
a   

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

               

 

 

 

      

ĐIỂM BÁO 

 

              Ngày  12  tháng  10  năm  2018 



Bộ, ngành 

1. 75 thủ tục hành chính ngành GTVT sẽ tham gia cơ chế 
một cửa quốc gia từ 2018 - 2020 

2. Bộ trưởng không dẹp giấy phép con: Nguy cơ mất chức! 

3. Môi trường kinh doanh phải nuôi lớn được doanh 
nghiệp 

4. Cơ quan đăng ký đất đai và ngành thuế: Đột phá từ mô 
hình liên thông 

5. Khi Thủ tướng yêu cầu xây dựng nền kinh tế tự chủ 

6. Ngăn chặn rác phế liệu nhập khẩu từ xa 

7. Hướng dẫn sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách 
hành chính  

8. Giảm họp để dành thời gian đến với dân 

 

Địa phương 

9. Sở TN&MT Quảng Bình: Nâng cao năng lực thông qua 
cải cách hành chính 

10. Hà Nội: Phải xin lỗi công dân bằng văn bản nếu phân 
loại, xử lý đơn thư sai 

11. Hơn 1,1 triệu học sinh Hà Nội được tuyên truyền DVC 
trực tuyến mức độ 3, 4 

12. Người dân cần liên hệ ngành điện: A lô tổng đài chăm 
sóc khách hàng 

13. Người dân đánh giá công chức qua ứng dụng trực 
tuyến 

14. Cải cách… nửa vời 

15. Quận Hoàng Mai tập trung tháo gỡ vướng mắc từ cơ 
sở 

 



1. 75 thủ tục hành chính ngành GTVT sẽ tham gia cơ 
chế một cửa quốc gia từ 2018 - 2020 

Theo dự kiến, trong giai đoạn 2018-2020, Bộ GTVT sẽ hoàn thành 

cung cấp 75 TTHC tham gia Cơ chế một cửa quốc gia. 

 

Buổi làm việc về Kết quả triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, 

Cơ chế một cửa ASEAN của Bộ GTVT . Ảnh: MT. gov.vn 

Theo số liệu Trung tâm CNTT (Bộ GTVT) cung cấp trong buổi làm việc 

triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN 

vừa tổ chức, hiện đã có 52/75 thủ tục hành chính của Bộ GTVT tham gia 

Cơ chế một cửa quốc gia, đưa vào sử dụng từ ngày 1/7. 

Trong giai đoạn 2018-2020, Bộ GTVT dự kiến cung cấp 75 TTHC tham 

gia Cơ chế một cửa quốc gia, giảm 14 thủ tục so với Quyết định số 

2185/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ. 

Như vậy, Bộ GTVT sẽ có tổng cộng 87 thủ tục hành chính tham gia Cơ 

chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN bao gồm: 12 thủ tục đã 

triển khai trong giai đoạn thí điểm (từ 2014 đến nay) và 75 thủ tục triển 

khai trong giai đoạn 2018-2020. 

Đến nay, Trung tâm CNTT cũng đã phối hợp với các Tổng cục, Cục xây 

dựng, tập huấn sử dụng và đưa vào sử dụng phần mềm đối với 52/75 

thủ tục hành chính của Bộ GTVT tham gia Cơ chế một cửa quốc gia. 

Trong đó, lĩnh vực Hàng hải đã hoàn thành xây dựng 11/11 thủ tục; Lĩnh 

vực đường thuỷ nội địa đã triển khai 2/4 thủ tục. 



Về lĩnh vực đường bộ, hiện đã triển khai thí điểm 44/65 thủ tục hành 

chính tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam và một số Sở GTVT từ ngày 

1/7/2018 trong đó tập trung vào việc triển khai thí điểm nhóm thủ tục vận 

tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam với các nước Trung Quốc, Lào, 

Campuchia.  

Tính đến ngày 9/10có 16 doanh nghiệp tham gia thí điểm, với 127 hồ sơ 

nộp trực tuyến. Trong khi đó, ở lĩnh vực hàng không, đến nay Bộ GTVT 

cơ bản hoàn thành kết nối dữ liệu hành khách trước chuyến bay giữa 

Cổng thông tin một cửa quốc gia với phần mềm nghiệp vụ của Cục Hàng 

không Việt Nam. 

Thời gian tới, Trung tâm CNTT sẽ tiếp tục phối hợp với các Cục, Tổng 

cục triển khai sử dụng chính thức 60/65 thủ tục lĩnh vực đường bộ tại 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam và 63 Sở GTVT cho tất cả đối tượng sử 

dụng từ ngày 1/11/2018; phối hợp với Tổng cục Đường bộ làm việc với 

Tổng cục Hải quan để giải quyết các khó khăn vướng mắc cho 5/65 thủ 

tục liên quan đến gia hạn giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt 

Nam cho các phương tiện nước ngoài để triển khai đưa vào sử dụng 

trong tháng 11/2018. 

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng sẽ phối hợp với Cục ĐTNĐ Việt Nam triển 

khai sử dụng chính thức 2/4 điện tử cho phương tiện thủy nội địa Việt 

Nam và Campuchia nhập cảnh, xuất cảnh cảng thủy nội địatại khu vực 

An Giang từ ngày 1/11/2018; phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam 

triển khai sử dụng chính thức kết nối dữ liệu hành khách trước chuyến 

bay giữa Cổng thông tin một cửa quốc gia và phần mềm cảnh báo đối 

tượng khủng bố và danh sách hành khách đen từ ngày 1/11/2018. 

Theo ictnews.vn 

 

2. Bộ trưởng không dẹp giấy phép con: Nguy cơ mất 
chức! 

Doanh nghiệp thực sự rơi nước mắt mỗi khi có một cải cách được 

tiến hành.  

Đầu năm nay Nghị quyết 01/2018 yêu cầu các bộ phải đơn giản hóa và 

cắt giảm ít nhất 50% số điều kiện kinh doanh (ĐKKD) hay còn gọi là giấy 

phép con, giấy phép cháu. Tuy nhiên, việc cắt giảm ĐKKD cho đến nay 

vẫn là một “cuộc chiến”. 

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), TS Vũ 

Tiến Lộc, nhận định: “Nếu Chính phủ không đưa ra chỉ tiêu áp đặt cắt 



giảm 50% số lượng ĐKKD thì các bộ sẽ không quyết liệt và cuộc chiến 

giảm giấy phép con sẽ rất gian nan”. 

Có sức ép, các bộ mới xắn tay làm  

Phóng viên: Theo ông, chủ trương cắt giảm và đơn giản hóa 50% có 

đem lại những kết quả tích cực không? 

+ Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc: Chúng ta thấy Bộ Công Thương đã trình 

và Chính phủ ban hành Nghị định 08 cắt giảm 675 ĐKKD của ngành 

này, cắt giảm và đơn giản hóa tới 55% tổng số ĐKKD và thủ tục kiểm tra 

chuyên ngành. Các bộ cho đến nay về cơ bản cũng đã rà soát và có 

phương án cắt giảm các ĐKKD không cần thiết, thậm chí các bộ còn đề 

xuất sửa các luật liên quan. 

Như vậy, tác động của việc cắt giảm 50% là có thật. Chúng ta mong nó 

thấm sâu vào đời sống để thực sự thúc đẩy kinh doanh phát triển bền 

vững, an toàn. 

. Như vậy, có vẻ việc cắt giảm cũng không đến nỗi căng thẳng? 

+ Thật ra đó là một chặng đường gian nan và nếu không có sức ép từ 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ khó có kết quả như vậy. Và khi có 

sức ép như vậy thì các bộ mới “xắn tay” vào làm việc.  

. Nhiều nhận định cho rằng có thể việc cắt giảm theo kiểu định lượng 

50% khiến việc cắt giảm không thực chất, chưa chính xác? 

+ Có thể chưa chính xác nhưng điều đó cũng có nghĩa là có cơ hội điều 

chỉnh. Dù sao đi nữa, cuộc chiến cắt giảm ĐKKD đã loại bỏ những quy 

định theo kiểu “phải thoáng mát, phải phù hợp với quy định, phải sạch 

sẽ, có sức khỏe, có nhân thân tốt…” và những quy định can thiệp vào 

quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp (DN).  

Bởi khi cụ thể hóa được các tiêu chuẩn thì lúc đó DN mới dễ thở và quá 

trình cải thiện môi trường kinh doanh mới có kết quả thực sự.  

Vẫn viện nhiều lý do để giữ giấy phép con 

. Tôi biết VCCI cũng như Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 

(CIEM) và các chuyên gia độc lập đã kiến nghị tám tiêu chí định tính. Bất 

kể điều kiện nào vướng một trong tám tiêu chí đó là phải bỏ. 

+ Mục tiêu cuối cùng là việc cắt giảm phải có tác động thực tiễn, giúp ích 

cho người dân và DN, cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản được 

thủ tục hành chính. Bởi hiện nay nhiều thủ tục hành chính trong kinh 

doanh của ta so với các nền kinh tế hàng đầu trong ASEAN vẫn còn 

phiền hà và nhiêu khê lắm.  



Nếu chỉ yêu cầu cải cách môi trường kinh doanh theo chỉ tiêu định tính, 

không cân đong đo đếm được thì tôi tin rằng sẽ không tạo được áp lực 

để thay đổi và nhiều bộ, ngành sẽ tiếp tục bảo vệ, duy trì phần lớn các 

ĐKKD hiện hành.  

. Vì sao lại xảy ra điều đó được? 

+ Những lý do như vì quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã 

hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng… luôn được diễn giải khác 

nhau. Đó chính là lý do để các bộ, ngành vin vào để đề nghị tiếp tục giữ 

giấy phép này hay giấy phép khác.  

. Phải có cách giải quyết chứ, thưa ông?  

+ Tôi nghĩ có một nguyên tắc cần phải tuân thủ: Đó là khi có các quy 

định còn chưa rõ thì phải vận dụng theo hướng có lợi cho người dân và 

DN. Bởi điều này sẽ tránh được những thứ lý do rất khó định lượng như 

“trật tự an toàn xã hội, vì sức khỏe cộng đồng…”. 

 
Doanh nghiệp bán lẻ mừng vì Bộ Công Thương bỏ đề xuất quy định về 

giờ giấc mở cửa, đóng cửa… siêu thị. Ảnh: TÚ UYÊN 

“Ai không làm, đứng sang một bên” 



. Tôi hiểu áp cho các bộ phải giảm 50% ĐKKD là cách làm hữu hiệu của 

Thủ tướng và Chính phủ cho đến lúc này. Nhưng làm sao để áp lực ấy 

trở thành động lực lâu dài? 

+ Thủ tướng từng nói: “Ai không ủng hộ cải cách thì phải thay thế, phải 

đứng dẹp sang một bên”. Nghĩa là bất kể bộ trưởng, thứ trưởng, vụ 

trưởng, cục trưởng nào không ủng hộ cải cách, không đồng ý cắt giảm 

ĐKKD đều có nguy cơ bị mất chức.  

Chúng ta luôn phải đau đáu một câu hỏi: Tại sao chất lượng thể chế của 

chúng ta chưa cao, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh còn 

thấp trong tương quan so sánh với các nền kinh tế hàng đầu trong 

ASEAN và khu vực?  

Vậy thì tất cả phải vào cuộc để chất lượng thể chế và môi trường kinh 

doanh của Việt Nam thực sự hiện đại và hội nhập chứ không thể ở mức 

trung bình.  

. Liệu ông có mong ước quá cao hay không? 

+ Tôi nghĩ sự phát triển của đất nước, sự thịnh vượng của quốc gia yêu 

cầu như thế. Khi chúng tôi làm việc với các bộ, ngành, vẫn có quan điểm 

cho rằng dù thủ tục hành chính, kinh doanh của ta còn có những bất cập 

nhưng vẫn cao hơn mức trung bình của thế giới. Nhưng nếu chỉ đạt 

được chuẩn mực thể chế trung bình thì Việt Nam sẽ mãi không thoát ra 

khỏi “bẫy thu nhập trung bình”.  

. Tức là ngoài bẫy thu nhập trung bình, ta còn có nguy cơ mắc bẫy khác 

là “thể chế trung bình”, thưa ông? 

+ Đúng vậy! Đó là điều mà chúng ta, nhất là các bộ, ngành phải tránh. 

Không thể lập luận rằng có những lĩnh vực, chất lượng thể chế ở Việt 

Nam cao hơn mức trung bình thế giới là được rồi. 

Suy cho cùng, nếu chất lượng thể chế chỉ ở mức trung bình, chỉ xếp thứ 

tư, thứ năm hay thứ sáu trong ASEAN hiện nay thì thu nhập trung bình 

sẽ mãi gắn chặt với nền kinh tế và chúng ta sẽ không thể có một nền 

kinh tế hiện đại, một xã hội hiện đại và hội nhập. Với chất lượng thể chế 

trung bình thì đất nước không thể cất cánh nổi! 

. Xin cám ơn ông. 

Sẽ cắt giảm 2.800 điều kiện kinh doanh 

Các bộ đã cắt giảm 968/2.613 ĐKKD thuộc phạm vi quản lý của các bộ 

trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là năm 2018 cắt bỏ 50%. Như vậy, 



tới nay con số cắt giảm đã đạt 31,37%, số còn lại đang cắt giảm. 

Các bộ cũng đã trình Chính phủ 23 nghị định, trong đó có bốn nghị định 

đang được Chính phủ xem xét trước khi ký ban hành. 15 nghị định đã và 

đang được lấy ý kiến thành viên Chính phủ. Số còn lại đang được Văn 

phòng Chính phủ và bộ chuyên ngành xử lý hoàn thiện để trình Chính 

phủ. 

Dự kiến sau khi Chính phủ ban hành các nghị định thực thi cắt giảm 

ĐKKD thì số ĐKKD được cắt giảm theo phương án của các bộ sẽ là 

2.800. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ  MAI TIẾN DŨNG 

Theo plo.vn  

 

3. Môi trường kinh doanh phải nuôi lớn được doanh 
nghiệp 

Hơn hai năm qua, rất nhiều chính sách, nhiều giải pháp đã được 

Chính phủ quyết liệt chỉ đạo thực hiện để thúc đẩy khu vực doanh 

nghiệp (DN) tư nhân trong nước phát triển, đem lại nhiều kết quả 

tích cực trong phát triển DN.  

Tuy nhiên, sẽ còn cần thêm thời gian, thêm giám sát và cả chế tài 

nghiêm khắc hơn để những quyết sách được thực thi hiệu quả, vừa gỡ 

bỏ thực sự các rào cản vừa hình thành bệ phóng mới cho khu vực DN 

trong thời gian tới. 

Nhiều chuyển biến 

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính đã chỉ đạo quyết liệt và đưa 

ra các giải pháp đúng đắn, kịp thời cải thiện môi trường đầu tư, kinh 

doanh, tạo thuận lợi cho DN phát triển trong giai đoạn 2016 - 2018, điển 

hình là việc hoàn thiện thể chế, pháp luật, ban hành các Nghị quyết số 

19/NQ-CP hàng năm, Nghị quyết số 35/NQ-CP tháo gỡ các rào cản cho 

DN. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên tục chỉ đạo quyết liệt để cải 

cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, yêu cầu các bộ, ngành và địa 

phương rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính 

(TTHC) để tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều Chỉ thị để cải cách môi trường 

kinh doanh như: Chỉ thị tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên 

ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; Chỉ thị về tổ 



chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa; tiếp tục 

đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 

16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-

TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu 

quả Nghị quyết số 35/NQ-CP. 

 

Thông tin từ họp báo Chính phủ tháng 9/2018 cho biết, hiện có 6.191 

điều kiện kinh doanh, mới chính thức cắt giảm được 1.133 điều kiện, đạt 

trên 30% so với yêu cầu 

Báo cáo Đánh giá chi phí tuân thủ TTHC năm 2018 (APCI 2018) lần đầu 

tiên được Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ 

công bố cho thấy nhiều TTHC đã được đơn giản hơn. Đứng đầu bảng 

xếp hạng chỉ số APCI 2018 là nhóm TTHC thuế với thời gian thực hiện 

trung bình của DN cho một thủ tục trong nhóm thủ tục này là 2,9 giờ làm 

việc. Đây là một trong những nhóm thủ tục được Ngân hàng Thế giới 

(WB) vinh danh trong Báo cáo đánh giá môi trường kinh doanh 2018 khi 

tăng gần 15/100 điểm so với năm 2017 (từ 57,99 lên 72,77 điểm).  

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện là một trong những nhân tố 

quan trọng để tạo đà phát triển, tăng trưởng bền vững, sẽ có tác động rõ 

rệt vào các năm tiếp theo. 

Thực tế cho thấy, trong hai năm 2016 - 2017, tình hình DN thành lập mới 

liên tiếp đạt kỷ lục về cả số lượng DN và số vốn đăng ký. Theo Bộ 

KH&ĐT, dự kiến tình hình đăng ký DN trong cả năm 2018 tiếp tục có 



được ảnh hưởng tích cực từ những nỗ lực của Chính phủ trong cải thiện 

môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho DN thông qua cải 

cách TTHC, hoàn thiện khung khổ pháp lý về đầu tư kinh doanh và các 

chính sách hỗ trợ DN. Bên cạnh đó, sự gia tăng tính cạnh tranh, thanh 

lọc của thị trường trong bối cảnh hội nhập và tác động của cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0 sẽ góp phần tạo áp lực đối với DN trong nước, từ 

đó tác động đến tình hình đăng ký DN. Dự báo cả năm 2018 số lượng 

DN thành lập mới sẽ tiếp tục tăng so với năm 2017.  

Tiếp tục gỡ rào cản một cách thực chất 

Người đừng đầu Chính phủ dẫn chứng sự lớn mạnh của nhiều tập đoàn 

kinh tế tư nhân của Việt Nam cho thấy môi trường kinh doanh ở Việt 

Nam hoàn toàn có thể ươm mầm nên những DN lớn có khả năng cạnh 

tranh và hợp tác quốc tế.  

Mặc dù môi trường kinh doanh cải thiện hơn, nhưng theo phản ánh từ 

nhiều hiệp hội DN, DN tư nhân vẫn đang đối diện với những rào cản 

phát triển, vẫn chưa thực sự được cởi trói để lớn mạnh. Đặc biệt là các 

rào cản cố hữu về tiếp cận vốn tín dụng chính thức, đất đai, chi phí cơ 

sở hạ tầng logistics, chi phí hải quan… vẫn chưa được gỡ bỏ nhiều. 

Tại họp báo Chính phủ tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 

phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, vấn đề điều kiện kinh doanh 

và kiểm tra chuyên ngành đã thực hiện tốt nhưng cần làm tốt hơn. Hiện 

có tổng số 9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành và 120 thủ tục 

kiểm tra chuyên ngành, mới chính thức cắt giảm, đơn giản hóa được 

1.700 dòng hàng và 30 thủ tục. Hiện có tổng số 6.191 điều kiện kinh 

doanh, mới chính thức cắt giảm được 1.133 điều kiện, đạt trên 30% so 

với yêu cầu. Như vậy, còn phải cố gắng nhiều. 

Số lượng DN đăng ký tăng, nhưng môi trường kinh doanh có nuôi 

dưỡng, tạo động lực cho DN tồn tại, phát triển hay không, đó còn là vấn 

đề rất lớn. Thực tế số DN giải thể, ngừng hoạt động cho thấy còn có 

khoảng cách giữa những kết quả và mục tiêu đặt ra, phạm vi cải cách 

còn hẹp hoặc chưa có tác động thực chất. “Thông điệp của Chính phủ 

như vậy cũng là rõ và đủ rồi, giờ cần có hành động cụ thể. Hành động 

này phải đủ mạnh mẽ để tạo ra sự thay đổi mang tính đột phá”, TS. 

Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung 

ương nhấn mạnh. 

Việc vẫn còn tồn tại những điều kiện kinh doanh không hợp lý cùng thủ 

tục hành chính rườm rà là gánh nặng của các DN, tạo ra rào cản bất 

hợp lý đối với đầu tư, hội nhập, giảm sức cạnh tranh của DN Việt trong 



bối cảnh hội nhập ngày càng mạnh mẽ, hàng hóa của các nước ASEAN 

đang tràn vào Việt Nam.  

TS. Nguyễn Việt Cường - Khoa Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân 

cho rằng: “Chính sách gia tăng tổng cung cần được tập trung với quyết 

tâm lớn”. Đi theo định hướng này, việc giảm chi phí sản xuất kinh doanh 

cho DN cần được coi là một ưu tiên chính sách. Theo đó, “việc tháo gỡ 

các rào cản làm giảm khả năng tiếp cận và/hoặc tăng chi phí tiếp cận 

các yếu tố sản xuất và chi phí thực hiện nghĩa vụ Nhà nước là rất cần 

thiết nhằm tiết giảm chi phí của DN và đóng góp vào chính sách gia tăng 

tổng cung”, TS. Cường chia sẻ. 

Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng cần tiếp tục các giải pháp để 

nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh của DN Việt 

trước bối cảnh hội nhập toàn cầu, cạnh tranh ngày càng gay gắt.  

Tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam mới đây, Thủ tướng 

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra thực tế đến nay Việt Nam tuy đã 

tham gia khá rộng vào nhiều chuỗi giá trị toàn cầu nhưng xét về độ sâu 

thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Theo các thống kê, hiện mới chỉ có 

khoảng 21% DN vừa và nhỏ Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn 

cầu, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 46% ở các nước trong khu vực ASEAN.  

Rõ ràng, sẽ còn nhiều việc phải làm, không chỉ để đạt các mục tiêu về số 

lượng cải cách TTHC đã đề ra hay tăng thứ hạng trong các bảng xếp 

hạng,… mà phải giúp cho môi trường kinh doanh, thể chế, chính sách là 

bệ phóng, là động lực cho DN phát triển. Bởi thách thức là nhãn tiền và 

tiềm năng, cơ hội cũng rất rõ ràng đối với DN trong thời gian tới.   

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định Chính phủ cam kết đóng 

vai trò kiến tạo phát triển, đồng hành cùng DN. Thế nhưng, DN cũng 

phải tự nâng cấp mình, cải thiện năng lực quản trị và độ tinh thông trong 

hoạt động, theo đuổi các giá trị và tầm nhìn dài hạn. 

Người đừng đầu Chính phủ dẫn chứng sự lớn mạnh của nhiều tập đoàn 

kinh tế tư nhân của Việt Nam cho thấy môi trường kinh doanh ở Việt 

Nam hoàn toàn có thể ươm mầm nên những DN lớn có khả năng cạnh 

tranh và hợp tác quốc tế. Với sự lớn mạnh không ngừng của cộng đồng 

DN trong nước, khi những quyết sách, giải pháp cải thiện môi trường 

kinh doanh ngày càng đi vào thực tế, có quyền hy vọng sẽ có nhiều hơn 

nữa những tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam hùng mạnh, những DN 

nhỏ và vừa tham gia sâu được vào các chuỗi giá trị toàn cầu, hay ghi 

danh trên thị trường thế giới… 

Theo baodauthau.vn 



4. Cơ quan đăng ký đất đai và ngành thuế: Đột phá 
từ mô hình liên thông 

Sau 3 năm thực hiện thí điểm và triển khai mở rộng kết nối liên 

thông điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai của Bộ 

Tài chính và Bộ TN&MT đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, tạo 

bước đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính và tăng cường 

hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai. 

Mô hình liên thông điện tử đất đai tạo đột phá trong giải quyết thủ tục 

hành chính. Ảnh: MH 

Tiết kiệm thời gian thực hiện 

Trước năm 2005, ngành TN&MT và ngành tài chính chưa có cơ chế một 

cửa liên thông, người sử dụng đất phải nộp 2 bộ hồ sơ cho cơ quan 

đăng ký đất đai và cơ quan thuế khi thực hiện thủ tục đăng ký. Tới ngày 

18/4/2005, liên Bộ TN&MT và Bộ Tài chính đã phối hợp ban hành Thông 

tư 30 quy định việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất giữa 2 cơ 

quan và chỉ phải nộp 1 bộ.  

Song, việc thực hiện luân chuyển là thủ công, chưa có sự kiểm tra kết 

nối các thông tin có liên quan tới hồ sơ thửa đất và người nộp thuế nên 

còn mất nhiều thời gian, kinh phí nhân lực. Để khắc phục vấn đề này, Bộ 

Tài Chính đã có Công văn số 3690 gửi Bộ TN&MT về việc phối hợp chỉ 

đạo trao đổi thông tin giữa 2 cơ quan thuế và cơ quan TN&MT. Liên Bộ 

đã giao Tổng cục Quản lý đất đai và Tổng cục Thuế phối hợp thực hiện. 



Đồng thời, thí điểm tại 8 địa bàn là TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, 

Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương. 

Theo Báo cáo tổng kết việc thí điểm mô hình liên thông giữa ngành thuế 

và Văn phòng Đăng ký đất đai của Tổng cục Thuế, từ năm 2015, Bộ 

TN&MT và Bộ Tài chính đã phối hợp triển khai thực hiện kết nối liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận, giao 

đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai với các thủ tục xác định nghĩa vụ tài 

chính về đất của các hộ gia đình, cá nhân. 

Qua 3 năm thực hiện tại 8 tỉnh, thành phố cho thấy nhiều kết quả khả 

quan, một số tỉnh đã hoàn thành việc triển khai trên toàn địa bàn với tỷ lệ 

hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết bằng phương thức trao đổi thông tin 

điện tử liên thông cao như: Bình Dương 9/9 quận, huyện với tổng số hồ 

sơ trao đổi là 65,3% và 82,95 trong số đó, được trả kết quả điện tử; Đà 

Nẵng 7/8 quận huyện với tổng số hồ sơ 58,61% và 98,40% được trả kết 

quả điện tử; Trà Vinh 9/9 quận huyện với tổng số hồ sơ là 74,43% và 

99,95% trong số đó trả kết quả điện tử… 

Công tác quản lý Nhà nước đạt kết quả đáng ghi nhận như: Thời gian 

giải quyết hồ sơ giảm từ 5 ngày xuống 3 ngày; thay đổi căn bản quy 

trình, nghiệp vụ trao đổi thông tin khi xác định nghĩa vụ tài chính về đất 

đai giữa 2 cơ quan; nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính về 

đất đai cho người sử dụng đất; tạo sự công khai, minh bạch trong giải 

quyết thủ tục hành chính… 

Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Tài Chính Trần Xuân Hà,khi áp dụng 

mô hình này, hồ sơ đăng ký đất đai của người dân sẽ được cơ quan 

Đăng ký đất đai điện tử hoá thành cơ sở dữ liệu và chuyển sang cơ 

quan thuế qua kênh trao đổi thông tin điện tử giữa hai ngành. Cơ quan 

thuế cũng trả kết quả thông báo nghĩa vụ tài chính cho người dân sang 

cơ quan đăng ký đất đai qua phương thức điện tử. Mọi thông tin trao đổi 

về hoàn thiện, điều chỉnh hồ sơ, hoàn thành nghĩa vụ tài chính giữa hai 

cơ quan đều được thực hiện qua đường truyền dữ liệu và làm căn cứ để 

cơ quan đăng ký đất đai cấp quyền sử dụng cho người dân; cơ quan 

thuế thực hiện đôn đốc thu nộp tiền vào ngân sách Nhà nước.  

“Áp dụng mô hình này, thông tin trao đổi giữa cơ quan Đăng ký đất đai 

và cơ quan Thuế nhanh chóng, chính xác, giảm được thời gian xác định 

nghĩa vụ tài chính và trả kết quảtừ 5 ngày làm việc trước đây xuống còn 

3 ngày làm việc, nhận được sự đánh giá cao của người dân” - Thứ 

trưởng Trần Xuân Hà nói. 



Hiện nay, đã có một số tỉnh thành phố đề nghị được hỗ trợ triển khai mô 

hình liên thông điện tử giữa 2 cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai 

là: Đồng Tháp, Long An, An Giang, Bình Thuận, Đồng Nai, Lâm Đồng, 

Huế, Cà Mau, Đắk Lắk, Tiền Giang và Phú Yên. 

Rà soát và kiến nghị sửa đổi các quy định  

Mặc dù đạt được các kết quả khả quan, song vẫn còn một số vướng 

mắc. Cụ thể về một số quy định và thủ tục hồ sơ; về đầu mối kết nối trao 

đổi thông tin của cơ quan đăng lý đất đai và cơ quan thuế; về ứng dụng 

nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng; về cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật; 

cơ sở dữ liệu; tài chính. 

Để khắc phục những vướng mắc này, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương 

Hoa giao Tổng cục Quản lý đất đai là đơn vị đầu mối trong trao đổi, phối 

hợp với Tổng cục Thuế thực hiện rà soát và kiến nghị sửa đổi các quy 

định về liên thông, kết nối điện tử trong thủ tục hành chính về cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, 

Giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng với các thủ tục xác định 

nghĩa vụ tài chính về đất đai (kể cả tổ chức và hộ gia đình, cá nhân); chỉ 

đạo, giám sát, vận hành hệ thống đảm bảo cho việc kết nối liên thông 

hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước. 

Đồng thời, chủ động sửa đổi quy chế phối hợp mẫu giữa cơ quan quản 

lý Nhà nước về đất đai và cơ quan quản lý Nhà nước về thuế để đảm 

bảo các thủ tục hành chính ngày càng được kiểm soát chặt chẽ và cải 

cách theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, cắt giảm chi phí, đáp 

ứng yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước, đồng thời, tạo mọi điều 

kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Quản lý chặt chẽ việc sử 

dụng chữ ký số để đảm bảo tính pháp lý trong quá trình trao đổi thông 

tin. 

Đối với UBND các tỉnh, thành phố thực hiện mô hình, Thứ trưởng 

Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị, căn cứ điều kiện thực tế địa phương, 

xây dựng và ban hành quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài 

chính về đất đai của người sử dụng đất theo hướng dẫn tại Thông tư số 

88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016; quan tâm đầu tư trụ sở làm 

việc và kho lưu trữ tài liệu cho Văn phòng Đăng ký đất đai; phê duyệt kế 

hoạch và bố trí kinh phí đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho Văn 

phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh để đảm bảo vận hành hiệu quả 

hệ thống trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất 

đai. Trường hợp chưa được đầu tư, cho phép thực hiện triển khai hình 

thức thuê doanh nghiệp CNTT thực hiện dịch vụ cho thuê từng phần 



hoặc thuê trọn gói, bao gồm: Phần cứng, phần mềm, đường truyền, giải 

pháp... theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP để đảm bảo khẩn 

trương triển khai các giải pháp kết nối trao đổi thông tin với cơ quan 

Thuế… 

Đối với Sở TN&MT, cần xây dựng kế hoạch và trình UBND tỉnh bố trí 

kinh phí đầu tư trang thiết bị, chữ ký số, đường truyền, cài đặt, đào tạo 

vận hành phần mềm liên thông thuế và bảo trì khắc phục các lỗi phát 

sinh trong quá trình thực hiện; chỉ đạo cụ thể Văn phòng Đăng ký đất đai 

và thường xuyên theo dõi giám sát quá trình triển khai kết nối trao đổi 

thông tin theo hình thức điện tử, kịp thời báo cáo và đưa ra giải pháp hỗ 

trợ các cơ quan trực tiếp triển khai tránh tình trạng các vướng mắc, khó 

khăn, tồn tại kéo dài gây ảnh hưởng đến quá trình triển khai. Trường 

hợp cần thiết, Sở và Cục Thuế phối hợp trình UBND tỉnh thành lập Tổ 

chỉ đạo hoặc Tổ triển khai kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế 

và cơ quan TN&MT tại địa phương. 

Theo baotainguyenmoitruong.vn 

 

5. Khi Thủ tướng yêu cầu xây dựng nền kinh tế tự 
chủ 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng góp gần 20% GDP, tạo ra 

trên 50% giá trị sản xuất công nghiệp và chiếm tỷ trọng lên đến gần 

73% trong xuất khẩu trong năm 2017. Điều này đặt ra câu hỏi, làm 

sao phải xây dựng nền kinh tế tự chủ? 

Khi Nguyễn Hoàng Anh và mẹ đi siêu thị Mega Market Vietnam, nơi từng 

mang tên Metro ở Hà Nội cách đây một thời gian, cô thực sự ấn tượng 

với cách bày biện của siêu thị khổng lồ này. 

Những bao gạo Thái, những món đồ gia dụng từ hàng nhựa cho đến 

điện tử được bày lên lên mặt tiền của siêu thị, đập vào mắt tất cả những 

ai vừa bước qua cửa. 

Với Hoàng Anh, những mặt hàng Made in Thailand bổ sung cho sự lựa 

chọn của cô trong vai trò là người tiêu dùng. “Giá cả của hàng Thái phải 

chăng, lại rất dễ lựa chọn”, cô nói. 

Kể từ khi người Thái Lan mua lại chuỗi siêu thị Metro, Big C và đặt tên 

mới, những người tiêu dùng Việt Nam như Hoàng Anh thấy hàng hóa 

Thái Lan ngày càng xuất hiện dày đặc trên các kệ hàng. 



Phải 10 năm sau khi gia nhập WTO, Việt Nam mới phải mở cửa cho 

người nước ngoài tham gia vào lĩnh vực bán lẻ, lĩnh vực nhạy cảm bậc 

nhất trong các cuộc đàm phán quốc tế. Song, một cách rất hồ hởi, Việt 

Nam đã mở cửa sớm hơn nhiều so với thời điểm cam kết. 

Metro của Đức đã được cấp phép sớm, các đại gia khác từ Hàn Quốc, 

Nhật Bản, Thái Lan cũng vậy. Họ đến lập các chuỗi siêu thị, rồi bán mua 

lại rôm rả các chuỗi siêu thị của mình, hay thôn tính của các doanh 

nghiệp Việt Nam. 

Đó là điều không thể không lo lắng khi nhiều chuỗi siêu thị ở những vị trí 

đắc địa ở nhiều thành phố lớn đã về tay người nước ngoài. 

 

Chiến lược thu hút FDI trong giai đoạn mới cần hạn chế được tối đa các 

tiềm ấn bất lợi đối với độc lập kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, 

quốc phòng của đất nước từ góc độ kinh tế, địa – chính trị. 

Năm 2016, ông Trương Đình Tuyển, Nguyên Bộ trưởng Bộ Công 

Thương, Nguyên Trưởng đoàn đàm phán Việt Nam gia nhập WTO đã 

phải thốt lên: "Chúng ta không thể ngây thơ cho rằng, các doanh nghiệp 

Thái Lan mua lại hệ thống siêu thị Việt để mong muốn tìm kiếm lợi 

nhuận từ bán lẻ. Cái họ tính đó là chiến lược xâm lấn hàng Thái sang 

Việt Nam”. 



Từ các siêu thị lớn đã bị mua, các hàng hoa quả, bánh kẹo...của Thái 

nghiễm nhiên sang Việt Nam trong khi đó, các loại trái cây, bánh kẹo 

Việt bị đánh bật ra ngoài cửa hàng tạp hóa, vỉa hè, lòng lề đường, ông 

nhận xét. 

Ông nói: “Đối với người tiêu dùng thì đây là lợi ích, nhưng đối với sản 

xuất trong nước, đây thực sự là thất bại bởi sân của mình không giữ 

được thì sao chúng ta có thể đi đá sân nước ngoài được”. 

Bán lẻ chỉ là một phần rất nhỏ trong miếng bánh đầu tư trực tiếp nước 

ngoài (FDI) đang ngày càng to lên ở Việt Nam gần đây. 

Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đã thu hút “thành công” vốn FDI ở 

mức rất cao. 

Tỷ lệ vốn FDI trên GDP ở mức 6,1%, cao hơn rất nhiều so với 0,4% của 

Thái Lan, 1,2% của Trung Quốc, 2% của Ấn Độ, 2,6% của Philippines. 

Ngân hàng Thế giới nhận xét: “Vấn đề ở chỗ, vốn FDI gắn kết với kinh tế 

trong nước còn kém, kết nối trong nước chủ yếu ở các lĩnh vực có giá trị 

gia tăng thấp: hầu hết đầu vào (70-80%) đều phải nhập khẩu”. 

Nhận xét đó, dù rất đang lưu tâm, chưa cho thấy sự bành trướng của 

khu vực FDI trong nền kinh tế Việt Nam. 

Bức tranh đó được Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vẽ 

ra một cách rất sơ lược, nhưng đã cho thấy thực tế đó. 

Tính đến tháng 8/2018, đã có hơn 26.500 dự án FDI, vốn đăng ký hơn 

334 tỷ USD, vốn thực hiện khoảng 184 tỷ USD. 

Đầu tư nước ngoài có đóng góp gần 20% GDP và là nguồn vốn bổ sung 

quan trọng cho vốn đầu tư phát triển với tỷ trọng khoảng 23,7% trong 

tổng vốn đầu tư toàn xã hội; 58% tổng vốn đầu tư nước ngoài tập trung 

vào lĩnh vực chế biến, chế tạo, tạo ra trên 50% giá trị sản xuất công 

nghiệp của cả nước, kim ngạch xuất khẩu của khu vực đầu tư nước 

ngoài chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong xuất khẩu, đạt 72.6% trong 

năm 2017 và 71,4% trong 9 tháng năm 2018, số thu nộp ngân sách của 

khu vực đầu tư nước ngoài tăng đều qua các năm và đạt hơn 8 tỷ USD 

trong năm 2017, chiếm 17,1% tổng thu ngân sách nhà nước. Tính đến 

nay, khu vực đầu tư nước ngoài đã tạo việc làm cho gần 4 triệu việc làm 

trực tiếp và khoảng 5 triệu việc làm gián tiếp. 

Rõ ràng, khi đất đai, tài nguyên, nguồn lực có hạn mà khu vực này nở rộ 

sẽ chiếm mất cơ hội, không gian của cách khu vực kinh tế khác. 



Nhiều chuyên gia từng rất lo lắng, vì sao khu vực doanh nghiệp tư nhân 

Việt Nam không thể lớn lên nổi. Trong hơn 20 năm nay, khu vực này chỉ 

chiếm khoảng 8-9% GDP của Việt Nam. 

Liệu có phải do họ bị chèn ép, bị phân biệt đối xử, bị hạn chế các cơ hội 

tiếp cận đất đai khi địa phương nào cũng “trải thảm đỏ” mời gọi vốn FDI? 

Ngay lĩnh vực mua bán sáp nhập (M&A), giá trị của nó đã lên tới 10,2 tỷ 

USD năm 2017, và ước tính 6,9 tỷ USD năm 2018. 

Có thể thấy, không ít doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh là lại bán đi cho 

nước ngoài. Dù có theo kinh thế thị trường, để thị trường quyết định, 

nhưng việc bán nhiều doanh nghiệp của Việt Nam cho nước ngoài là 

điều đáng báo động. 

Tại Hội nghị tổng kết 30 năm đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các bộ, ngành hoàn thiện khung pháp 

luật liên quan đến đầu tư, trong đó có thực hiện chủ trương hợp tác đầu 

tư nước ngoài có ưu tiên, chọn lọc gắn với mục tiêu nâng tầm trình độ 

nền kinh tế, xây dựng nền kinh tế tự chủ. 

Xây dựng nền kinh tế tự chủ, như Thủ tướng yêu cầu, là điều rất cần 

thiết và sống còn. Sự phát triển, hưng thịnh của một quốc gia phải là do 

doanh nghiệp dân tộc đảm nhiệm, thay vì phụ thuộc vào các doanh 

nghiệp nước ngoài. 

Vì thế, tại Hội nghị, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền địa 

phương khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước liên doanh, liên 

kết, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp đầu tư 

nước ngoài trong các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ mới, 

công nghiệp hỗ trợ...Từ tư duy thụ động, bị nhà đầu tư nước ngoài vào 

“mua”, nay chuyển sang các doanh nghiệp trong nước có thể chủ động 

“mua” lại các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để tiếp thu 

thị trường, kênh phân phối, làm chủ công nghệ, quản lý và phát triển các 

sản phẩm quốc gia. 

Những chỉ đạo của Thủ tướng được TS Phan Hữu Thắng – Nguyên Cục 

trưởng Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng tình. 

Theo ông Thắng, nguyên nhân để xảy ra các hạn chế của FDI trong 

nhiều năm qua đều có liên quan đến chất  lượng của công tác quản lý 

nhà nước về FDI ở các cấp và từ trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công 

chức thừa hành. 

Có thể do tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về FDI quá cồng kềnh, 

không tinh gọn, lại thiếu liên kết, thiếu thông tin, bộ phận nào làm gì chỉ 



có bộ phận nấy biết, không cung cấp hoặc cung cấp thông tin không kịp 

thời cho các bộ phận liên quan. 

Bên cạnh đó, thủ tục hành chính tuy được cải thiện nhiều nhưng vẫn còn 

phức tạp, cộng với sự thiếu kiểm tra đôn đốc của cấp trên, thiếu trách 

nhiệm của một bộ phận chứ không chỉ của cá nhân, dẫn đến tình trạng 

“chạy dự án”, “chạy thủ tục”. Nền hành chính bị cơ chế thị trường thao 

túng, chỉ khi vụ việc xấu xảy ra rồi mới phát hiện được. Lúc đó, các cơ 

quan quản lý nhà nước có liên quan mới vào cuộc. 

Vì vậy, Việt Nam cần chấn chỉnh lại công tác quản lý nhà nước nói 

chung về FDI đặc biệt ở hai khâu: lựa chọn đối tác đầu tư trong giai 

đoạn tới với dự án của họ và tăng cường công tác hậu kiểm, hỗ trợ, 

giám sát chặt chẽ các dự án sau khi được cấp phép. 

Ông Phan Hữu Thắng cho rằng chiến lược thu hút FDI trong giai đoạn 

mới cần hạn chế được tối đa các tiềm ấn bất lợi đối với độc lập kinh tế, 

bảo đảm an ninh trật tự xã hội, quốc phòng của đất nước từ góc độ kinh 

tế, địa – chính trị. 

Xác định quốc tịch nhà đầu tư, tỷ lệ cân đối giữa các nhà đầu tư tại Việt 

Nam, giữa các hình thức đầu tư, xác định rõ những vùng lĩnh vực cấm, 

nhạy cảm không thu hút đầu tư nước ngoài. 

Thu hút FDI phục vụ mục tiêu công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, 

trên cơ sở tăng cường thu hút vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, 

bên cạnh việc tiếp tục thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến chế tạo, 

có chính sách tập trung cho phát triển công nghiệp, du lịch và dịch vụ 

công nghệ cao là những lĩnh vực giàu tiềm năng có nhiều khả năng đi tắt 

đón đầu, cạnh tranh với thế giới. Hạn chế thu hút FDI vào lĩnh vực bất 

động sản, bán buôn bán lẻ, dịch vụ logistic…dành thị trường cho các 

doanh nghiệp trong nước. 

“Điều quan trọng nhất là thu hút FDI nhưng vẫn phải có không gian để 

cho doanh nghiệp trong nước phát triển thì chúng ta mới độc lập tự chủ 

về kinh tế”, ông nói. 
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6. Ngăn chặn rác phế liệu nhập khẩu từ xa 

Triển khai Chỉ thị số 27/CT-TTg (Chỉ thị 27) về giải pháp cấp bách 

quản lý nhập khẩu phế liệu, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã 

chỉ đạo Tổng cục Hải quan tăng cường kiểm soát từ xa đối với phế 



liệu nhập khẩu có nguy cơ gây ô nhiêm môi trường; buộc tái xuất 

các lô hàng rác phế liệu. 

 

Đoàn công tác của Tổng cục Hải quan tiến hành kiểm tra hoạt động 

nhập khẩu phế liệu tại cảng Hải Phòng ngày 3/8/2018. Ảnh: Hải Anh 

Đôn đốc cụ thể hóa Chỉ thị 27 

Tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ quý IV/2018 của Tổng cục Hải 

quan mới đây, Thứ trưởng Vũ Thị Mai chỉ đạo, Tổng cục Hải quan nhanh 

chóng có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể các cục hải quan tỉnh, 

thành phố trong việc thực hiện Chỉ thị 27.  

"Cơ quan hải quan cần tăng cường hơn nữa các biện pháp ngăn chặn 

từ xa các lô hàng phế liệu nhập khẩu không đáp ứng các quy định của 

pháp luật Việt Nam. Không cho dỡ lên bờ đối với container không phải là 

nguyên liệu phế liệu nhập khẩu…", Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhấn mạnh. 

Theo đó, Thứ trưởng Vũ Thị Mai yêu cầu Tổng cục Hải quan nhanh 

chóng xây dựng quy chế phối hợp với các bộ, ngành, UBND các tỉnh, 

thành phố trong việc thực hiện Chỉ thị 27; báo cáo phương án xử lý rõ 

ràng đối với container tồn đọng trước 31/10/2018. 



Cục hải quan các địa phương chỉ đạo các chi cục hải quan nơi có hàng 

tồn đọng khẩn trương rà soát, xác lập các loại hàng tồn đọng theo quy 

định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP tổng hợp gửi Tổng cục Hải quan 

để báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đã đánh giá cao việc Tổng cục 

Hải quan ban hành văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố 

tăng cường các biện pháp quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào 

Việt Nam đúng thời điểm; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp và đã được 

đưa vào Chỉ thị 27. 

Trước đó, tại công văn 4202/TCHQ-PC, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo 

các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường quản lý chất thải, phế liệu 

nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam được quy định tại Luật Bảo vệ 

môi trường và tại Quyết định 73/2014/QĐ-TTg; chỉ đạo chi cục hải quan 

nơi đăng ký tờ khai hải quan phải lấy mẫu gửi Cục Kiểm định hải quan 

để thực hiện việc phân tích, đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường đối với lô hàng phế liệu nhập khẩu.  

Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thu hẹp 

diện mặt hàng phế liệu được phép nhập khẩu để phục vụ hoạt động sản 

xuất. Chỉ những mặt hàng phế liệu đảm bảo những tiêu chuẩn, quy 

chuẩn thì mới được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. 

Cơ quan hải quan chủ động vào cuộc 

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ quý IV/2018 của Tổng cục Hải quan, ông 

Âu Anh Tuấn, quyền Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan cho 

biết, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 27, Tổng cục 

Hải quan đã có công văn 5660/TCHQ-GSQL yêu cầu cục hải quan các 

tỉnh, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị. 

Đồng thời, yêu cầu cục hải quan tỉnh, thành phố niêm yết công khai tại 

các địa điểm làm thủ tục hải quan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội 

dung Chỉ thị số 27 đến các hãng tàu/đại lý hàng tàu, doanh nghiệp kinh 

doanh cảng và các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực nhập khẩu phế liệu biết, chủ động thực hiện. Với lô 

hàng đã về đến cảng nếu đáp ứng đủ điều kiện pháp luật bảo vệ môi 

trường thì giải quyết thông quan nhanh để tránh hàng hóa tồn đọng tại 

các cảng biển. 

Triển khai Chỉ thị 27, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Tiến 

Lộc cho biết, đã chỉ đạo các chi cục hải quan cửa khẩu thông báo cho 

chủ hàng và tạo điều kiện giải quyết nhanh chóng đối với các lô hàng 



nhập khẩu đủ điều kiện. Mặt khác, kiên quyết yêu cầu hãng tàu vận 

chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với những lô hàng phế liệu nhập 

khẩu do không đủ điều kiện… 

Liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị 27, Cục trưởng Cục Hải quan 

TP.Hồ Chí Minh Đinh Ngọc Thắng chia sẻ, đơn vị đã triển khai nhiều giải 

pháp nhằm thông quan nhanh hàng hóa đối với những lô hàng phế liệu 

đủ điều kiện nhập khẩu. Đồng thời rà soát, phân tích thông tin khai trên 

manifest (hệ thống tiếp nhận bản khai hàng hoá, chứng từ có liên quan 

và thông quan đối với tàu nhập/xuất cảnh - PV) để đưa ra quyết định đối 

với hàng không đủ điều kiện theo hướng dẫn. 

Để cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính về 

quản lý phế liệu nhập khẩu, ông Âu Anh Tuấn cho biết, Tổng cục Hải 

quan đang tổng hợp ý kiến của các cục hải quan tỉnh, thành phố để hoàn 

thiện văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 27.  

Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục triển khai tới các đơn vị hải quan địa 

phương một loạt giải pháp ngăn chặn từ xa để phòng ngừa phế liệu 

không đáp ứng quy định pháp luật được dỡ xuống cảng, hướng dẫn 

hãng tàu, đại lý hàng tàu khai báo e-manifest theo đúng Chỉ thị 27. Trên 

cơ sở Chỉ thị 27, Tổng cục Hải quan cũng có thông báo không giải quyết 

thủ tục nhập khẩu phế liệu qua cửa khẩu đường bộ, đường sắt kể từ 

1/10/2018. 

Liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị 27, ông Âu Anh Tuấn cũng cho biết, 

cơ quan hải quan cũng đang gặp một số vướng mắc phát sinh, sẽ có đề 

nghị các cơ quan quản lý chuyên ngành có giải pháp tháo gỡ. 

Ông Âu Anh Tuấn cho biết,  Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành 

Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư 09/2018/TT-BTNMT (có 

hiệu lực từ 29/10/2018) về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phế liệu 

sắt, thép, nhựa, giấy, thủy tinh, kim loại màu (đồng, nhôm, niken, kẽm, 

thiếc, vonfram, molyden, magie, titan, zircon, antimony, mangan, crom) 

và xỉ hạt nhỏ. 

"Tuy nhiên, nội dung hai thông tư có một số bất cập, khó cho việc thực 

hiện của cơ quan hải quan, Tổng cục Hải quan đang tổng hợp để báo 

cáo Bộ Tài chính kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý...", ông 

Âu Anh Tuấn nói./. 

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn 

 



7. Hướng dẫn sử dụng kinh phí bảo đảm công tác 
cải cách hành chính  

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các bộ, 

ngành, địa phương được bố trí trong dự toán hàng năm của các cơ 

quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

 

Ảnh minh họa: Bùi Tư 

Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành 

chính nhà nước. 

Tại dự thảo này, Bộ Tài chính đưa ra các nội dung chi bảo đảm công tác 

cải cách hành chính nhà nước như chi đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của 

cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện Chương trình tổng thể 

cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ trực 

thuộc Bộ Nội vụ; chi quản lý và điều hành thực hiện chương trình; chi 

xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính hàng năm, định 

kỳ, 5 năm; xây dựng các đề án, dự án về cải cách hành chính; chi xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác cải cách hành chính 

nhà nước tại các bộ, ngành, địa phương… 



Các mức chi được hướng dẫn cụ thể như chi xây dựng chương trình, kế 

hoạch, đề án, dự án về cải cách hành chính, chi xây dựng bộ chỉ số theo 

dõi, đánh giá cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương áp 

dụng mức chi xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch quy định tại 

Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ 

Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại 

cơ sở. 

Chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác cải cách 

hành chính nhà nước tại các bộ, ngành, địa phương thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài 

chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

Dự thảo cũng đưa ra quy định về việc lập, chấp hành dự toán và quyết 

toán kinh phí. Theo đó, việc lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh 

phí thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, 

Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Hàng năm, Bộ Nội 

vụ - cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện chương trình cải 

cách hành chính có trách nhiệm hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương 

xây dựng kế hoạch cải cách hành chính để các bộ, ngành, địa phương 

làm căn cứ lập dự toán ngân sách nhà nước. 

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa 

phương được bố trí trong dự toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị 

theo phân cấp ngân sách hiện hành./. 

Theo thoibaotaichinhvetnam.vn 

 

8. Giảm họp để dành thời gian đến với dân 

Đảng lãnh đạo, cầm quyền bằng cương lĩnh, đường lối chính trị, 

nhiệm vụ chính trị. Các kỳ đại hội, hội nghị… là sản phẩm của một 

hình thức sinh hoạt của Đảng ta. Họp cũng là thể hiện nguyên tắc 

tập trung dân chủ và chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.  

Thông qua các cuộc họp như các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc, hội nghị 

Ban chấp hành trung ương và cấp ủy các cấp, Đảng ta đã lãnh đạo, đổi 

mới đất nước toàn diện. Đây chính là thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng 

đối với nhà nước và xã hội. Về phía chính quyền, trong quản lý, điều 



hành gặp nhiều vụ việc phức tạp cũng cần phải họp để nghe thêm ý kiến 

phân tích của các đơn vị có liên quan, từ đó mới đưa ra quyết định chính 

xác, chặt chẽ. Như vậy, họp là một đòi hỏi bắt buộc và không thể tránh 

khỏi. 

Tuy vậy, cần phải nhìn nhận hiện nay có quá nhiều cuộc họp không hiệu 

quả. Nguyên do hệ thống tổ chức nhiều tầng nấc nên phải họp để có sự 

phối hợp, nhưng nếu có quá nhiều cuộc họp cũng gây ra hạn chế cho 

công tác chỉ đạo, điều hành. Nội dung chưa được chuẩn bị tốt nên có 

nhiều cuộc họp với nội dung trùng lắp, nhiều cuộc họp mang tính hình 

thức, lãng phí. Cùng đó là biểu hiện trong họp có “hội” (hội hè, tiệc tùng, 

giao lưu), gây tốn kém và lãng phí. 

Tình trạng họp quá nhiều gây ra nhiều bất cập. Trước tiên, những cán 

bộ giữ nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị phải bố trí một lượng thời 

gian lớn phục vụ các buổi họp. Một trong những nhiệm vụ chính của họ 

là... tham gia các cuộc họp vì để tổ chức các cuộc họp thì phải mời đích 

danh người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, thậm chí lãnh đạo các đơn vị 

cơ sở. Một tâm lý ngại họp, sợ họp cũng xuất hiện vì đã có một số 

trường hợp bị nhắc nhở, phê bình do vắng họp. Họp đã trở thành… “đặc 

sản” của hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước của nước ta, gây lãng 

phí về nhân lực, thời gian. Điều quan trọng hơn, việc dành quá nhiều 

thời gian cho các buổi họp thì cán bộ sẽ không còn nhiều thời gian để đi 

cơ sở, tiếp xúc người dân và giải quyết công việc của người dân, của 

doanh nghiệp. 

Do đó, yêu cầu cấp thiết hiện nay là cần cải thiện tình trạng họp theo 

hướng vừa giảm họp, vừa nâng cao chất lượng các cuộc họp. Để làm 

được điều này, trước tiên, các cơ quan đảng cần cải cách hành chính ở 

khâu ban hành nghị quyết, khắc phục tình trạng lạm phát nghị quyết như 

hiện nay. Theo đó, các nghị quyết phải đảm bảo được sự ổn định và 

mang tính chiến lược lâu dài, thay những nghị quyết chỉ đậm nét sự vụ. 

Các nghị quyết, chương trình cũng phải chứa đựng những nội dung cơ 

bản mang tính phương hướng, mục tiêu nhằm tạo nên “hệ xương sống” 

đến tận cở sở, dễ dàng trong triển khai thực hiện. Có như thế mới góp 

phần giảm nhiều cuộc họp nhằm tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết. 

Như đã đề cập, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là phải 

tuân thủ thực hiện nhưng chúng ta cần đề cao trách nhiệm của người 

đứng đầu hơn. Theo đó, quyền hạn đến đâu thì trách nhiệm đến đó và 

phải minh định được trách nhiệm của tập thể với trách nhiệm của cá 

nhân. Đây cũng là khâu rất yếu hiện nay. Rất nhiều tình huống thực tế 

cho thấy, khi một đơn vị, một tổ chức nào đó thành công thì hầu như ai 



trong đơn vị, tổ chức đó cũng “có phần”. Thế nhưng, khi xảy ra hạn chế 

thì trách nhiệm được “đá” cho tập thể. 

Ngoài ra, hiện nay có quá nhiều ban bệ, quá nhiều tổ chức cùng tồn tại 

nên phải họp mới có thể phối hợp, tổ chức thực hiện được. Do đó, việc 

triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18 Trung ương 6, khóa XII về 

một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cũng sẽ có tác dụng tích 

cực giúp giảm họp. Một khi bớt các khâu trung gian, bớt các ban bệ thì 

tự nhiên số lượng các cuộc họp cũng sẽ giảm theo. Tuy nhiên, khi thực 

hiện nghị quyết này đòi hỏi phải sàng lọc, chọn lựa lại những người có 

đức, có tài làm thật, việc thật, thay vì có những “cây sáng kiến nhưng 

không bao giờ đơm hoa kết trái”. 

Đặc biệt, cải tiến họp tốt nhất là giảm họp trong quản lý và dành nhiều 

thời gian để họp với dân, lắng nghe dân. Nghĩa là cán bộ thay vì hội, họp 

liên tục thì dành thời gian đó đi cơ sở, tiếp xúc, lắng nghe người dân và 

“nói dân biết, làm dân tin”. Những cuộc họp như thế sẽ khiến người dân 

rất hài lòng! Một khi chính quyền làm tốt điều này thì sẽ không xảy ra 

những vụ việc đáng tiếc như ở dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm; đồng 

thời, các khiếu kiện của người dân, nhất là liên quan đến công tác giải 

tỏa, bồi thường hỗ trợ tái định cư sẽ giảm thiểu đáng kể.  

Bác Hồ đã chỉ ra rằng, nhân dân chỉ quý mến những người có phẩm 

chất và tư cách đạo đức tốt. Vì vậy muốn hướng dẫn họ thì mình phải 

làm mực thước, cần phải “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng 

nói, tay làm”, chứ không chỉ họp nói suông, ngồi viết mệnh lệnh... Đồng 

thời, phải thật thà nhúng tay vào việc và cần lấy thực tế làm kết quả, 

chất lượng hoạt động khi đánh giá cán bộ. 

Theo sggp.org.vn 

 

9. Sở TN&MT Quảng Bình: Nâng cao năng lực thông 
qua cải cách hành chính 

Xác định rõ vai trò quan trọng của công tác cải cách hành chính 

(CCHC) trong những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng 

Bình tích cực trển khai CCHC trong hoạt động quản lý nhà nước, 

trong đó tập trung cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, 

công chức. Nhờ vào sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng năm 2017, 

Sở TN&MT Quảng Bình là một trong những địa phương dẫn đầu cả 

nước về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt tỷ lệ 96,13%. 



Là đơn vị quản lý đa ngành, đa đa lĩnh vực thuộc những vấn đề nhạy 

cảm, phức tạp và có mức độ ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, sự 

phát triển kinh tế của tỉnh. Vì vậy, Sở TN&MT Quảng Bình định hướng 

thực hiện tốt công tác CCHC góp phần đảm bảo sự ổn định, thúc đẩy 

giải phóng các nguồn lực để kịp thời cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

Một trong những điểm nổi bật là công tác rà soát, tham mưu ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, thống kê, hệ thống hóa các thủ tục 

hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/20210/NĐ-CP ngày 

8/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu UBND tỉnh ban hành các 

Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường. 

Những năm gần đây Sở TN&MT Quảng Bình luôn là đơn vị ứng đầu về 

thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính 

Đến nay, tổng thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

gồm 152 thủ tục hành chính. Trong đó, cấp tỉnh 100 thủ tục thuộc 8 lĩnh 

vực quản lý Nhà nước, cấp huyện 49 thủ tục, cấp xã 3 thủ tục. Sở cũng 

áp dụng 100% thủ tục hành chính vào hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nên có nhiều thủ tục hành chính Sở áp dụng 

rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định, như: Thủ tục thẩm định phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện 30/50 ngày, giảm 



20 ngày so với quy định; thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường 

thực hiện 7/10 ngày, giảm 3 ngày; thủ tục xác nhận việc đã thực hiện 

các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án 

thực hiện 15/30 ngày, giảm 15 ngày; thủ tục cấp phép thăm dò, khai thác 

khoáng sản thực hiện 85/90 ngày, giảm 5 ngày; thủ tục thẩm định phê 

duyệt trữ lượng khoáng sản thực hiện 170/180 ngày, giảm 10 ngày so 

với quy định.  

Bên cạnh đó, Sở thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc rút ngắn tối 

thiểu 10% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời hạn được 

pháp luật quy định tại Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC của tỉnh 

Quảng Bình năm 2017 ban hành. 

Những năm gần đây Sở TN&MT Quảng Bình luôn là đơn vị đứng đầu về 

thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính 

Tính đến 31/10/2017, đã giải quyết 452 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng 

hạn 445 hồ sơ. Tháng 9/2018, lĩnh vực đất đai đã tiếp nhận, xử lý 164 

hồ sơ về thẩm định nhu cầu sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi 

đất, đánh giá và phát triển quỹ đất. Đồng thời, phối hợp với Sở Kế hoạch 

và Đầu tư thẩm định 215 hồ sơ thẩm định dự án đầu tư. Tiếp nhận giải 

quyết 37.260 hồ sơ Đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Đăng 

ký biến động đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 29.235 hồ 

sơ đăng ký giao dịch đảm bảo quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất. 

Lĩnh vực môi trường đã tiếp nhận, thẩm định và trình UBND tỉnh phê 

duyệt 57 hồ sơ. Trong khoáng sản Sở tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 4 

phương án đấu giá mỏ sét gạch ngói, ban hành 21 giấy phép, quyết định 



hoạt động khoáng sản. Các hồ sơ được tiếp nhận đúng thành phần, giải 

quyết đúng trình tự quy định. 

Hiện nay, tỉnh Quảng Bình đã cấp 592.504,44 ha, đạt tỷ lệ 96,13 % và là 

một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. Những năm gần đây, Sở TN&MT Quảng Bình luôn đứng 

tốp đầu về công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong năm 

2017 đạt 94,22 điểm, xếp thứ nhất các sở, ban ngành trong tỉnh. 

CCHC thời gian tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được rút ngắn tạo điều kiện 

cho người dân và các đơn vị trên địa bàn 

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách 

hành chính, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT lần thứ VII đã xác 

định: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng 

cường công tác cải cách thủ tục hành chính, xiết chặt kỷ cương, phát 

huy dân chủ, đoàn kết lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước 

về tài nguyên môi trường”.  

Trao đổi với PV Báo TN&MT, ông Nguyễn Xuân Dũng - Trưởng phòng 

Pháp chế, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình, cho biết: “Thời 

gian tới sẽ tiếp tục tập trung thực hiện hoàn thành Kế hoạch cải cách 

hành chính năm 2018, thực hiện nghiêm túc các Quyết định, Kế hoạch 

mà UBND tỉnh ban hành. Nâng cao vai trò cấp Đảng, điều hành của Sở 

trong hoạt động cải cách hành chính. Phát huy hiệu quả đạt được đi đôi 

với việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kịp 



thời chấn chỉnh những hạn chế yếu kém trong quá trình thực hiện nhất 

là những lĩnh vực trọng tâm như: đất đai, môi trường và khoáng sản. 

Bên cạnh đó, có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết 

để đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa cải cách hành chính. Tăng cường 

công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về cải cách 

hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường”. 

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính trong lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường, thời gian tới Sở TN&MT Quảng Bình đã 

đặt ra chủ trương tăng cường công tác tuyên truyền nâng cáo ý thức cho 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành về ý 

nghĩa tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính. Xây 

dựng kế hoạch để chủ động thực hiện tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa 

theo thẩm quyền các quy hoạch về thực hiện thủ tục hành chính, đảm 

bảo tính kịp thời để thực hiện, đồng thời đảm bảo tính thuận lợi, dễ tiếp 

cận, thực hiện công khai, minh bạch cho tổ chức và người dân theo 

đúng tính chất, ý nghĩa của cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

Theo baotainguyenmoitruong.vn 

 

10. Hà Nội: Phải xin lỗi công dân bằng văn bản nếu 
phân loại, xử lý đơn thư sai 

UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát toàn bộ sổ 

sách ghi chép việc tiếp dân, phân loại lại các đơn thư theo đúng 

quy định; có văn bản xin lỗi công dân đối với trường hợp phân loại, 

xử lý đơn thư sai. 

Ngày 8/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 4805/UBND-

NC về việc thực hiện kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính 

(CCHC). 

Theo đó, sau khi xem xét báo cáo của Sở Nội vụ về kết quả kiểm tra 

công tác cải cách hành chính (CCHC), UBND Thành phố yêu cầu các 

sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã chấm dứt triệt để việc sử 

dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn tại cơ quan, đơn vị.  

Việc xét duyệt, tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo của thành phố hàng 

năm cần có thẩm định, xem xét sát với yêu cầu thực tế và năng lực thực 

hiện của đơn vị; tránh lãng phí. Quá trình thực hiện cần được theo dõi, 

đôn đốc, tổng hợp tiến độ thực hiện của các đơn vị thực hiện, kịp thời 

điều chỉnh cho phù hợp thực tế. 



Bên cạnh đó, cần rà soát toàn bộ sổ sách ghi chép việc tiếp dân, phân 

loại lại các đơn thư theo đúng quy định; có văn bản xin lỗi công dân đối 

với trường hợp phân loại, xử lý đơn thư sai. 

 

Thành phố chỉ đạo tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất không báo trước 

Phải thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho 

đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp dân, tiếp nhận phản ánh, 

kiến nghị của người dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, như: Bố trí địa 

điểm tiếp dân, phân công tiếp dân, công khai lịch tiếp dân, quản lý sổ 

sách, phân loại hồ sơ, quy trình theo dõi và giải quyết kiến nghị, khiếu 

nại, tố cáo... 

Thành phố chỉ đạo tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất không báo 

trước; đặc biệt, cần kiểm tra các vấn đề liên quan đến việc tiếp công 

dân; xử lý và giải quyết đơn thư; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục 

hành chính của người dân, doanh nghiệp. 

Sở Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh tiến độ xây dựng các phần 

mềm ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2018 tại 

các cơ quan, đơn vị theo danh mục thủ tục hành chính do các đơn vị đã 

đăng ký. 

Theo anninhthudo.vn 

 



11. Hơn 1,1 triệu học sinh Hà Nội được tuyên truyền 
DVC trực tuyến mức độ 3, 4 

Chiều 11/10, Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin, năm 2018, UBND TP Hà 

Nội giao Sở xây dựng và thực hiện tiếp 15 dịch vụ công (DVC) 

thuộc thẩm quyền. Tính đến tháng 9/2018, Sở GD&ĐT Hà Nội đã 

phối hợp với công ty phần mềm Nhật Cường xây dựng xong quy 

trình ISO cho 34/49 DVC thuộc phạm vi, chức năng của Sở GD&ĐT 

Hà Nội. 

Dự kiến đến tháng 12/2018, cùng với 15 DVC mức độ 3, 4 đã hoàn 

thành từ năm 2017, sẽ có 49/49 (100%) thủ tục hành chính đạt DVC 

mức độ 3, 4, trong đps 15% DVC đạt mức độ 4. 

 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) 

Theo kế hoạch, trong tháng 10/2018, hơn 600 trường THCS sẽ đồng 

loạt triển khai tuyên truyền sử dụng các DVC qua cuộc thi tìm hiểu kiến 

thức các DVC trực tuyến mức độ 3, 4. Hơn 200 trường THPT bao gồm 

công lập và tư thục cùng tổ chức cuộc thi cấp trường về tìm hiểu các 

DVC trực tuyến và chọn đội tuyển tham gia cấp cụm. Cuộc thi cấp cụm 

(gồm 16 cụm trường) sẽ được tổ chức xong trước ngày 10/11/2018. 

Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến sau tháng 11/2018 sẽ tuyên truyền đến hơn 

1,1 triệu học sinh cấp THCS, THPT về sử dụng, tiện ích của các DVC 



trực tuyến để các em có thể hướng dẫn bố, mẹ, người thân trong gia 

đình sử dụng việc đăng ký, giải quyết các thủ tục hành chính được 

nhanh gọn, góp phần tạo môi trường làm việc, môi trường kinh doanh 

của Thủ đô Hà Nội ngày càng thông thoáng, hiệu quả.  

Theo kinhtedothi.vn 

 

12. Người dân cần liên hệ ngành điện: A lô tổng đài 
chăm sóc khách hàng 

1900.1006, 1900.9000 là số điện thoại của tổng đài chăm sóc khách 

hàng do Tổng công ty điện lực miền Nam quản lý, phục vụ khách 

hàng sử dụng điện của 21 tỉnh, thành phía Nam. 

 

1900.1006, 1900.9000 là số điện thoại tổng đài của ngành điện, người 

sử dụng điện cần ghi nhớ để tiện liên hệ khi cần. Ảnh minh họa 

Với nhiệm vụ tiếp nhận, trả lời các yêu cầu dịch vụ liên quan về cung 

cấp điện, kỹ thuật điện bao gồm các lĩnh vực như: hóa đơn, tra cứu chỉ 

số điện, thay đổi thông tin khách hàng, báo sự cố điện, mất điện… cũng 

như giải đáp những thắc mắc, khiếu nại, tư vấn sử dụng điện tiết kiệm... 

nên tổng đài 1900.1006, 1900.9000 đang ngày càng phát huy tác dụng. 

* Nhanh chóng, chính xác 

Là đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin nhanh chóng, tổng đài chăm sóc 

khách hàng được người dân tin tưởng khi gọi đến, đặc biệt nhiều trường 



hợp gặp các sự cố về điện hoặc nguy cơ có thể xảy ra trục trặc liên quan 

đến điện. 

Bà Vũ Thị Thanh 

(ngụ KP.2, 

phường Quang 

Vinh, TP.Biên 

Hòa) cho biết 

mỗi khi trong nhà 

có sự cố về điện 

mà không biết 

nguyên nhân hoặc cần phải có thợ chuyên nghiệp sửa chữa thì gia đình 

bà gọi ngay về Tổng đài 1900.1006. Chỉ sau vài phút báo tổng đài tiếp 

nhận thông tin, bà Thanh nhận được điện thoại của Điện lực Biên Hòa 

(nơi quản lý cung cấp điện trực tiếp cho gia đình bà Thanh) hỏi địa chỉ 

cụ thể và đến sửa chữa rất nhanh. Bà Thanh cho rằng kể từ khi có tổng 

đài, việc sửa điện được thực hiện nhanh hơn. “Từ khi biết tổng đài đến 

nay, gia đình tôi khi bị sự cố hoặc thắc mắc liên quan đến điện đều gọi 

số 1900.1006, 1900.9000. Đặc biệt nếu dùng đúng số điện thoại đã đăng 

ký thông tin với ngành điện thì chỉ cần gọi tới là tổng đài sẽ biết đầy đủ 

thông tin về tên, địa chỉ nhà của khách hàng. Những người hàng xóm 

nhà tôi mỗi khi gặp trục trặc về điện sinh hoạt trong nhà hoặc bên ngoài 

đều gọi lên tổng đài và được đáp ứng yêu cầu ngay lập tức” - bà Thanh 

nói.  

Ngoài việc tiếp nhận những thông tin báo sự cố điện, tổng đài chăm sóc 

khách hàng 1900.1006, 1900.9000 còn là nơi giải đáp, cung cấp thông 

tin về những sự cố điện đang diễn ra tại những nơi khác và một số dịch 

vụ khác. Chẳng hạn như muốn thay đổi thông tin khách hàng, hay tra 

cứu chỉ số, hóa đơn tiền điện người dân đều có thể gọi vào tổng đài sẽ 

được giải đáp cụ thể. Những tiện ích chăm lo cho khách hàng của ngành 

điện thời gian qua đã tạo được niềm tin đối với người sử dụng. 

* Nâng cao chất lượng phục vụ 

Khi kết nối với tổng đài 1900.1006, 1900.9000 nhân viên trực sẽ tra cứu 

thông tin và trả lời ngay đến người gọi. Đối với những thông báo về sự 

cố điện hoặc nguy cơ xảy ra những bất trắc về điện sẽ được tổng đài 

chuyển tới các công ty điện lực tỉnh, thành để xử lý. Sau khi tiếp nhận 

thông tin từ tổng đài, nhân viên ngành điện phụ trách địa bàn tới tận nơi 

kiểm tra, hỗ trợ người dân trong thời gian sớm nhất. 

Theo thông tin từ Công ty TNHH một thành viên điện 

lực Đồng Nai, qua tổng đài chăm sóc khách hàng, 

ngành điện tiếp nhận và giải quyết trên 155 ngàn ý 

kiến của khách hàng thuộc địa bàn Đồng Nai, trong 

đó có trên 87 ngàn lượt giải quyết về dịch vụ cấp 

điện mới; các dịch vụ hỗ trợ khác đạt gần 64 ngàn 

lượt… 



Để người sử dụng điện được thụ hưởng tiện lợi, đặc biệt là những thông 

tin cũng như thủ tục hành chính liên quan, ngành điện tiếp tục nâng cao 

chất lượng phục vụ khách hàng như: kết nối với cổng thông tin điện tử 

và Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai tiếp nhận, giải quyết những 

thắc mắc, khiếu nại cũng như hướng dẫn thủ tục hành chính khi người 

dân có nhu cầu. 

Trao đổi về những thay đổi của ngành điện, đặc biệt là tổng đài chăm 

sóc khách hàng 1900.1006, 1900.9000, ông Phạm Viết Ái - Trưởng 

phòng Kinh doanh Công ty TNHH một thành viên điện lực Đồng Nai cho 

biết hoạt động của tổng đài là một trong những tiện ích mà ngành điện 

mong muốn các khách hàng sử dụng điện cần ghi nhớ để kết nối khi có 

sự cố về điện xảy ra trong nhà hoặc xung quanh khu vực để nhân viên 

ngành có mặt kịp thời. Ngoài tổng đài báo sự cố và các thông tin về 

điện, hiện nay điện lực còn một số tiện ích khác như: phần mềm ứng 

dụng trên thiết bị di động, thông tin trên Zalo, website… giúp người dân 

nắm rõ những thông tin hoặc có những vấn đề mới liên quan đến điện 

cần phổ biến. Từ những kết nối này người sử dụng điện có thể chủ động 

xử lý công việc khi cúp điện vì thông tin đã được biết cụ thể từ vài ngày 

trước qua mạng internet hiển thị đến điện thoại của khách hàng trong 

thời gian sớm nhất. 
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13. Người dân đánh giá công chức qua ứng dụng 
trực tuyến 

Nhiều địa phương đang dùng Zalo trong giải quyết thủ tục hành 

chính nhằm tăng tính minh bạch, thuận tiện và coi đây như một 

kênh để đánh giá công chức.  

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thực hiện sự chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến 

tạo và hành động, đến nay, nhiều tỉnh thành trên cả nước đang tích cực 

ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu trong việc giải quyết thủ tục 

hành chính. Đáng chú ý, hiện có 26 tỉnh thành trên cả nước đang sử 

dụng Zalo để giải quyết các công việc này. 

Là một tỉnh đông dân, tập trung nhiều khu công nghiệp, từ năm 2017, 

Đồng Nai, đã tích hợp Zalo cùng hệ thống Trung tâm hành chính công 

của tỉnh nhằm tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. 



Đồng Nai  tích hợp Zalo cùng hệ thống Trung tâm hành chính công của 

tỉnh nhằm tạo hành lang thông thoáng cho doanh nghiệp và người dân 

trong việc giải quyết thủ tục hành chính. 

Theo đó, khi đến nộp hồ sơ tại trung tâm hành chính công, người dân sẽ 

được nhận biên nhận điện tử ngay trên Zalo, hoặc quét mã QR được in 

trực tiếp trên giấy biên nhận để dễ dàng tra cứu tiến độ xử lý, kết quả hồ 

sơ ngay tại nhà; Cập nhật tin tức mới nhất về tình hình kinh tế - xã hội, 

cải cách hành chính, chính sách mới trên địa bàn tỉnh… Đặc biệt, ứng 

dụng này còn cho phép người dùng được chat trực tuyến với các 

chuyên viên đang giải quyết thủ tục hồ sơ để giải đáp các thắc mắc 24/7. 

Đối với những hồ sơ được giải quyết trước hạn, hay có gặp khúc mắc 

đều được nhanh chóng gửi thông tin về tài khoản Zalo của người làm 

thủ tục. 

Chị Trần Thanh Giang (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) vừa hoàn thành 

việc đăng ký quyền sử dụng đất chia sẻ: “Tôi chỉ cần tới Trung tâm hành 

chính công để nộp hồ sơ cần thiết sau đó về nhà đợi. Trong quá trình 

thực hiện, các thắc mắc đều được giải đáp trực tuyến qua phần chat của 

Zalo, không cần mất công gọi điện qua các sở ban ngành như trước 

kia”. 

Được nhận hồ sơ về thành lập doanh nghiệp sớm hơn 1 tuần so với dự 

kiến, anh Phạm Viết Long (TP Biên Hòa, Đồng Nai) hồ hởi cho biết: 



“Tình trạng hồ sơ được giải quyết đến đâu luôn được hiển thị, do đó, 

chúng tôi có thể dự tính, sắp xếp những công việc liên quan cho chủ 

động hơn. Trước đây, đúng hẹn lên lấy hồ sơ, có khi chưa xong lại phải 

đợi thêm, mất công đi lại nhiều lần tốn thời gian, thậm chí muốn nhanh 

thì lại phải đi cửa sau, hay có quen biết. Nhưng hiện nay, các hồ sơ 

được giải quyết nhanh chóng hơn, khi hoàn thành trước hạn lập tức có 

thông báo về tài khoản Zalo cá nhân”. 

Phần lớn người dân đến giải quyết thủ tục hành chính hài lòng với cách 

làm mới của tỉnh Đồng Nai. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh 

Đồng Nai cho biết, hiện nay, ứng dụng Zalo được sử dụng khá thường 

xuyên và có nhiều công cụ tiện lợi, như việc quét mã QR là một ví dụ. 

Giải pháp này không chỉ giúp người dân tiết kiệm công sức, hạn chế việc 

đi lại, đồng thời còn giúp hạn chế các tồn tại của phương thức giải quyết 

thủ tục hành chính thủ công như trước kia. Bên cạnh đó, bộ máy nhà 

nước cũng được tinh gọn hơn, địa phương giảm bớt nhân lực và chi phí, 

người dân có thể trực tiếp tham gia giám sát và đánh giá quá trình giải 

quyết các thủ tục hành chính. Sau hơn 1 năm đưa vào sử dụng, có trên 

98% người dùng tỏ ra hài lòng với dịch vụ công trực tuyến này. 

 “Việc phiền hà, rắc rối, thậm chí là sách nhiễu khi giải quyết các thủ tục 

hành chính là điều có thật tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, chúng tôi 



cho rằng, khi tích hợp CNTT sẽ phần nào hạn chế và khắc phục được 

những điểm yếu này. Sau mỗi lần thực hiện dịch vụ, đều có phần đánh 

giá của người dùng về mức độ hài lòng,  từ đó, chúng tôi có thể biết 

được năng lực và thái độ của các công chức ở từng bộ phận. Khi giải 

quyết công việc trên phần mềm, ở tất cả các khâu đều có lưu lại truy vết, 

thông qua đó, các cấp quản lý có thể biết được nhân viên có hoàn thành 

công việc đúng thời hạn hay không. Chúng tôi cũng lấy đây là căn cứ để 

đánh giá công chức theo từng tháng, từng quý và từng năm. Thậm chí 

có thể chuyển đổi vị trí công tác nếu thấy không hoàn thành nhiệm vụ, từ 

đó đảm bảo tính minh bạch và thuận tiện cho người dân”, bà Thảo chỉ 

rõ. 

Tại tỉnh Bình Thuận, người dân cũng có thể tra cứu và nhận kết quả của 

2212 thủ tục hành chính ngay trên Zalo, bao gồm các dịch vụ như đăng 

ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, 

đăng ký biển số xe… 

 “Chúng tôi đang phấn đấu chuyển dần từ Chính quyền quản lý sang 

Chính quyền phục vụ nhân dân. Việc ứng dụng các  tính năng của Zalo 

là một trong những giải pháp để tỉnh thực hiện mục tiêu trên”, ông 

Nguyễn Ngọc Hai nhấn mạnh. 

Hiện nay, ứng dụng Zalo vào cải cách hành chính đang được triển khai 

ở trên 30 tỉnh thành cả nước, trong đó có Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình 

Thuận, An Giang, Tiền Giang, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Thái Bình, Quảng 

Ngãi, Đồng Tháp, Đắk Nông đã chính thức đi vào hoạt động. Chỉ trong 

thời gian ngắn, mô hình này đã và đang chứng tỏ được hiệu quả thiết 

thực, phù hợp với xu thế phát triển của cách mạng 4.0./. 
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14. Cải cách… nửa vời 

“Tôi sợ lắm rồi…” – đây là chia sẻ của một vị doanh nhân khi cho 

biết ông không còn muốn tham gia góp ý, phát biểu gì về những bất 

cập của các quy định pháp luật sau rất nhiều cay đắng đã trải qua 

trong quá trình kinh doanh của bản thân. 

Báo Pháp luật TPHCM thuật lại rằng, vị doanh nhân kia trải lòng không 

thể chịu đựng nổi bởi chỉ trong quý I/2018, các cửa hàng của công ty đã 

bị kiểm tra tới gần 20 lần, ấy là chưa kể những lần kiểm tra năm 2017. 

Mức độ kiểm tra liên miên khiến công ty phải thành lập riêng một bộ 

phận ba người chỉ để tiếp các đoàn kiểm tra, thanh tra. 



Xin nhắc lại, tình trạng này diễn ra ngay cả khi từ giữa năm 2017, Thủ 

tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 20 quy định rõ chỉ được thanh, 

kiểm tra mỗi năm 1 lần nhằm giảm phiền hà, nhũng nhiễu và tạo thuận 

lợi cho doanh nghiệp. 

 

Chẳng những công khai không chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng, của 

Chính phủ mà các đơn vị thực hiện công tác này còn ngang nhiên “trả 

thù” những doanh nghiệp nào dám phản ánh sự việc với cơ quan báo 

chí. 

“Trong quá trình đi tìm hiểu về những khó khăn doanh nghiệp gặp phải, 

các doanh nghiệp mà chúng tôi liên hệ, gặp gỡ đều xin không nêu danh 

tính. Bởi mỗi khi họ xuất hiện công khai nói về những cách hành xử 

không đúng của công chức thừa hành thì họ lại tiếp tục… bị hành” – Tác 

giả bài báo này kể lại. 

Thay vì là đơn vị hành chính phục vụ doanh nghiệp thì những người làm 

hành chính lại cản trở doanh nghiệp bằng nhiều cách khác nhau. Công 

chức ra sức bày chiêu trò chặt chém doanh nghiệp để làm giàu cho 

mình. 

Người viết rất đồng tình với ý kiến của chuyên gia kinh tế Lê Đăng 

Doanh rằng, sự chuyển biến trong cải cách chưa cao dù cho quyết tâm 

của Chính phủ rất lớn xuất phát từ việc tiền lương công chức không đủ 

sống. 

Vấn đề bất cập này có thể sẽ được giải quyết dần kể từ năm 2021, khi 

mà Nhà nước thực hiện cải cách tiền lương. Theo đó, lương sẽ là thu 



nhập chính, đảm bảo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức (lương 

công chức lúc đó có thể đạt tới 33 triệu đồng/tháng). 

Khi đồng lương được đảm bảo thì “động lực” để tham nhũng, để “hành” 

doanh nghiệp và người dân sẽ giảm. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là điều kiện 

cần, chưa thể là điều kiện đủ. 

Ai có thể được đảm bảo, khi đã “đủ sống” thì không còn tình trạng cố 

tình “hành” doanh nghiệp và người dân sẽ không còn nữa? Cho nên, 

điều kiện đủ phải là tạo được một thiết chế công khai, minh bạch về thu 

nhập, để chỉ nhìn vào vị trí chức vụ thì ai cũng có thể biết được, với công 

việc đó sẽ có thu nhập bao nhiêu (bao gồm cả lương và phụ cấp) và 

nghĩa vụ thuế đến đâu. 

Lúc đó, đâu ai cần phải viện cớ “làm thối móng tay”, “chạy xe ôm”… cho 

tài sản của bản thân. 

Và để tránh tình trạng “trên bảo dưới không nghe”, thì thay vì các chỉ 

đạo hành chính, thiết nghĩ mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân đều sẽ phải 

thực hiện theo quy định của pháp luật và bị pháp luật điều chỉnh một 

cách sát sườn và nghiêm khắc. Ai không làm được sẽ phải trả giá. 

Vẫn những con người đó nhưng nếu được đặt trong môi trường minh 

bạch thì tiêu cực cũng sẽ giảm thiểu. Không những bớt tham nhũng vặt 

mà nạn tiêu cực “chia chác” tại các dự án công cũng sẽ giảm. Còn nếu 

giải quyết được cả vấn đề con người, chọn đúng người vào đúng vị trí 

thì… còn gì bằng! 

Tất nhiên, xin nhấn mạnh, minh bạch phải là minh bạch thực chất, không 

nửa vời, không hình thức! 
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15. Quận Hoàng Mai tập trung tháo gỡ vướng mắc 
từ cơ sở 

Sáng 11/10, Đảng ủy quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị Ban Chấp 

hành Đảng bộ lần thứ 18. Qua đó, đánh giá kết quả lãnh đạo thực 

hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 3 

tháng cuối năm 2018; sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218 

ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) và thực hiện một số nội 

dung công tác cán bộ. 

Trong 9 tháng đầu năm 2018, giá trị sản xuất các ngành của quận 

Hoàng Mai tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà 



nước đạt 62% dự toán (4.358 tỷ đồng), trong đó các phường thực hiện 

tốt là Hoàng Liệt, Đại Kim, Định Công, Thanh Trì, Lĩnh Nam. Ngoài ra, 

đã có gần 750 DN thành lập mới; tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu 

của quận đạt 22.113 tỷ đồng, tăng 13,58% so với cùng kỳ năm 2017. 

Toàn cảnh hội nghị 

Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, các đối tượng chính sách xã hội 

được quan tâm, tặng quà kịp thời, đúng đối tượng với tổng kinh phí là 

13,9 tỷ đồng. Quận đã thành lập mới 6 trường mầm non ngoài công lập, 

xây dựng trường Mầm non Thịnh Liệt đạt chuẩn quốc gia. Ngành giáo 

dục và đào tạo quận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2017 - 2018. 

Đáng chú ý, quận đã tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ công 

tác GPMB đối với những dự án trọng điểm trên địa bàn quận. Tổ chức 

cưỡng chế thu hồi đất đối với 24 hộ gia đình, cá nhân thực hiện Dự án 

đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 trên địa bàn phường Định Công đảm 

bảo quy trình và an toàn. Tăng cường tuyên truyền, đối thoại, vận động 

để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. 

Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý 15 bãi trông giữ 

phương tiện trái phép, giải tỏa 12 chợ cóc, chợ tạm. Quản lý trật tự xây 

dựng có chuyển biến tích cực, số công trình vi phạm giảm 88% so với 

cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy 

mạnh, số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hẹn chiếm 99,8%. 



Trong 3 tháng cuối năm 2018, theo Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn 

Đức Vinh, quận sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ vướng 

mắc khó khăn cho cơ sở. Chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao năng 

lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ 

đảng viên, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. 

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu nhấn mạnh, quận 

tiếp tục tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập 

quận. Bên cạnh đó, cần tập trung đẩy mạnh thực hiện các khoản thu 

lớn, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 

được TP giao. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý đối với thực hiện 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các dự án sử dụng đất chậm triển 

khai. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phát luật về bảo vệ 

môi trường. 

Theo kinhtedothi.vn 

 

 

 


