban tổ chức ngày 

20/9/2018 (Nguồn ảnh: Chinhphu.vn) 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu 

Ngày 27/9/2018, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã ra thông báo kết luận 
của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia 
về Chính phủ điện tử tại Phiên họp thứ nhất diễn ra ngày 20/9 của Ủy 
ban này. 

Theo thông báo, trong kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử yêu cầu, để đạt 



được mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, 
nền kinh tế số và xã hội số, bắt kịp xu thế đổi mới nhanh chóng của cuộc 
Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0), các bộ, ngành, địa phương và 
các cơ quan, tổ chức liên quan cần thống nhất các quan điểm chỉ đạo, 
đó là: Kế thừa, phát triển các chương trình ứng dụng CNTT, xây dựng 
Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ; 

Phát triển Chính phủ điện tử phải gắn với bảo đảm an ninh, an toàn 
thông tin, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân; gắn kết chặt chẽ, 
đồng bộ với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc 
với ứng dụng CNTT, xác định ứng dụng CNTT là công cụ hữu hiệu hỗ 
trợ, thúc đẩy cải cách hành chính; lấy người dân, doanh nghiệp làm 
trung tâm; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát 
triển Chính phủ điện tử, bao gồm cả sự tham gia, đóng góp của khu vực 
tư nhân; chú trọng công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của toàn 
xã hội về lợi ích của việc xây dựng Chính phủ điện tử; 

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử không làm thay nhiệm vụ của các 
bộ, ngành, địa phương; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương là đầu mối chỉ huy thống nhất, chịu trách nhiệm tổ chức triển 
khai xây dựng Chính phủ điện tử tại bộ, ngành, địa phương mình quản 
lý. 

Các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan cũng 
được chỉ đạo cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các 
cấp hành chính; tổ chức, phân công, đôn đốc triển khai một cách hợp lý 
và phải có “kỷ luật sắt” trong tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ, chất 
lượng trong triển khai xây dựng Chính phủ điện tử. 

“Việc xây dựng Chính phủ điện tử phải bảo đảm an ninh, an toàn, không 
để lộ lọt thông tin bí mật của các cơ quan nhà nước, các quyết sách 
thuộc chế độ mật. Các cơ quan và tổ chức nước ngoài có thể hỗ trợ kinh 
phí, hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong xây dựng Chính phủ điện tử 
nhưng phần mềm, CSDL phải do Việt Nam làm chủ, quản lý và điều 
hành”, thông báo nêu rõ. 

Khẩn trương xây dựng, phát triển Trục liên thông văn bản quốc gia 

Nhấn mạnh việc xây dựng Chính phủ điện tử cần có một kế hoạch tổng 
thể, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ đạo cụ thể những nhiệm vụ 
trước mắt các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức, liên quan 
cần tập trung thực hiện. 



Cụ thể, với VPCP, Thủ tướng yêu cầu, là cơ quan thường trực của Tổ 
công tác của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, VPCP 
cùng với Bộ TT&TT là những hạt nhân quan trọng triển khai Chính phủ 
điện tử, phối hợp chặt chẽ, linh hoạt sáng tạo, đề xuất nhiều sáng kiến 
thúc đẩy triển khai Chính phủ điện tử, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, chỉ đạo. 

Cùng với đó, khẩn trương xây dựng, phát triển Trục liên thông văn bản 
quốc gia theo công nghệ tiên tiến của thế giới làm nền tảng tích hợp, 
chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu…, trước hết 
phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử theo lộ trình quy định tại Quyết định 
28 ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành thử nghiệm 
trong năm 2018; đẩy mạnh triển khai giải pháp xác thực tập trung cho 
người dân, doanh nghiệp để tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 
và Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của bộ, 
ngành, địa phương. 

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ TT&TT chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ CNTT, viễn thông, Internet hỗ trợ Văn phòng Chính 
phủ trong việc tăng cường, thúc đẩy xác thực định danh diện tử cho 
người dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

Người đứng đầu Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử giao Bộ TT&TT 
chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương xây dựng Khung 
kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 phù hợp xu hướng 
phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới và bối cảnh CMCN 4.0, trình 
Thủ tướng Chính phủ ban hành, hoàn thành trong tháng 10/2018. 

Đồng thời, Bộ TT&TT cũng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, 
ngành, địa phương khẩn trương đề xuất sửa đổi, trình Chính phủ ban 
hành Nghị định thay thế Nghị định 102 ngày 6/11/2009 của Chính phủ, 
Quyết định 80 ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành 
trong tháng 10/2018. 

“Trường hợp cần thiết, tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ trình 
Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép thí điểm cơ chế đầu tư ứng dụng 
CNTT để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai”, thông 
báo kết luận nêu. 

Đối với các Bộ: Công an, TN&MT, Tài chính, KH&ĐT và Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn 
thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) được giao tại Quyết định 
714 ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục 
CSDLQG cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện 



tử. Bộ Công an cần tập trung ưu tiên hoàn thành việc xây 
dựng CSDLQG về Dân cư, đây là công việc trọng tâm. Các bộ và cơ 
quan nêu trên cũng đượ chỉ đạo phải công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật quy định về tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, 
CSDL của các bộ, ngành, địa phương. 

Viettel, VNPT, FPT, VNPost ưu tiên bố trí nguồn lực cho xây dựng 
Chính phủ điện tử 

Cũng trong kết luận phiên họp đầu tiên của Ủy ban Quốc gia về Chính 
phủ điện tử, Thủ tướng đã chỉ đạo  Viettel, VNPT, FPT và Tổng công ty 
Bưu điện Việt Nam (VNPost) phát huy vai trò dẫn dắt trong triển khai các 
hệ thống thông tin, CSDL phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, đi đầu 
trong đổi mới tư duy, ứng dụng các công nghệ mới phù hợp với xu thế 
phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã 
hội số và bối cảnh cuộc CMCN 4.0. 

Bên cạnh đó, ưu tiên bố trí các nguồn lực cho xây dựng Chính phủ điện 
tử, có giải pháp huy động, tập hợp các doanh nghiệp có các thế mạnh 
khác trong lĩnh vực CNTT tham gia xây dựng Chính phủ điện tử, bảo 
đảm tận dụng tối đa lợi thế của khu vực tư nhân để nâng cao chất 
lượng, đẩy nhanh tiến độ triển khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về việc bảo mật, an ninh, an toàn thông tin và an ninh mạng. 

VNPost cần phối hợp chặt chẽ với VPCP, các bộ, ngành, địa phương 
trong việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến bảo đảm gia tăng số lượng hồ sơ giải quyết trên môi 
trường mạng. 

Theo infonet.vn 

 

2. 100% thủ tục hành chính thực hiện Cơ chế một 
cửa thu phí bằng phương thức điện tử 
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy 
Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công 
tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020. 

Mục tiêu của kế hoạch là tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến 
quản lý nhà nước đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; 
người và phương tiện vận tải xuất, nhập, quá cảnh được thực hiện 
thông qua Cơ chế một cửa quốc gia dưới hình thức dịch vụ công trực 
tuyến cấp độ 4. 



Toàn bộ các cơ quan Chính phủ liên quan trực tiếp và gián tiếp sử dụng 
thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất 
cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải được kết nối 
và chia sẻ thông tin quản lý nhà nước thông qua Cổng thông tin một cửa 
quốc gia. 

Kế hoạch đặt ra mục tiêu cụ thể là đến năm 2019, triển khai các thủ tục 
hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia có số lượng giao dịch 
nhiều, tác động lớn tới hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức và 
người dân đạt ít nhất 80% tổng số các thủ tục hành chính đối với hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện xuất cảnh, 
nhập cảnh, quá cảnh. 

Đến hết năm 2020, hoàn thành triển khai tất cả các thủ tục hành chính 
đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện 
vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc 
gia. 100% các thủ tục hành chính thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia 
thu phí, lệ phí bằng phương thức điện tử. 

Các chứng từ điện tử (Giấy phép điện tử, giấy chứng nhận điện tử và 
các giấy tờ điện tử tương đương) được cấp thông qua Cơ chế một cửa 
quốc gia được sử dụng khi thực hiện các thủ tục hành chính khác có liên 
quan.  

Thực hiện trao đổi và công nhận lẫn nhau về các chứng từ thương mại 
được cấp dưới dạng điện tử với các nước ASEAN và các trao đổi, xử lý 
chứng từ thương mại với các nước, khối - cộng đồng kinh tế theo các 
thỏa thuận và cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia. Hoàn thiện về cơ 
chế quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu qua biên giới. 

Năm 2018 và các năm tiếp theo, tiếp tục cắt giảm và đơn giản hóa danh 
mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải quản lý và kiểm tra chuyên 
ngành trước khi thông quan; cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra 
chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, giảm số lô hàng nhập 
khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu xuống dưới 10%... 

Theo hanoimoi.com.vn 

 

 

 

 



3. Đã có bao nhiêu thủ tục của các bộ kết nối NSW? 
Bộ GTVT là đơn vị phải kết nối nhiều nhất, tiếp đến là Bộ Y tế, 
TN&MT, NN&PTNT… 

 

Số lượng thủ tục đăng ký kết nối của các bộ, ngành giai đoạn 2018-
2020. Ảnh: Báo Hải quan 

Theo Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), 
Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), cải cách công tác kiểm tra chuyên 
ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai 
đoạn 2018 - 2020, giai đoạn này các bộ, ngành phải kết nối 138 thủ tục 
vào NSW. 

Bộ GTVT chiếm số lượng nhiều nhất với 65 thủ tục. Cả 65 thủ tục của 
bộ này đều đăng ký kết nối trong năm 2018. Trong đó có đến 44 thủ tục 
hoàn thành kết nối trong quý III. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Bộ GTVT 
chưa công bố chính thức hoàn thành số lượng thủ tục đăng ký kết nối 
trong quý III. 

Thời gian qua, Bộ GTVT là một trong những đơn vị tích cực phối hợp với 
Tổng cục Hải quan - Cơ quan thường trực Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về 
ASW, NSW và tạo thuận lợi thương mại để triển khai các công việc liên 
quan và kết nối thử nghiệm nhiều thủ tục. 

Đơn vị có số thủ tục phải kết nối nhiều thứ 2 là Bộ Y tế với 23 thủ tục và 
cả 23 thủ tục của bộ này đều đăng ký hoàn thành vào tháng 12/2018. 



Liên quan đến thực hiện nhiệm vụ kết nối thủ tục hành chính vào NSW 
của Bộ Y tế, đến trung tuần tháng 9, trong 23 thủ tục đăng ký của Bộ Y 
tế, duy nhất 1 thủ tục được đơn vị chủ trì thuộc Bộ phối hợp với Cơ quan 
thường trực để thực hiện công việc liên quan là Thủ tục công bố tiêu 
chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A. Nhưng thủ tục này 
vẫn chưa sẵn sàng kết nối, vì Bộ Y tế đã điều chỉnh và chưa thống nhất 
được yêu cầu nghiệp vụ với thủ tục này. 

Đáng lo ngại hơn, đến cuối tháng 9 còn đến 22 thủ tục Bộ Y tế đã đăng 
ký kết nối trong năm 2018, nhưng đến nay chưa có đơn vị chủ trì của bộ 
này phối hợp với Cơ quan thường trực để thực hiện các công việc liên 
quan. Và hơn 50% thủ tục trong số đó thuộc trách nhiệm Cục Quản lý 
dược chủ trì. 

Các bộ tiếp theo có nhiều thủ tục đăng ký kết nối có thể kể đến là Bộ 
TN&MT (12 thủ tục), Bộ NN&PTNT (10 thủ tục)… 

Ngoài ra, có 11 thủ tục liên quan đến bộ, ngành phải thực hiện. Trong đó 
10 thủ tục do Bộ GTVT chủ trì, các bộ phối hợp gồm: Tài chính, Quốc 
phòng, NN&PTNT, Y tế. 1 thủ tục do Bộ Tài chính chủ trì, Bộ GTVT phối 
hợp liên quan đến thủ tục quản lý, giám sát tự động đối với hàng hóa 
xuất nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất nhập cảng, quá 
cảnh theo các loại hình vận chuyển đường biển, đường bộ, đường 
không và các hình thức vận chuyển đa phương thức; kết nối với Bộ 
GTVT để trao đổi, chia sẻ thông tin định vị đối với phương tiện vận tải 
đường biển, đường bộ. 

Theo mục tiêu trong kế hoạch, hết năm 2019, triển khai các thủ tục hành 
chính thông qua NSW có số lượng giao dịch nhiều, tác động lớn tới hoạt 
động của các doanh nghiệp, tổ chức và người dân đạt ít nhất 80% tổng 
số các thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh; 
người và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. 

Hết năm 2020, hoàn thành triển khai tất cả các thủ tục hành chính đối 
với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải 
xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua NSW. 

Theo baochinhphu.vn 

 

 

 

 



4. Tránh ban hành các chính sách mang tính thử 
nghiệm gây sốc 
Thực hiện tốt công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào 
tạo, hạn chế tối đa việc ban hành các chính sách mang tính thử 
nghiệm gây sốc, tác động xấu đến xã hội và người dân.  

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ khai 
mạc vào ngày mai (2-10). Tại hội nghị này, Trung ương sẽ thảo luận 
thông qua báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 
2018, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách 2019.  

Đặc biệt, năm 2018 cũng là năm quan trọng của giai đoạn 2016-2020, 
đánh dấu nửa thời gian thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII. Nhân dịp 
này, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có những 
thông tin về kết quả đạt được trong năm 2018 và các giải pháp cho năm 
2019. 

Hoàn thành 12/12 chỉ tiêu kinh tế-xã hội 

Theo Phó Thủ tướng, nhờ sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống 
chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh 



tế-xã hội nước ta tiếp tục đà chuyển biến tích cực, năm sau tốt hơn năm 
trước, đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả lĩnh vực. Năm 2018 
ước hoàn thành và vượt 12/12 chỉ tiêu kinh tế-xã hội. 

Năm 2018, tình hình thế giới vẫn tiếp tục xu hướng phức tạp của những 
năm gần đây: Cạnh tranh địa chính trị gay gắt, xung đột xảy ra ở nhiều 
nơi, kinh tế toàn cầu tiếp tục phục hồi nhưng cũng có nhiều rủi ro; chủ 
nghĩa bảo hộ mậu dịch, “chiến tranh” thương mại gia tăng, giá dầu thô 
tăng mạnh cùng với những biến động về lãi suất, tỉ giá trên thị trường 
tiền tệ thế giới. Đặc biệt, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang 
tác động sâu rộng đến tất cả lĩnh vực đời sống xã hội. 

Trong bối cảnh đó, ngay khi bước vào năm kế hoạch 2018, Chính phủ 
đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá, tổng kết những 
kết quả đạt được của năm 2017 và triển khai Kế hoạch phát triển kinh 
tế-xã hội năm 2018. 

Hội nghị đã vinh dự đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc 
hội tới dự. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư tham dự và chỉ đạo hội nghị 
trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về tổng kết năm và triển khai kế 
hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm tới. 

Với tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là kiên trì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ 
mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền 
kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng... nhờ đó, tình hình kinh tế-xã hội 
sau ba quý của năm 2018 tiếp tục duy trì đà chuyển biến tích cực; dự 
kiến tất cả chỉ tiêu đặt ra đều đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. 

Kết quả nổi bật nhất là lạm phát được kiểm soát liên tiếp trong năm thứ 
ba của giai đoạn 2016-2020, CPI bình quân luôn duy trì ở mức dưới 4%, 
thấp hơn mục tiêu Quốc hội giao. Các chính sách tài khóa, tiền tệ và 
chính sách vĩ mô khác được điều hành linh hoạt; nợ công giảm từ 64,8% 
cuối năm 2015 xuống còn khoảng 61,4% năm 2018, thời gian trả nợ 
được kéo dài. 

Tốc độ tăng trưởng GDP chín tháng tính từ đầu năm 2018 ước đạt 
6,98%, cả năm dự báo triển vọng có thể đạt cao hơn chỉ tiêu Quốc hội 
đề ra 6,7%. Quy mô nền kinh tế tăng mạnh, năm 2018 đạt 5,5 triệu tỉ 
đồng (tương đương 240,5 tỉ USD), gấp 1,33 lần năm 2015. GDP bình 
quân đầu người ước đạt 2.540 USD, tăng 440 USD so với năm 2015. 

Áp lực tỉ giá, dầu thô 

Bên cạnh kết quả đạt được, nền kinh tế vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế 
và tiếp tục gặp những thách thức từ bên ngoài. Sức ép lạm phát còn lớn 



do tác động của nhiều yếu tố, nhất là biến động tỉ giá, lãi suất (Mỹ đã 
tăng lãi suất ba lần trong năm 2018 và dự kiến từ giờ đến cuối năm sẽ 
tăng thêm một lần nữa), xu hướng tăng giá dầu thô và việc thực hiện lộ 
trình giá thị trường với điện, dịch vụ giáo dục, y tế... 

Tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế được nâng lên nhưng khả năng 
chống chịu trước những biến động bên ngoài còn hạn chế. Giải ngân 
vốn đầu tư công, cổ phần hóa DNNN, thoái vốn ở nhiều bộ, ngành và 
địa phương còn chậm. Tình hình sản xuất, kinh doanh nhiều lĩnh vực 
còn khó khăn, năng lực hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong 
nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế. Cải cách hành 
chính, nhất là thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều 
điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực còn rườm 
rà, phức tạp, chưa cải cách thực chất. 

Nhìn sang các năm 2019 và 2020, xu thế tích cực của nền kinh tế vẫn là 
chủ đạo, triển vọng kinh tế Việt Nam tiếp tục khả quan, nhất là môi 
trường kinh tế vĩ mô ổn định, niềm tin vào cải cách môi trường đầu tư, 
kinh doanh được củng cố. Tuy nhiên, các bộ, ngành, địa phương và các 
doanh nghiệp cần lưu tâm tới một số rủi ro, thách thức, trong đó lớn nhất 
là thách thức đến từ bên ngoài, tạo áp lực cho công tác điều hành, ứng 
phó với các biến động trong tương lai. 

 
Sự biến động của giá dầu thế giới sẽ tạo sức ép đối với công tác điều 

hành kinh tế vĩ mô trong năm 2019. Ảnh: PVN 



Đó là sức ép về lãi suất đồng USD, giá dầu thô và giá cả hàng hóa thế 
giới; căng thẳng do chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn có 
thể kéo dài; xu hướng bảo hộ mậu dịch tiếp tục gia tăng, tạo áp lực lớn 
cho điều hành chính sách tiền tệ, tỉ giá, lãi suất và lạm phát trong nước. 

Từ năm 2019, Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế đã ký kết, 
nhất là cam kết mở cửa, hội nhập... mang lại cơ hội thu hút nguồn lực 
nước ngoài nhưng đồng thời cũng là áp lực cạnh tranh không nhỏ đối 
với sản xuất, kinh doanh trong nước. 

Tinh gọn bộ máy, giảm biên chế 

Chính phủ đã xác định mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế-xã hội cho 
năm 2019 là: Tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng 
cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế; tập trung cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; đẩy mạnh, tạo 
chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ 
cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, 
chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; quyết liệt đổi mới sáng tạo, ứng 
dụng khoa học công nghệ và tận dụng hiệu quả Cách mạng công nghiệp 
4.0. 

Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao 
đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đẩy mạnh cải cách hành 
chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành 
động, phục vụ. 

Từ đó, Chính phủ đề ra một số giải pháp như kiên định mục tiêu ổn định 
kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh 
tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 
Điều hành, phối hợp đồng bộ, linh hoạt, chủ động chính sách tiền tệ, 
chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác. 

Thực hiện tốt công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, 
hạn chế tối đa việc ban hành các chính sách mang tính thử nghiệm gây 
sốc, tác động xấu đến xã hội và người dân. Cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh 
xã hội hóa, thu hút các nguồn lực ngoài nhà nước đầu tư cho giáo dục 
đào tạo, phát triển nhân lực chất lượng cao. Kiên quyết thực hiện việc 
trao quyền tự chủ toàn diện cho các cơ sở đào tạo. 

Tiếp tục nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách thu hút, trọng 
dụng, đãi ngộ, bảo vệ, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực 
chất lượng cao. Tập trung nguồn lực thực hiện một số dự án kết cấu hạ 



tầng trọng điểm có tính lan tỏa cao; đẩy nhanh tiến độ dự án đường bộ 
cao tốc Bắc-Nam, các dự án trọng điểm quốc gia và các điều kiện cần 
thiết để triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. 

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của năm 2019:  

GDP tăng khoảng 6,6%-6,8%, tốc độ tăng CPI bình quân khoảng 4%, 
tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%-8%, tỉ lệ nhập siêu so với 
tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã 
hội chiếm khoảng 33%-34% GDP...  

Theo plo.vn 

 

5. Chính phủ nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã 
hội cả năm 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho 
biết, những tháng cuối năm Chính phủ tập trung quyết liệt hoàn 
thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội cả năm. 

Tại cuộc báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 tổ chức chiều 1/10, Bộ 
trưởng Mai Tiến Dũng cho biết kinh tế đạt được những điểm khích lệ, 
tăng đều ở 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ; đặc biệt 
công nghiệp chế biến chế tạo tăng rất tốt. Lạm phát được kiểm soát, dự 
kiến chung đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4%.  

Đến thời điểm này, cả 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đã hoàn 
thành; trong đó có 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức và 4 chỉ tiêu hoàn 
thành; dự báo có 9 chỉ tiêu vượt mức hoàn thành kế hoạch 5 năm.  

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, bên cạnh những thành quả đạt được 
Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành chức năng nhìn nhận 
những bất cập, những diễn biến phức tạp của cuộc chiến thương mại 
Mỹ - Trung, từ đó không được chủ quan, lơ là trước những kết qủa đã 
đạt được; nhất là việc cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện 
kinh doanh, trong tháng 10 phải thực hiện được việc cắt giảm theo kế 
hoạch đã đề ra.  

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chủ trì kiểm soát chặt chẽ 
những biến động nhất là những chỉ số vĩ mô, liên quan tới lạm phát; cơ 
cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp… 



 

Sáng 1/10/2018, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2018. Ảnh: Thống 

Nhất – TTXVN 

Về tình hình từ nay đến cuối năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 
các tổ chức quốc tế dự báo triển vọng kinh tế của Việt Nam tiếp tục khả 
quan, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2018 dự kiến dao động trong 
khoảng 6,6-6,9%.  

Chỉ số giá CPI có xu hướng tăng trong quý II và quý III năm 2018, dự 
báo bình quân cả năm 2018 vẫn bảo đảm đạt mục tiêu đề ra nhờ việc 
thực hiện đồng bộ các chính sách kiểm soát lạm phát, tạo điều kiện để 
điều hành giá và có dư địa điều chỉnh giá mặt hàng do Nhà nước quản 
lý.  

Tuy vậy, với những thách thức hiện hữu, nhất là việc thiếu hụt các động 
lực tăng trưởng chính trong khi áp lực lạm phát tăng lên trong những 
tháng cuối năm, hạn chế dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ để thúc đẩy 
tăng trưởng.  

Báo cáo từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, GDP 9 tháng năm 2018 
tăng 6,98%, là mức tăng cao nhất của 9 tháng kể từ năm 2011 trở về 
đây. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ; tháng 
9/2018 tăng 0,59% so với tháng trước. CPI bình quân 9 tháng năm 2018 
tăng 3,57%. Trong 9 tháng, xuất siêu 5,39 tỷ USD. Có 26 mặt hàng đạt 



kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó có 5 mặt hàng đạt trên 10 
tỷ USD.  

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước 
và bằng 34% GDP. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tăng 6%; 
góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tăng 36,8%.  

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt mức tăng trưởng 9 tháng 
năm nay cao nhất trong giai đoạn 2012-2018, khẳng định cơ cấu lại 
ngành nông nghiệp đã phát huy hiệu quả.  

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định là điểm sáng 
của khu vực này và là động lực chính của tăng trưởng kinh tế với mức 
tăng cao 12,65%, tuy thấp hơn mức tăng của cùng kỳ năm 2017 nhưng 
cao hơn nhiều so với mức tăng 9 tháng các năm 2012-2016.  

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,3%, 
nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,8%. Thu hút khách du lịch đạt trên 11,6 
triệu lượt, tăng 22,9%.  

Trong 9 tháng, cả nước có trên 96.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập 
mới với tổng vốn đăng ký là 963,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,8% về số doanh 
nghiệp và tăng 6,7% về số vốn. Còn có gần 23.000 doanh nghiệp quay 
trở lại hoạt động, tăng 8,5% so với cùng kỳ./.  
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6. Thói quen không hay của nhiều cơ quan 
Bà Phan Thị Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho 
biết trước đây các cơ quan, tổ chức khi tiếp nhận hồ sơ, ví dụ như 
hồ sơ xin việc làm, nhập học, đăng ký tài sản… thường yêu cầu 
phải nộp bản sao có chứng thực.  

Bên cạnh đó còn có trường hợp không chỉ yêu cầu bản sao có chứng 
thực mà còn đưa ra thời hạn sử dụng bản sao có chứng thực là ba 
tháng, sáu tháng. Quá thời hạn này thì không tiếp nhận mà yêu cầu 
chứng thực bản sao lại, trong khi không có quy định nào đặt ra thời hạn 
sử dụng của bản sao có chứng thực cả. Từ đó dẫn đến nhu cầu chứng 
thực bản sao tăng lên rất nhiều và việc này đã gây phiền hà, tốn kém, 
mất thời gian cho người dân, lãng phí cho xã hội, đồng thời gây áp lực, 
quá tải cho cơ quan, người thực hiện chứng thực. 

Trước thực trạng trên, ngày 20-6-2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Chỉ thị số 17 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp 



bản sao có chứng thực. Sau đó, TP.HCM đã có nhiều giải pháp quyết 
liệt để thực hiện chỉ thị này như tổ chức hội nghị và có văn bản quán triệt 
đến các sở/ngành, quận/huyện, các cơ quan liên quan; đưa thông tin lên 
website, tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức và 
người dân, đưa vào các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục hành 
chính… Trong đó đặc biệt nhấn mạnh, hướng dẫn người dân, cơ quan, 
tổ chức trong việc sử dụng, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ phải thực hiện 
đối chiếu bản sao với bản chính mà không được yêu cầu nộp bản sao có 
chứng thực. Kết quả cho thấy yêu cầu chứng thực bản sao giảm đáng 
kể. Qua thống kê số liệu về chứng thực bản sao của các quận/huyện 
sáu tháng đầu năm 2018 cho thấy số lượng văn bản chứng thực bản 
sao có giảm so với sáu tháng đầu năm 2017. 

 
Tiếp nhận việc sao y, chứng thực tại UBND phường 13, quận Gò Vấp, 

TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA 

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số cơ quan, tổ chức khi tiếp nhận, giải 
quyết hồ sơ vẫn yêu cầu nộp bản sao có chứng thực. Vì vậy, trong thời 
gian tới cần phải tiếp tục tăng cường tuyên truyền hơn nữa về vấn đề 
này, đặc biệt là cho các cơ quan, tổ chức bên ngoài hệ thống cơ quan 
hành chính nhà nước và cho người dân. Cũng như phải chấn chỉnh, xử 
lý đối với những trường hợp không thực hiện đúng quy định, vẫn yêu 



cầu bản sao có chứng thực, không thực hiện việc đối chiếu bản chính 
với bản sao khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân. 

Thấy mộc đỏ của phường mới yên tâm 

Theo ông Đỗ Thanh Quyền, Trưởng phòng Tư pháp quận Bình Tân, 
hiện một số người dân vẫn tiếp tục đi sao y, chứng thực là do thói quen 
cũ, suy nghĩ sao y có dấu mộc đỏ của cơ quan nhà nước giấy tờ có giá 
trị hơn, khi nộp hồ sơ cũng dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, đối với một số 
giấy tờ nhà đất, bằng cấp,… có một số tổ chức khi tiếp nhận thường yêu 
cầu người dân đi sao y. 

Hiện nay, quận Bình Tân đã không yêu cầu người dân nộp bản sao có 
chứng thực khi đến làm thủ tục hành chính khác như hộ tịch, đất đai,… 
Số lượng hồ sơ sao y, chứng thực cũng đã giảm đáng kể. Việc này đã 
mang lại hiệu quả rất rõ rệt cho cả cơ quan nhà nước và người dân. 

Không “cắm đầu vào ký sao y” có nhiều cái lợi 

Theo chủ tịch một phường ở Thủ Đức, vì số lượng quá lớn nên những 
sai sót trong quá trình sao y, chứng thực là hoàn toàn có. Vì nhiều lúc 
một bản sao dày đến hàng trăm trang, cán bộ phải kiểm từng trang một. 

Vị này nhìn nhận giảm bớt sao y, chứng thực ở phường sẽ có nhiều cái 
lợi. Người dân sẽ không phải tốn tiền sao y, Nhà nước không phải tốn 
công quản lý, khi tiếp nhận hồ sơkhông cần 2-3 người, không phải mất 
nhiều thời gian khi phải giở ra coi từng trang một. Một ngày phải đối 
chiếu không biết bao nhiêu tờ. Phải coi bằng cấp, CMND có giả không. 

Nếu không “cắm đầu vào ký sao y”, lãnh đạo có thể làm những việc 
khác, có nhiều thời gian xuống cơ sở với dân. Giảm được nhiều vật tư, 
vật liệu như dấu, mực, công sức. Ở nước ngoài, cơ quan nhà nước 
không làm nhiệm vụ chứng thực mà ngay cả bác sĩ phòng mạch cũng 
làm được việc này. 

Nên giao hết cho công chứng 

Ông Lê Hoàng Hà, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, cho rằng tốt nhất là 
không cần sao y, chứng thực nữa. Nếu có những sao y cần thiết thì giao 
cho các tổ chức công chứng làm thay các UBND phường, quận. 

Muốn vậy, người dân và các tổ chức, cá nhân cần giao dịch phải nhận 
thức rằng việc chứng minh, thẩm định các giấy tờ giao dịch là trách 
nhiệm của hai bên chứ không phải thuộc về Nhà nước. 

Xã hội muốn đặt trách nhiệm vào chính quyền nên cứ yêu cầu sao y, 
chứng thực rồi đẩy trách nhiệm cho UBND phường có trách nhiệm thẩm 



định, chứng thực. Nếu quả thực có những nhu cầu như thế thì nên giao 
cho những tổ chức khác phục vụ mà không cần phải cơ quan nhà nước. 
Làm được vậy sẽ tinh gọn bộ máy. 
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7. Sẽ mở rộng phạm vi giải quyết hồ sơ người có 
công còn tồn đọng 
Tính đến tháng 7/2018, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã trình 
Thủ tướng Chính phủ cấp, đổi trên 50.000 bằng Tổ quốc ghi công; 
các địa phương, ngành, công an, quân đội đã xác nhận 2.500 
thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; đặc biệt 
đã thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xác nhận và cấp Bằng Tổ 
quốc ghi công đối với với gần 1.800 liệt sĩ. 

Theo phản ánh của cử tri tỉnh Quảng Ninh, Vĩnh Long, hiện còn tồn đọng 
nhiều hồ sơ đề nghị công nhận và hưởng chế độ chính sách đối với 
thanh niên xung phong hỏa tuyến, gia đình liệt sĩ, người có công với 
cách mạng, nhiễm chất độc hóa học... Cử tri các tỉnh đề nghị cơ quan có 
thẩm quyền sớm giải quyết chế độ, chính sách với người có công, người 
cao tuổi, đã chết nhưng chưa được hưởng. 

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau: 

Về giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong: Chế độ đối với 
thanh niên xung phong theo từng diện đối tượng được hưởng theo 
Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005, Quyết định số 
142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg 
ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó thanh niên xung 
phong được hưởng trợ cấp một lần, trường hợp sống cô đơn, không nơi 
nương tựa được trợ cấp hàng tháng, ngoài ra còn được Nhà nước mua 
BHYT, khi từ trần, người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng phí. 

Về giải quyết hồ sơ đề nghị công nhận và hưởng chế độ chính sách đối 
với thanh niên xung phong theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg và 
Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội cũng đã có Văn bản số 3332/LĐTBXH-NCC 
ngày 31/8/2016 yêu cầu gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các 
tỉnh, thành phố rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải quyết chế độ trợ cấp 1 
lần, trợ cấp hàng tháng, BHYT, mai táng phí đối với Thanh niên xung 
phong theo quy định của Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 
40/2011/QĐ-TTg nêu trên. 



Đối với các thanh niên xung phong đề nghị xác nhận thương binh: Bên 
cạnh việc xem xét xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như 
thương binh theo quy định hiện hành, thực hiện kế hoạch giải quyết hồ 
sơ tồn đọng theo quy định tại Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 
20/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy trình 
giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công, việc xem xét 
xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 
(trong đó có cả đối tượng Thanh niên xung phong bị thương) đang được 
các địa phương và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với 
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tích cực rà soát, xem xét, giải quyết. 

Ngày 31/3/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Văn 
bản số 331/LĐTBXH-NCC đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
các tỉnh, thành phố rà soát, thống kê số đối tượng thanh niên xung 
phong chưa được xem xét, giải quyết chế độ do thiếu hồ sơ đồng thời 
Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam cũng thực hiện việc rà soát, 
thống kê đối tượng thanh niên xung phong chưa được hưởng chế độ, để 
có phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét xác nhận liệt sĩ, 
thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. 

Về giải quyết chế độ đối với dân công hỏa tuyến thuộc thẩm quyền của 
Bộ Quốc phòng (là cơ quan chủ trì, tham mưu trình Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 về một 
số chế độ, chính sách đối với các đối tượng nêu trên). 

Giải pháp giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị công nhận và hưởng chế độ 
chính sách người có công với cách mạng: Trong thời gian vừa qua, Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động phối hợp với các địa 
phương rà soát số hồ sơ tồn đọng và năm 2016 đã đột phá trong việc 
xem xét giải quyết hồ sơ tồn đọng bằng việc triển khai thí điểm giải quyết 
hồ sơ người có công tồn đọng tại 5 địa phương (Lai Châu, Bắc Kạn, 
Thái Bình, Đà Nẵng, Long An) để rút kinh nghiệm triển khai toàn quốc. 

Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 7/3/2017 của Chính phủ, ngày 
20/3/2017, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban 
hành Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH về quy trình giải quyết hồ sơ 
người có công tồn đọng, gồm 7 bước và quy định chặt chẽ hơn so với 
Kế hoạch triển khai thí điểm, quy định về hồ sơ tồn đọng cụ thể hơn; các 
địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch thực hiện, Tổ 
công tác Trung ương cùng với các bộ, ngành, địa phương rà soát thẩm 
định hồ sơ đồng thời công khai thông tin hồ sơ trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, với mục tiêu hết năm 2017 giải quyết căn bản hồ sơ 
tồn đọng xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như 



thương binh đang lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ 
chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố và Công an tỉnh, thành phố trở lên. 

Với sự quyết tâm của Tổ công tác Trung ương, Ban Chỉ đạo tại các địa 
phương và các bộ, ngành, cơ quan liên quan trong việc xem xét giải 
quyết hồ sơ tồn đọng, tính đến tháng 7/2018, Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ cấp, đổi trên 50.000 bằng 
Tổ quốc ghi công; các địa phương, ngành, công an, quân đội đã xác 
nhận 2.500 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; đặc 
biệt đã thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xác nhận và cấp Bằng Tổ 
quốc ghi công đối với với gần 1.800 liệt sĩ. 

Trên cơ sở kết quả thực hiện việc giải quyết hồ sơ tồn đọng theo Quyết 
định số 408/QĐ-LĐTBXH về xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng 
chính sách như thương binh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ 
rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn thiện phương thức giải quyết: Giảm bớt 
thủ tục hành chính, tăng cường công khai minh bạch, chống man khai 
hồ sơ, trục lợi chính sách, từng bước nghiên cứu, mở rộng phạm vi giải 
quyết hồ sơ còn tồn đọng ở các ngành, cấp huyện, cấp xã và trong nhân 
dân. Bên cạnh đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục nghiên 
cứu, hoàn thiện chính sách theo hướng sửa đổi toàn diện Pháp lệnh Ưu 
đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Đối với hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến và 
con đẻ của họ, hiện nay vẫn đang được tiến hành thường xuyên và đảm 
bảo thời gian xem xét giải quyết theo quy định của văn bản quy phạm 
pháp luật hiện hành; không có diện hồ sơ tồn đọng đối với đối tượng 
này. 
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8. Chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử 
Chậm nhất ngày 1.11.2020 phải hoàn thành việc tổ chức thực hiện 
sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã của cơ quan thuế. 

Đó là một trong những nội dung tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định 
về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Trước ngày 
1.11.2020, việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang HĐĐT được thực hiện 
theo lộ trình sau: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh 
đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa 
đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 1.11.2018 thì được tiếp 



tục sử dụng đến hết ngày 31.10.2020 và thực hiện theo Nghị định số 
51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP. 

 

Chuyển từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử 

Trong thời gian từ 1.11.2018 đến 31.10.2020, trường hợp cơ quan thuế 
thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng HĐĐT, nếu cơ sở 
kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà 
tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy thì gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế 
cùng với nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu 
hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và 
đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra 
cứu dữ liệu hóa đơn. 

Đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới trong thời gian từ ngày 
1.11.2018 đến 31.10.2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở 
kinh doanh thực hiện áp dụng HĐĐT thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo 
hướng dẫn cơ quan thuế. Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở 
giáo dục công lập, y tế công lập) đã sử dụng phiếu thu tiền thì tiếp tục sử 
dụng và chuyển đổi sang áp dụng HĐĐT theo lộ trình. 

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính cũng đã tiến hành thí điểm với 200 
doanh nghiệp thực hiện HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế và 
nhiều doanh nghiệp sử dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế. 
Nghị định 119 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.11. 
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9. Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử 
về chữ ký số 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi 
tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng 
thực chữ ký số. 

Chứng thư số do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc 
gia, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, Tổ chức 
cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, Tổ 
chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của cơ quan, 
tổ chức cấp phải bao gồm các nội dung: Tên của tổ chức cung cấp dịch 
vụ chứng thực chữ ký số; tên của thuê bao; số hiệu chứng thư số; thời 
hạn có hiệu lực của chứng thư số; khóa công khai của thuê bao; chữ ký 
số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; các hạn chế về 
mục đích, phạm vi sử dụng của chứng thư số...  

Tất cả các cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước, người có thẩm 
quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và 
sử dụng con dấu đều có quyền được cấp chứng thư số có giá trị như 
quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này.  

Chứng thư số cấp cho chức danh nhà nước, người có thẩm quyền của 
cơ quan, tổ chức phải nêu rõ chức danh và tên cơ quan, tổ chức của 
người đó.  

Chữ ký số của đối tượng được cấp chứng thư số chỉ được sử dụng để 
thực hiện các giao dịch theo đúng thẩm quyền của cơ quan, tổ chức và 
chức danh được cấp chứng thư số. 

Về giá trị pháp lý của chữ ký số, Nghị định quy định, trong trường hợp 
pháp luật quy định văn bản cần có chữ ký thì yêu cầu đối với một thông 
điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký 
bằng chữ ký số và chữ ký số được đảm bảo an toàn theo quy định. 

Theo đó, chữ ký số được tạo ra trong thời gian chứng thư số có hiệu lực 
và kiểm tra được bằng khóa công khai ghi trên chứng thư số đó; chữ ký 
số được tạo ra bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng với khóa công 
khai ghi trên chứng thư số; khóa bí mật chỉ thuộc sự kiểm soát của 
người ký tại thời điểm ký.  

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định rõ, chữ ký số và chứng thư số nước 
ngoài được cấp giấy phép sử dụng tại Việt Nam có giá trị pháp lý và hiệu 
lực như chữ ký số và chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng 
thực chữ ký số công cộng của Việt Nam cấp.  



Điều kiện sử dụng chứng thư số nước ngoài phải đảm bảo chứng thư số 
còn hiệu lực, được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép sử dụng 
tại Việt Nam hoặc chấp nhận trong giao dịch quốc tế. Trường hợp sử 
dụng chứng thư số nước ngoài cho máy chủ và phần mềm không cần 
giấy phép./.  

Theo bnews.vn 

 

10. Đà Nẵng: Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại 
hóa kho bạc 
Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đà Nẵng đã triển khai thành công các 
chương trình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động 
nghiệp vụ và quản lý nội bộ, từ đó, giảm thời gian, tạo điều kiện 
thuận lợi cho khách hàng khi thực hiện giao dịch với kho bạc. 

 

Cán bộ KBNN Đà Nẵng đang kiểm tra các hồ sơ thanh toán vốn được 
các đơn vị sử dụng ngân sách gửi tới. Ảnh: H.T 

Đây cũng chính là những bước cải cách để chuẩn bị tiến tới kho bạc 
điện tử vào năm 2020 của KBNN Đà Nẵng. 

Luôn nhận thức rõ là “người phục vụ” 

Ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc KBNN Đà Nẵng cho biết, là đơn vị thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính - ngân sách, 



KBNN Đà Nẵng luôn nhận thức rõ trách nhiệm của “người phục vụ” khi 
tham gia vào tiến trình cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng.  

Để hướng đến “mọi đối tượng được phục vụ” là các tổ chức, cá nhân có 
quan hệ giao dịch với các đơn vị KBNN trên địa bàn, việc ứng dụng 
CNTT tiến tới Kho bạc điện tử trong tương lai gần là giải pháp được 
KBNN Đà Nẵng quan tâm thực hiện. Trong những năm gần đây, KBNN 
Đà Nẵng đã thực hiện cải cách hiện đại hóa từ việc triển khai thành công 
các ứng dụng, các dự án CNTT của KBNN đến xây dựng và triển khai 
một số ứng dụng khác trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ.  

Theo đó, KBNN Đà Nẵng đã chủ động phối hợp với các cơ quan thu và 
các ngân hàng thương mại (NHTM) thực hiện cải tiến, hợp lý hóa và tích 
cực ứng dụng CNTT để tổ chức tốt công tác thu, thực hiện hạch toán 
nhanh chóng, chính xác số liệu thu NSNN, góp phần quan trọng vào việc 
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN hàng năm của TP. Đà Nẵng. 

Từ sự chủ động này, KBNN Đà Nẵng đã trở thành một trong số ít đơn vị 
trong toàn hệ thống KBNN sớm triển khai thực hiện phối hợp và ủy 
nhiệm thu NSNN cho các NHTM nhờ vào ứng dụng CNTT của Dự án 
hiện đại hóa thu NSNN thông qua cơ sở dữ liệu dùng chung trên toàn 
quốc. Đặc biệt, đến năm 2018, 100% các đơn vị KBNN quận, huyện trực 
thuộc không chỉ thực hiện ủy nhiệm thu cho các chi nhánh NHTM - nơi 
có tài khoản thanh toán, mà còn ủy nhiệm thêm bằng các tài khoản 
chuyên thu tại một số các chi nhánh NHTM trên địa bàn (mỗi đơn vị 
KBNN trên địa bàn đã ủy nhiệm thu cho từ 2 - 4 chi nhánh NHTM). Qua 
đó, tạo nên một mạng lưới gần 20 chi nhánh thuộc 5 hệ thống NHTM lớn 
(Agribank, BIDV, Vietinbank,  

Vietcombank và MBbank). Đồng thời, KBNN Đà Nẵng đã thiết lập được 
kênh thanh toán song phương với KBNN; tham gia vào quy trình thu 
NSNN với cả 2 hình thức là chuyển khoản và tiền mặt của tất cả các 
khoản thuế, phí, lệ phí nội địa và xuất nhập khẩu, cùng với các khoản 
thu phạt vi phạm hành chính các loại. 

“Trong quá trình phối hợp thu, các bên bao gồm các cơ quan thu, KBNN 
và các ngân hàng nhận ủy nhiệm thu đã phối hợp trao đổi dữ liệu về số 
phải thu và số đã thu hoàn toàn tự động thông qua việc khai thác dữ liệu 
dùng chung từ Dự án hiện đại hóa thu NSNN. Hoạt động này đã tạo nên 
một mạng lưới các điểm thu NSNN của các chi nhánh, các điểm giao 
dịch do các NHTM thực hiện một cách rộng khắp trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có 



thêm sự lựa chọn trong thực hiện nghĩa vụ với NSNN”, ông Cường nhấn 
mạnh.  

100% đơn vị kho bạc trực thuộc đã triển khai dịch vụ công trực 
tuyến   

Từ đầu năm 2016, KBNN Đà Nẵng là một trong số 5 đơn vị KBNN trong 
cả nước được chọn triển khai thí điểm 3 dịch vụ công (DVC) trực tuyến 
(đăng ký sử dụng bổ sung tài khoản tại KBNN và thay đổi mẫu dấu, mẫu 
chữ ký; kê khai và giao nhận hồ sơ kiểm soát chi; đăng ký rút tiền mặt 
với KBNN) theo quy định tại Quyết định số 2704/QĐ-BTC ngày 
17/12/2015 của Bộ Tài chính về việc thí điểm thủ tục giao dịch điện tử 
đối với DVC trên Cổng thông tin điện tử KBNN. Cho đến thời điểm hiện 
tại, Đà Nẵng đã trở thành một trong số ít các kho bạc tỉnh, thành phố 
trong toàn hệ thống chính thức triển khai DVC trực tuyến KBNN tại 
100% các đơn vị KBNN trên địa bàn. 

Tuy nhiên, theo ông Cường, do là giai đoạn đầu triển khai và còn phụ 
thuộc vào điều kiện để tham gia của các đơn vị sử dụng NSNN, nên số 
lượng đơn vị đã giao dịch theo hình thức điện tử trực tuyến với các đơn 
vị KBNN trên địa bàn Đà Nẵng chưa nhiều, hiện vẫn trong giai đoạn 
thăm dò. “Theo đó, trên tinh thần chủ động, khẩn trương, trách nhiệm, 
việc mở rộng hình thức giao dịch trực tuyến đến tất cả các đơn vị sử 
dụng ngân sách trên địa bàn thành phố sẽ được KBNN Đà Nẵng quyết 
liệt thực hiện trong thời gian tới, nhằm sớm hướng tới mục tiêu kho bạc 
điện tử theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020”, ông Cường 
cho biết. 

Bên cạnh đó, KBNN Đà Nẵng đã chủ động xây dựng thêm một số 
chương trình, các ứng dụng CNTT áp dụng hiệu quả vào hoạt động 
nghiệp vụ và quản lý nội bộ của đơn vị. Cụ thể là việc ứng dụng tin nhắn 
SMS để chuyển số liệu thu - chi và tồn quỹ ngân sách đến lãnh đạo địa 
phương các cấp sau khi kết xuất từ Hệ thống TABMIS (hệ thống thông 
tin quản lý ngân sách và kho bạc) ở một số thời điểm quan trọng theo 
định kỳ hoặc đột xuất, giúp cho việc điều hành ngân sách địa phương 
được chủ động, kịp thời.  

Trong giao nhận hồ sơ và trả kết quả khi xử lý các thủ tục hành chính về 
chi NSNN, KBNN Đà Nẵng đã nghiên cứu xây dựng chương trình quản 
lý công việc bằng ứng dụng tin học và áp dụng từ trước những năm 
2005. Chương trình đã thay thế cho việc lập sổ theo dõi giao nhận, trả 
kết quả thủ công, đáp ứng được tính khoa học, công khai và thuận tiện 
trong kiểm soát, thống kê, theo dõi. 



Ông Cường cho biết, với việc triển khai hiệu quả và thành công các ứng 
dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ, KBNN Đà Nẵng đang cùng toàn 
hệ thống sẵn sàng bước tới kho bạc điện tử vào năm 2020. 
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11. Thúc đẩy, nâng tầm doanh nghiệp 
Khởi nghiệp đang trở thành làn sóng mới trong đời sống kinh tế - 
xã hội của cả nước và Hà Nội không là ngoại lệ. Đến nay, thành phố 
vẫn trong nhóm đầu cả nước về kết quả đăng ký thành lập doanh 
nghiệp mới. Đặc biệt, Hà Nội vừa ban hành đề án hỗ trợ khởi 
nghiệp trên địa bàn - tiền đề để thúc đẩy, nâng tầm doanh nghiệp. 

Thành phố luôn xác định doanh nghiệp là động lực tăng trưởng kinh tế, 
nên đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả. Từ ngày 1-8, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã hỗ trợ chi phí và các dịch vụ tiện ích 
trong quy trình thủ tục thành lập doanh nghiệp, đối với mỗi doanh nghiệp 
nhỏ và vừa khởi nghiệp là 300.000 đồng. Hỗ trợ làm con dấu pháp nhân 
cho doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh với mức 300.000 đồng. 
Ngoài ra, khi thành lập doanh nghiệp chỉ cần kê khai qua mạng, thủ tục 
sẽ được giải quyết và chuyển kết quả đến doanh nghiệp. 

Theo bà Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh (Sở 
Kế hoạch và Đầu tư), Hà Nội thường xuyên có số lượng doanh nghiệp 
đăng ký thành lập mới cao hàng đầu cả nước, nên mỗi cán bộ, nhân 
viên đều xác định chủ động phục vụ doanh nghiệp. Việc làm thêm giờ đã 
trở thành chuyện bình thường với nhiều người lao động ở đây.  

Trước đây, để hoàn tất các thủ tục hành chính trước khi gia nhập thị 
trường, doanh nghiệp thường mất nhiều ngày. Nhưng từ đầu năm đến 
nay, Sở đã cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tiện ích cho doanh nghiệp đăng 
ký trên cổng thông tin điện tử của sở bên cạnh việc ứng dụng công nghệ 
thông tin, khuyến khích doanh nghiệp đăng ký qua mạng, từ đó giảm 
thời gian đi lại, khai báo, chi phí. Đặc biệt, người thành lập doanh nghiệp 
cũng không phải gặp trực tiếp cán bộ chuyên môn, từ đó triệt tiêu việc 
nảy sinh tiêu cực trong giao dịch trực tiếp... 

Thành phố cũng vừa ban hành đề án hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn đến 
năm 2020 theo Quyết định số 4665/QĐ-UBND (ngày 5-9-2018), khẳng 
định việc tạo cơ chế, chính sách thuận lợi để khuyến khích, thúc đẩy các 
cá nhân, tổ chức thành lập doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển khu vực 
kinh tế tư nhân... Mục tiêu của đề án nhằm phấn đấu từ nay đến hết 



năm 2020, Hà Nội có 400.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Dự 
kiến, tổng kinh phí thực hiện gần 73 tỷ đồng. Đề án đã nêu rõ các nội 
dung hỗ trợ doanh nghiệp. Đó là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính về đăng ký doanh nghiệp, tăng tốc độ giải quyết hồ sơ qua 
mạng tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.  

Đặc biệt, thành phố yêu cầu nâng cao trình độ, năng lực và đạo đức 
công vụ của cán bộ để đáp ứng tối đa nhu cầu doanh nghiệp. Hỗ trợ 
doanh nghiệp tiếp cận tín dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, 
hướng dẫn các đơn vị tiếp cận nguồn vốn của Quỹ Phát triển doanh 
nghiệp nhỏ và vừa của trung ương và thành phố cũng như của các tổ 
chức tín dụng. Lồng ghép các chương trình mục tiêu liên quan trên địa 
bàn để mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp khi sử dụng kinh phí hỗ trợ 
của Nhà nước. 

Theo ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Doanh 
nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, các doanh nghiệp đã ghi nhận sự hỗ trợ hiệu 
quả, có tác động tích cực, kịp thời; từ đó niềm tin vào tương lai kinh 
doanh được củng cố.  

Về phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Toản, Chủ tịch Công ty TNHH 
Amico Gold (có trụ sở tại Khu đô thị mới Vân Canh, huyện Hoài Đức) 
cho biết, việc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp từ ngày 1-8 đã mang lại lợi 
ích thiết thực cho các đơn vị mới gia nhập thị trường, thông qua tiết giảm 
chi phí liên quan đúng như công bố của thành phố. Bên cạnh đó, doanh 
nghiệp cũng đánh giá cao những hỗ trợ về tư vấn, pháp lý, kế toán và 
quản trị... từ các cơ quan chức năng. 

Trong khi đó, bà Vũ Kim Liên, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm 
nông sản Hà Liên (tại xã Đại Thành, huyện Quốc Oai) đánh giá cao việc 
cơ quan chức năng áp dụng hóa đơn điện tử miễn phí cho doanh 
nghiệp... Những năm gần đây, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô phát 
triển cả về chất lượng và số lượng, trong đó số lượng doanh nghiệp 
thành lập mới đều tăng qua từng năm. Lũy kế đến nay trên địa bàn Hà 
Nội có hơn 250.000 doanh nghiệp. Những con số này cho thấy Hà Nội là 
nơi hội tụ số lượng doanh nghiệp đứng hàng đầu cả nước. Cộng đồng 
doanh nghiệp đã tạo ra 2,5 triệu việc làm, từ đó tạo ra cơ hội lao động, 
thu nhập cho cộng đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. 

Theo hanoimoi.com.vn 

 

 



12. Hà Tĩnh tiếp nhận, giải quyết 249.106 hồ sơ thủ 
tục hành chính 
UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong quý III năm 2018, tổng số hồ sơ 
thủ tục hành chính (TTHC) được tiếp nhận và giải quyết ở 3 cấp 
chính quyền trên địa bàn tỉnh là 249.106 hồ sơ. 

Doanh nghiệp đến Trung tâm Hành chính công tỉnh thực hiện các thủ tục 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương. 

Cụ thể, cấp tỉnh tiếp nhận 30.254 hồ sơ, UBND cấp huyện tiếp nhận 
33.493 hồ sơ, UBND cấp xã tiếp nhận 185.359 hồ sơ. 

Trong đó, số mới tiếp nhận (trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính) là 237.408 
hồ sơ (cấp tỉnh tiếp nhận 28.755 hồ sơ, cấp huyện tiếp nhận 29.700 hồ 
sơ, cấp xã tiếp nhận 178.953 hồ sơ); 

Số hồ sơ mới tiếp nhận trực tuyến là 5.313 hồ sơ (cấp tỉnh tiếp nhận 150 
hồ sơ, cấp huyện tiếp nhận 208 hồ sơ, cấp xã tiếp nhận 4.955 hồ sơ); 

Số hồ sơ kỳ trước chuyển qua là 6.385 hồ sơ (cấp tỉnh tiếp nhận 1.349 
hồ sơ, cấp huyện tiếp nhận 3.585 hồ sơ, cấp xã tiếp nhận 1.451 hồ sơ). 

Tổng số hồ sơ đã giải quyết là 241.952 hồ sơ (trả đúng hạn 241.045 hồ 
sơ, trả quá hạn 907 hồ sơ), số đang giải quyết là 7.154 hồ sơ (chưa đến 
hạn là 7.018 hồ sơ, quá hạn là 136 hồ sơ). 



Số giải quyết theo cơ chế một cửa là 249.106 hồ sơ, trong đó: đúng hạn 
241.045 hồ sơ, quá hạn 907 hồ sơ, chưa đến hạn 7.154 hồ sơ. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết 
TTHC còn một số tồn tại hạn chế nhất định, đó là tình trạng chậm trễ và 
quá thời hạn giải quyết TTHC, đặc biệt là ở cấp huyện và cấp xã vẫn 
còn. 

Nguyên nhân của việc quá hạn, chậm giải quyết hồ sơ TTHC là do thiếu 
biên chế, thiếu thốn về cơ sở vật chất; cán bộ thực hiện thiếu trách 
nhiệm; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, giữa các cấp chưa tốt; hồ 
sơ đang vướng mắc trong diện tích đất; thời hạn giải quyết quá ngắn... 

Trong quý III năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành 5 quyết định công bố 
danh mục 413 TTHC. Tính đến ngày 15/9/2018, UBND tỉnh đã ban hành 
39 quyết định công bố với 1.798 TTHC, trong đó: cấp tỉnh 1.343 thủ tục, 
cấp huyện 312 thủ tục và cấp xã 143 thủ tục. 

Theo baohatinh.vn 

 

13. Lục Yên sớm đưa Bộ phận Phục vụ hành chính 
công vào hoạt động 
Với quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao 
chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính, UBND 
huyện Lục Yên đang khẩn trương thành lập Bộ phận Phục vụ hành 
chính công huyện để đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất. 

Bà Nguyễn Thị Mai Thức - Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết: "Chúng 
tôi đã tham mưu với UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành liên quan 
khẩn trương thực hiện theo kế hoạch để Bộ phận được đưa vào hoạt 
động theo đúng tiến độ của tỉnh. Đến nay, hầu hết các thủ tục hành 
chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, kể cả của các cơ 
quan, đơn vị ngành dọc đóng tại địa phương đã được đưa vào thực hiện 
Bộ phận để người dân, tổ chức đến giao dịch một cách thuận tiện nhất”. 

Theo thiết kế, Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện được trang bị 
máy móc, trang thiết bị làm việc đầy đủ, bố trí khoa học. Cùng với đó, hệ 
thống máy chủ, máy tính cá nhân, hệ thống mạng, trang bị máy tính cấu 
hình cao cho tất cả cán bộ, 100% có mạng LAN, kết nối Internet, mạng 
WAN tới Trung tâm Hành chính công tỉnh để tích hợp, chia sẻ dữ liệu. 
Các ki ốt tra cứu thông tin được niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các 
TTHC...  



Đối với hệ thống phần mềm dùng chung, huyện xây dựng cụ thể, chi tiết 
và đưa ra nhiều phương án để làm sao phù hợp nhất, cụ thể: phương án 
1, sử dụng hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với Cổng dịch 
vụ hành chính công trực tuyến cấp tỉnh, trong đó, triển khai luôn tại Bộ 
phận; phương án 2, nâng cấp phần mềm của tỉnh hiện có. 

 

Cán bộ xã An Lạc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. 

Theo Đề án, Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện trực thuộc Văn 
phòng cấp ủy và chính quyền huyện Lục Yên, có lãnh đạo bộ phận, cán 
bộ, công chức làm việc tại bộ phận gồm cán bộ, công chức chuyên trách 
thuộc biên chế của Văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện và cán bộ, 
công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị cử đến làm việc tại bộ 
phận. Căn cứ tình hình thực tế, cơ sở quy mô, tần suất giao dịch các 
TTHC trên địa bàn, huyện sẽ bố trí đủ cán bộ, công chức.  

Ngoài ra, UBND huyện Lục Yên có thể bố trí thêm công chức của cơ 
quan Kiểm tra - Thanh tra huyện phối hợp với công chức chuyên trách 
của bộ phận tiến hành giám sát việc giải quyết các TTHC của công chức 
làm việc và các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác, kịp thời giải quyết 
các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân.  

Ông Bùi Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện khẳng định: "UBND huyện 
tập trung chỉ đạo giải quyết TTHC kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, 
đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh 
bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền. Quá 
trình giải quyết TTHC được đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh 



giá bằng các phương thức khác nhau trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin và có sự tham gia của tổ chức, cá nhân”.       

Theo yenbai.gov.vn 

 

14. Cán bộ phường mỏi tay ký sao y 
Trung bình chỉ 1-2 ngày ngồi ký chứng thực sao y, lãnh đạo 
phường dùng hết một cây viết mực. 

Hiện nay, nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM đã không yêu cầu 
người dân nộp bản sao có chứng thực mà dùng bản chính để đối chiếu 
khi đến làm thủ tục hành chính ở các lĩnh vực hộ tịch, đất đai,… Cơ 
quan chức năng còn thường xuyên ra văn bản tuyên truyền vấn đề này 
đối với các tổ chức sử dụng lao động là không nhất thiết phải chứng 
thực các giấy tờ khi tuyển dụng lao động nhưng người dân, các cơ quan 
không chịu thay đổi thói quen đòi bản sao có mộc. Điều này làm nhiều 
phường than quá tải sao y, chứng thực vì các đơn vị giao dịch với người 
dân vẫn chưa bỏ thói quen đòi bản sao có mộc. 

Sao y chỉ để… dành 

Tại bộ phận một cửa của UBND phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM, 
chị Mã Mỹ Quỳnh, cán bộ sao y chứng thực, hai tay thoăn thoắt giở, lật, 
đóng dấu trên mớ bản sao rồi đứng dậy, vội vã ôm chồng hồ sơ vào bên 
trong trình lãnh đạo ký. Vài phút, chị lại trở ra, thoăn thoắt đóng dấu tiếp. 
Khuôn mặt chị căng cứng với mớ hồ sơ khi phải liên tục đối chiếu, đóng 
dấu, nhập dữ liệu và chỉ giãn ra khi nói chuyện với người dân… 

Khác với nhiều phường, Bến Thành cử hẳn hai cán bộ phụ trách sao y, 
chứng thực để phục vụ nhu cầu của người dân. Thế nhưng dường như 
cán bộ ở đây vẫn không có thời gian để thở. Bên trên kệ vẫn còn nhiều 
tập hồ sơ mà các doanh nghiệp (DN) gửi lại, hẹn giờ đến lấy vì quá 
đông. 

Chị Hoa (đại diện một DN ở quận 1) đến chứng thực đến 60 bản sao 
giấy phép kinh doanh và CMND. Chị cho biết thường mỗi tháng công ty 
của chị phải đi chứng thực khoảng hai lần nhằm làm hồ sơ để ký hợp 
đồng với các đối tác. Mỗi lần số lượng có khi đến hàng trăm bản. 

“Biết làm sao được, các đơn vị giao dịch với mình đều yêu cầu bản sao 
có chứng thực. Họ còn đòi bản sao mới chứng thực nên cũng không 
dám sao y nhiều để dành. Chứ mỗi lần đi tốn thời gian lắm, vì số lượng 



bản sao của mình nhiều mà người dân cũng đông nữa nên có khi phải 
đợi rất lâu” - chị Hoa kể. 

 
Hai cán bộ sao y, chứng thực ở phường Bến Thành, quận 1 (TP.HCM) 

không ngớt việc mỗi ngày. Ảnh: L.THOA 

Còn anh Âu (ngụ quận 3) cũng đến phường Bến Thành sao y vì gần nơi 
làm việc. Anh mang theo bộ hồ sơ gần 10 loại: hộ chiếu mới, hộ chiếu 
cũ, hộ khẩu, sổ tạm trú, CMND, hợp đồng lao động, xác nhận lương,… 
để chuẩn bị đi du lịch nước ngoài. Mỗi loại thủ tục anh Âu phôtô bốn 
bản. Anh Âu cho biết: “Tôi có phôtô dư ra vài bản để phòng hờ bất trắc 
vì chi phí cũng không tốn bao nhiêu. Với lại bản sao có chứng thực xài 
sẽ tiện hơn vì nếu cái gì cũng mang bản chính ra thì có ngày mất như 
chơi. Sổ tạm trú KT3 tôi làm cả năm mới có được, bằng đại học chỉ có 
một cái, lỡ mất thì khổ…”. 

Tại phường 13, quận Gò Vấp, chị Thảo cũng sao y gần 10 bộ hộ khẩu. 
Khi hỏi sao y nhiều hộ khẩu để làm gì, chị đáp gọn: “Để dành thôi. Vì nay 
làm cái gì cũng cần hộ khẩu sao y có chứng thực hết” - chị nói. 

“Đợt rồi tôi đi xin việc mấy chỗ, sẵn có mấy bản sao y từ lâu còn sót lại 
nên mang đi nộp. Vậy mà họ không nhận vì kêu bản sao quá sáu tháng 
rồi. Tôi thấy kỳ lạ vì khi đi chứng thực đâu có ai nói bản sao này chỉ có 
giá trị trong sáu tháng đâu nên giờ phải đi sao y lại. Rất bực nhưng 



không hiểu sao mấy đơn vị tuyển nhân viên, trường học đều yêu cầu 
bản chứng thực mà không quá sáu tháng. Tôi cứ phải canh cuối giờ 
hoặc thứ Bảy mới đi làm cho bớt đông” - anh Hiếu đến phường 13 sao y 
hồ sơ để đi xin việc cho biết. 

“Mỗi ngày dùng hết một cây viết 

Ông Đoàn Xuân Vinh, Phó Chủ tịch UBND phường Bến Thành, quận 1, 
cho biết trung bình mỗi ngày ông phải ký đến 800-900 chữ ký. “Ký mỏi 
tay luôn” - ông nói. 

Theo đó, do địa bàn phường có nhiều DN nên nhu cầu sao y, chứng 
thực rất lớn. Thường các DN mang đến vài trăm bản gồm các loại giấy 
tờ như báo cáo tài chính, hợp đồng dự thầu, đăng ký nhãn hiệu, cấp 
phép kinh doanh,… Nhiều DN có số lượng lớn phải hẹn giờ để cuối buổi 
hoặc hôm sau lấy vì phường ưu tiên cho người dân có số lượng bản sao 
ít. 

Tình trạng ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân cũng không khác 
gì, ông Lê Doãn Luyến, Phó Chủ tịch phường, cho hay mỗi ngày 
phường tiếp nhận 300-500 bộ hồ sơ, chưa tính số chữ ký. Những ngày 
đông thì cán bộ hộ tịch phải qua phụ cho cán bộ sao y chứng thực. 
Những hồ sơ quá nhiều bản sao thì phải hẹn lại rồi buổi trưa anh em 
phải tranh thủ làm việc để đầu giờ chiều người dân đến lấy. Có DN 
mang hóa đơn, chứng từ đến sao y cả ngàn bản. 

“Rất áp lực, từ cán bộ đến lãnh đạo đòi hỏi phải nhanh nhưng cực kỳ 
chính xác, kiểm soát, đối chiếu bản sao với bản chính từng tờ một” - ông 
Luyến than rồi lắc đầu: “Một ngày trực ký sao y có khi hết luôn mực một 
cây viết”. 

Còn một chủ tịch phường ở quận Thủ Đức cũng gặp tình trạng cứ 1-2 
ngày là hết ngay cây viết mực. Theo ông, sao y, chứng thực cũng có 
“mùa”. Mùa bánh Trung thu thì ký giấy vệ sinh an toàn thực phẩm, mỗi 
DN mang đến 5-7 thùng, lãnh đạo chia nhau ra ký. Ra Tết là đến mùa 
xin việc làm, người dân sẽ sao y hộ khẩu, CMND, lý lịch, đơn xin việc,… 
Đến mùa nhập học tháng 8-9 hằng năm cũng phải ký nhiều hồ sơ cho 
học sinh các cấp đi học. “Khối lượng thật là kinh khủng” - ông nói. 

Nhiều thủ tục hành chính không cần bản sao có công chứng 

Quyết định 199/2018 của Thủ tướng về phương án đơn giản hóa đối với 
nhóm thủ tục hành chính (TTHC - có hiệu lực từ ngày 9-2-2018) không 
quy định hình thức bản sao có công chứng, mở rộng các hình thức bản 



sao phù hợp với cách thức thực hiện TTHC. 

Theo đó, trong quá trình giải quyết TTHC, khi nộp hồ sơ trực tiếp, người 
dân có thể lựa chọn một trong những cách thức như sau: Nộp bản sao 
từ sổ gốc; bản sao và đối chiếu bản chính; bản sao có chứng thực. 

Trong trường hợp nộp hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu điện, 
người dân vẫn phải cung cấp cho cơ quan chức năng bản sao giấy tờ có 
chứng thực. Phương án trên áp dụng đối với nhiều thủ tục thuộc nhóm 
TTHC trong phạm vi quản lý của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; lĩnh vực 
giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, giao thông vận tải, hàng hải, 
lao động, tài chính, nội vụ… 

Trước đó, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước (giai 
đoạn 2011-2020) đề ra mục tiêu đến năm 2020, mức độ hài lòng của 
nhân dân và DN về TTHC đạt trên 80%. Đồng thời, đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý; 100% cơ quan hành chính 
sắp xếp nhân sự theo vị trí việc làm. 

Theo Nghị định 23/2015, thẩm quyền chứng thực được quy định như 
sau: 

+ UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã) có 
thẩm quyền và trách nhiệm: 

a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; 

b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực 
chữ ký người dịch; 

c) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản; 

d) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền 
của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; 

đ) Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà 
ở; 

e) Chứng thực di chúc; 

g) Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản; 

h) Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận 
di sản mà di sản là tài sản quy định tại các điểm c, d và đ khoản này. 

Chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã thực hiện ký chứng thực và đóng 
dấu của UBND cấp xã. 



+ Công chứng viên có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực “bản sao 
từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận”; “chứng thực chữ 
ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch và 
đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng. 

+ Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng 
thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, chứng thực 
di chúc không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực. 

+ Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền của 
người sử dụng đất được thực hiện tại UBND cấp xã nơi có đất. Việc 
chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến nhà ở được thực hiện 
tại UBND cấp xã nơi có nhà. 

Theo plo.vn 

 

 

 


