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1. Nghị quyết 02: Quyền chủ động và cơ hội của các 
Bộ trưởng 
Ý kiến chuyên gia nhận định bằng cách tiếp cận mới, Nghị quyết 02 
đã trao toàn quyền cho các Bộ trưởng với trách nhiệm rất nặng nề 
nhưng cũng rất vinh quang, “lúc này đây, tính chủ động, sáng tạo 
của từng Bộ trưởng sẽ được nhận diện và đánh giá”. 

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện 
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến 
năm 2021. 

 

TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế 
Trung ương. 

Trả lời phỏng vấn Báo điện tử Chính phủ, TS. Nguyễn Đình Cung, Viện 
trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - một trong những 
người trực tiếp tham gia xây dựng Nghị quyết - cho biết: Thay thế cho 
các Nghị quyết 19 trước đây, Nghị quyết 02 nhằm tiếp tục thực thi 
những giải pháp Chính phủ tập trung chỉ đạo để triển khai một trong 
những đột phá chiến lược là cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Các Nghị quyết 19 đã xác định một cách tiếp cận mới và luôn được cập nhật 
qua các năm để phù hợp hơn với tình hình. Nghị quyết 02 của năm nay thì sao, 
thưa ông? 



Cũng như các Nghị quyết 19 trước đây, Nghị quyết 02 sử dụng các xếp 
hạng của quốc tế về Việt Nam và lấy những thứ hạng đó làm thước đo, 
đồng thời cũng căn cứ vào nội dung các xếp hạng để tìm kiếm các giải 
pháp và mục tiêu tương ứng. 

Tuy nhiên, Nghị quyết 02 cũng có nhiều điểm mới. 

Trước hết, Nghị quyết đặt mục tiêu cho giai đoạn 2019-2021 là đưa Việt 
Nam vào nhóm ASEAN-4 ở tất cả các bảng xếp hạng. Trong đó, có 
những xếp hạng đã được sử dụng từ các năm trước như: Xếp hạng môi 
trường kinh doanh của WB, xếp hạng năng lực cạnh tranh quốc gia 
trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của WEF, xếp hạng 
năng lực đổi mới sáng tạo của WIPO, xếp hạng Chính phủ điện tử của 
Liên Hợp Quốc. 

Năm nay chúng ta sử dụng thêm một xếp hạng nữa về mức độ sẵn sàng 
của các quốc gia cho nền sản xuất tương lai, vừa được WEF thực hiện 
từ 2018. Tiếp đó là hai xếp hạng chuyên ngành về dịch vụ hậu cần 
logistics và năng lực cạnh tranh du lịch. 

Như vậy, thế giới có xếp hạng nào đo lường về cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thì chúng ta đều sử dụng 
và áp dụng vào Nghị quyết 02. 

Về mức độ cải thiện, chúng ta căn cứ vào vị trí của nước đang đứng thứ 
4 trong ASEAN ở từng chỉ số để đặt mục tiêu. Có chỉ số ta phải tiến vài 
chục bậc, nhưng cũng có chỉ số chỉ cần tiến 2 bậc, 5 bậc... 

‘Trao quyền cho các Bộ trưởng’ 

Vậy Nghị quyết đưa ra các giải pháp gì mới, thưa ông?  

Nghị quyết năm nay đưa ra 5 nhóm giải pháp với 4 lĩnh vực trọng tâm 
mà Chính phủ, Thủ tướng lựa chọn để ưu tiên chỉ đạo và nếu cải thiện 
được thì chắc chắn sẽ có bước tiến mạnh về môi trường kinh doanh, 
năng lực cạnh tranh. 

Nhóm giải pháp thứ nhất, Nghị quyết xác định cơ quan chịu trách nhiệm 
với từng chỉ số về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh. Nếu các 
Nghị quyết 19 trước đây đưa ra mấy trăm giải pháp cụ thể, mỗi bộ có thể 
có hàng chục giải pháp do Chính phủ chỉ định thì có thể nói năm nay 
Chính phủ giao mục tiêu cho các bộ, không giao giải pháp và nhiệm vụ 
cụ thể với từng chỉ số. 

Tại sao lại như thế? Đó là vì qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 19, nhìn 
chung các bộ, cơ quan, địa phương đã bắt đầu làm quen được với cách 
tiếp cận trong xây dựng Nghị quyết, cách xếp hạng, cách tính toán các 



chỉ số… Nghị quyết 02 muốn đề cao trách nhiệm của các Bộ trưởng, đề 
cao tính chủ động, sáng tạo của Bộ trưởng trong thực hiện nhiệm vụ. Họ 
có toàn quyền chủ động thực hiện các giải pháp cần thiết hoặc kiến nghị 
các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các giải pháp cần thiết để đạt mục 
tiêu đề ra. 

Điều này cũng từ kinh nghiệm các năm trước, ví dụ chỉ số tiếp cận điện 
năng do EVN toàn quyền nghiên cứu, chủ động thực hiện các giải pháp 
thì các giải pháp lại đầy đủ, sát thực hơn các nhiệm vụ được liệt kê. Họ 
thấy trách nhiệm của mình cao hơn và khi có thành tích thì họ xứng 
đáng được khen ngợi. 

Cách làm như vậy có điểm lợi là trách nhiệm của Bộ trưởng rất nặng nề 
nhưng họ cũng rất vinh quang khi tính tính chủ động, sáng tạo của từng 
Bộ trưởng sẽ được nhận diện và đánh giá. Họ sẽ chịu áp lực khi kiểm 
điểm nếu họ không làm hoặc làm không đạt mục tiêu. 

Cách làm như vậy liệu có “mạo hiểm” nếu như các bộ không phát huy được tính 
chủ động, sáng tạo, thưa ông? 

Cũng có khả năng không thuận như vậy, nhưng khả năng không thuận 
trong nhóm giải pháp số 1 có thể được bù lại trong 4 nhóm giải pháp tiếp 
theo, đây là những nhóm nhiệm vụ mà Chính phủ lựa chọn để ưu tiên 
chỉ đạo quyết liệt. 

Đầu tiên, Nghị quyết yêu cầu các bộ, cơ quan tiếp tục bãi bỏ, đơn giản 
hóa các điều kiện kinh doanh một cách thực chất, mang lại lợi ích thực 
chất cho cộng đồng doanh nghiệp. Ở địa phương, các vị Chủ tịch, Phó 
Chủ tịch phụ trách cũng phải nắm được cái gì bãi bỏ, cái gì bổ sung sửa 
đổi để chỉ đạo các giám đốc sở, các công chức dưới quyền thực hiện 
đúng. 

Ngoài việc chỉ đạo các giám đốc sở, lãnh đạo tỉnh cũng phải theo sát 
quá trình triển khai và thay thế ngay những cán bộ, công chức gây phiền 
hà, lợi dụng vị thế của mình để tư lợi. Đây là cội nguồn của tham nhũng 
vặt. Tôi hi vọng năm nay sẽ là một năm thực sự bứt phá trong chuyển 
đổi thái độ làm việc để “trên nóng, dưới nóng, giữa nóng, cả bộ máy vận 
hành thông suốt”. 

Nhiệm vụ thứ hai cũng kế thừa của mấy năm qua, đó là tiếp tục cải cách 
toàn diện kiểm tra chuyên ngành. Nếu cắt giảm điều kiện kinh doanh để 
tạo tự do kinh doanh, an toàn kinh doanh, cắt giảm rủi ro, giảm chi phí 
cho doanh nghiệp trong thị trường nội địa, thì việc cải cách kiểm tra 
chuyên ngành hỗ trợ các doanh nghiệp trong xuất nhập khẩu. Gần như 



doanh nghiệp nào cũng chịu tác động bởi các điều kiện kinh doanh và 
kiểm tra chuyên ngành. 

Không can thiệp hành chính vào đổi mới sáng tạo 

Đó là hai nhóm giải pháp cho hai lĩnh vực đã được xác định là trọng tâm cải 
cách từ năm 2014 đến nay. Hai nhóm giải pháp còn lại thì sao, thưa ông? 

Hai nhóm giải pháp còn lại rất mới. Trước hết là tăng cường thanh toán 
không dùng tiền mặt với các mục tiêu cụ thể và đẩy mạnh cung cấp dịch 
vụ hành chính công cấp độ 4 với mục tiêu 30% dịch vụ công được cung 
cấp ở cấp độ 4. Điều này vừa thúc đẩy áp dụng công nghệ thông tin, tạo 
ra phương thức quản lý mới, vừa là cơ sở để thực hiện các cải cách về 
điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành. Thực hiện thanh toán 
điện tử cũng nhằm tạo điều kiện cho cung ứng dịch vụ công cấp độ 4, 
tăng cường minh bạch quản lý nhà nước, thu hẹp dư địa tham nhũng 
vặt. 

Nhóm nhiệm vụ thứ tư là phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, với 
nhiều quan điểm mới, như lấy doanh nghiệp làm trung tâm, không sử 
dụng các biện pháp hành chính can thiệp vào công việc đổi mới sáng 
tạo của doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và thay đổi chính 
sách thuế để tạo ra động lực cho các doanh nghiệp tự chủ, chủ động sử 
dụng các quỹ đổi mới sáng tạo trích lập từ lợi nhuận. Doanh nghiệp sẽ 
tự quyết định nghiên cứu cái gì, nghiên cứu như thế nào, ví dụ một 
doanh nghiệp bất động sản có thể sử dụng quỹ này để nghiên cứu về trí 
tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn… 

Nếu nhóm nhiệm vụ thứ 3 hướng tới mục tiêu đổi mới phương thức 
quản lý nhà nước, thì nhóm nhiệm vụ thứ 4 nhằm nâng cao năng lực 
công nghệ của các doanh nghiệp, tạo hệ sinh thái mới thúc đẩy khởi 
nghiệp sáng tạo, không để tái diễn việc có nhiều người phải ra nước 
ngoài khởi nghiệp nữa. Tôi hi vọng nhóm nhiệm vụ này sẽ thúc đẩy 
được phong trào khởi nghiệp, tự do sáng tạo, tự do nghiên cứu phát 
triển các loại công nghệ mới. 

Tuy nhiên, để thực hiện nhóm nhiệm vụ này, một lần nữa tính sáng tạo, 
chủ động của các Bộ trưởng rất quan trọng. Ví dụ có một start-up huy 
động vốn nước ngoài, nếu coi đó là việc huy động vốn bình thường như 
Luật Doanh nghiệp thì sẽ thực hiện được ngay, nhưng nếu coi đó là 
khoản đầu tư nước ngoài thì phải qua rất nhiều thủ tục, mất thời gian, 
doanh nghiệp sẽ mất cơ hội và có thể không được cấp giấy chứng nhận, 
tạo ra tính không dự đoán trước được, điều rất kị với huy động vốn đầu 
tư mạo hiểm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 



Nghị quyết đã đề ra những giải pháp có thể nói là toàn diện, nhưng trên thực tế 
qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 19, mặc dù Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo rất 
quyết liệt, vẫn có những lĩnh vực hầu như không chuyển biến? 

Đúng là 5 năm qua, có những chỉ số của Việt Nam không chuyển biến, 
tụt hạng. Thậm chí có chỉ số tụt hạng khá nhiều là chỉ số đăng ký tài sản, 
chỉ số rất quan trọng với nhà đầu tư để xác lập tài sản là của họ. Chỉ số 
này có nhiều cơ quan liên quan, nhưng cơ quan chịu trách nhiệm chính 
là Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ chưa thật tích cực. 

Chỉ số phá sản doanh nghiệp cũng tụt tạng, còn chỉ số thực thi hợp đồng 
không tăng hạng. Đây là những chỉ số cực kỳ quan trọng với nhà đầu tư, 
ảnh hưởng trực tiếp đến huy động và phân bổ nguồn lực, nếu không 
được cải thiện sẽ cản trở việc chuyển nguồn lực từ người làm ăn kém 
hiệu quả sang người làm ăn có hiệu quả hơn, từ tài sản không được sử 
dụng sang tài sản được sử dụng để sinh lời. 

Theo tôi, Bộ Tư pháp với sự ủy quyền của Chính phủ cần tích cực hơn 
nữa để đón nhận sự vào cuộc của ngành tòa án nhằm cải thiện 2 chỉ số 
trên. Vừa qua, lãnh đạo TAND Tối cao đã trực tiếp tham dự Hội nghị 
Chính phủ với các địa phương, chắc chắn sẽ hiểu được tầm quan trọng 
của hai chỉ số này với môi trường kinh doanh và tôi kỳ vọng lãnh đạo 
ngành tòa án sẽ quyết liệt chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp một 
cách tích cực, cùng với Chính phủ để cải thiện. 

Để người dân tự do sáng tạo 

Gần đây có ý kiến nói rằng những nỗ lực cải cách ở Việt Nam đang chạm 
ngưỡng, đang đụng đến phần khó nhất là vấn đề động cơ và cách hành xử của 
cán bộ công chức. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gần đây cũng đã đề cập đến yêu 
cầu chống tham nhũng vặt. Quan điểm của ông thế nào? 

Tôi không nghĩ là cải cách đã chạm ngưỡng. Vấn đề là những lĩnh vực 
lâu nay chưa cải cách thì chúng ta phải cải cách, tuy hết sức khó khăn. 
Đầu tiên là nhận diện lại vai trò, mối quan hệ giữa thị trường và Nhà 
nước, như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặt vấn đề tại cuộc làm 
việc gần đây với Tổ tư vấn kinh tế. 

Thứ hai là thay đổi phương thức quản lý nhà nước. Chúng ta đang ưu 
tiên phương thức quản lý tiền kiểm với hơn 240 ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện, hàng nghìn điều kiện kinh doanh, cùng với hệ thống thanh 
tra kiểm tra doanh nghiệp theo tiền kiểm, với mục đích tìm kiếm cho 
được vi phạm của doanh nghiệp để xử phạt - thay vì hỗ trợ doanh 
nghiệp tuân thủ luật pháp. 



Như tôi đã nói ở trên, cách thức quản lý đó tạo ra khả năng tùy nghi giải 
thích pháp luật của công chức, đây là cội nguồn sâu xa của tham nhũng 
vặt, của nhũng nhiều phiền hà và kể cả của việc thiết kế chính sách theo 
hướng tạo cơ hội cho nhũng nhiễu. 

Do đó, Nghị quyết 02 hướng tới một phần mục tiêu thay đổi phương 
thức quản lý nhà nước. Nếu cải cách mà vẫn dựa trên phương thức 
quản lý cũ thì mọi việc sẽ quay trở lại, như cắt các điều kiện kinh doanh 
mà không thay đổi phương thức quản lý thì vài năm sau các điều kiện sẽ 
trở lại, thậm chí nhiều hơn, tinh vi hơn. 

Tôi xin lấy một ví dụ, dự thảo Luật Thư viện đang được xây dựng có quy 
định muốn thành lập thư viện cũng phải có các điều kiện, phải có 
phương án tài chính. Tại sao lại phải có phương án tài chính? Cần để tất 
cả mọi người được lập thư viện mà không cần điều kiện nào cả. Thư 
viện là tri thức, hãy để cho người dân tự do sáng tạo. Câu hỏi đầu tiên 
của quản lý nhà nước là có làm hay không làm, mà thường là người ta 
đặt không làm lên trước, nếu phải làm thì tìm phương án cách thức làm 
tốt nhất, hiệu quả tốt. Tôi xin nhấn mạnh, việc thay đổi phương thức 
quản lý nhà nước là cực kỳ quan trọng để tạo động lực phát triển mới 
cho nền kinh tế Việt Nam. 

Xin trân trọng cảm ơn ông! 
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2. Cần hướng dẫn cụ thể xử lý hình sự tội phạm về 
BHXH 
Sau hơn 1 năm kể từ khi Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung nhóm tội 
phạm trong lĩnh vực bảo hiểm có hiệu lực thi hành, vẫn chưa khởi 
tố được vụ án nào, dù cơ quan bảo hiểm xã hội đã gửi gần 40 hồ 
sơ sang cơ quan điều tra. Nguyên nhân là do quy định của Bộ luật 
Hình sự còn có những điểm chưa cụ thể, chưa chi tiết, cần phải có 
văn bản hướng dẫn bảo đảm áp dụng thống nhất. 



 

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo Trách nhiệm hình sự đối với 
các tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm theo quy định của Bộ luật Hình sự 
và những vấn đề cần hướng dẫn thi hành do Tòa án nhân dân Tối cao 
và BHXH Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 4/1 tại Hà Nội. 

Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Trí Tuệ cho biết, một 
trong những nội dung quan trọng được BLHS năm 2015, được sửa đổi, 
bổ sung năm 2017 (có hiệu lực thi hành từ 1/1/2018) là nhóm tội phạm 
trong lĩnh vực bảo hiểm, gồm: Tội gian lận trong kinh doanh  bảo hiểm 
(Điều 213); Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (Điều 
214); Tội gian lận bảo hiểm y tế  (Điều 215) và Tội trốn đóng bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động (Điều 
216). 

Theo ông Nguyễn Trí Tuệ, việc tội phạm hóa một số hành vi vi phạm 
pháp luật về bảo hiểm không chỉ thể hiện các hành vi vi phạm này có 
tính chất phổ biến và gây nguy hiểm đáng kể cho xã hội đến mức phải 
dùng loại chế tài nghiêm khắc nhất – chế tài hình sự để xử lý, mà còn 
thể hiện rõ quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong việc bảo 
vệ và phát triển hệ thống an sinh xã hội. Những quy định này cùng với 
các quy định mới của một loạt đạo luật được Quốc hội thông qua trong 
thời gian gần đây (như Bộ luật Lao động, Luật Việc làm, Bộ luật Tố tụng 



hình sự…) đã tạo ra nhiều cơ chế thực thi cũng như phương thức để xử 
lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm, lao động và trên thực tế 
đã và đang mang lại những hiệu quả nhất định. 

Tuy nhiên sau hơn 1 năm kể từ khi Bộ luật có hiệu lực thi hành, vẫn 
chưa khởi tố vụ án nào, dù cơ quan bảo hiểm xã hội đã gửi gần 40 hồ 
sơ sang cơ quan điều tra. Nguyên nhân theo các đại biểu do quy định 
của Bộ luật Hình sự còn có những điểm chưa cụ thể, chưa chi tiết, cần 
phải có văn bản hướng dẫn bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, nếu 
không sẽ vướng mắc khi áp dụng vào thực thi. 

“Việc xử lý về hình sự trong lĩnh vực BHXH, BHYT, mặc dù đã có quy 
định trong Luật BHXH, Luật BHYT cho phép truy cứu trách nhiệm hình 
sự đối với các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT (Khoản 2 Điều 
138 Luật BHXH, Khoản 1 Điều 49 Luật BHYT), nhưng do Bộ luật Hình 
sự hiện hành không quy định tội danh cụ thể đối với những hành vi bị coi 
là tội phạm về BHXH, BHYT nên thực tế không xử lý được. Để có thể 
truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh thuộc lĩnh vực BHXH, 
BHYT đòi hỏi phải có tội danh tương ứng trong Bộ luật Hình sự”, đại 
diện Vụ Pháp chế - BHXH Việt Nam cho biết. 

Đại diện Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Tòa án nhân dân Tối cao 
cũng cho rẳng, dù đã có khung hình phạt cho từng tội danh nhưng các 
khái niệm về từng tội danh, hành vi chưa rõ, chưa cụ thể nên việc xác 
định tội danh trong từng trường hợp cụ thể rất khó. 

Cụ thể, đối với tội gian lận BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (Điều 214), cần 
phải xác định rõ phạm vi BHXH tại điều này bao gồm BHXH bắt buộc và 
BHXH tự nguyện hay theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội như ốm 
đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. 

Cần phải xác định thế nào là “chiếm đoạt” tiền bảo hiểm, hành vi chiếm 
đoạt này có gì khác với các tội chiếm đoạt khác, tại sao lại tách hành vi 
chiếm đoạt này ra xử lý bằng tội phạm riêng, có phải vì khách thể mà 
điều luật này bảo vệ không chỉ là quyền sở hữu tài sản mà còn là quan 
hệ lao động và hoạt động bình thường của hệ thống an sinh xã hội. 

Bên cạnh đó, việc xác định số tiền chiếm đoạt cũng cần phải hướng dẫn 
cụ thể. Ví dụ như trường hợp, người thực hiện hành vi chiếm đoạt được 
số tiền từ 10.000.000 đồng trở lên cho mỗi lần thực hiện mới bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự hay cả trường hợp người thực hiện hành vi chiếm 
đoạt nhiều lần khác nhau, mỗi lần đều dưới 10.000.000 đồng nhưng 
tổng số tiền chiếm đoạt trên 10.000.000 đồng cũng bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự? 



Là cơ quan bảo vệ quyền lợi cho người lao động, đại diện Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam cho biết, thực trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH 
đang gây ra những thiệt hại không nhỏ cho người lao động. Việc quy 
định các tội danh là rất cần thiết để tạo cơ sở pháp lý trong xử lý hình sự 
đối với các hành vi vi phạm nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất 
nghiệp và hành vi vi phạm quyền thụ hưởng BHXH, BHYT, bảo hiểm 
thất nghiệp. Để làm được điều này, cần phải có đủ các chứng cứ chứng 
minh tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tương 
ứng với các dấu hiệu như: Vật chứng, tài liệu, giấy tờ; lời khai người làm 
chứng, lời khai của bị can và bị cáo; kết luận giám định, biên bản khám 
xét, khám nghiệm và các hình thức chứng cứ khác… 
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3. Giải pháp nào để cải cách không thể chậm nhịp? 
Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như đào tạo, xúc tiến thương mại, 
bảo lãnh tín dụng, vườn ươm doanh nghiệp… được triển khai và 
nhận được phản ứng tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp. 

 

Cải cách môi trường kinh doanh và thủ tục hành chính được coi là một 
trong những điểm nhấn trong năm 2018.  

Việc triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ phát triển 
doanh nghiệp đã tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức của 
đội ngũ cán bộ, công chức các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt về 



lề lối, tác phong, thái độ phục vụ. Việc phát triển doanh nghiệp, thu hút 
đầu tư đã được các địa phương quan tâm. Hoạt động hỗ trợ doanh 
nghiệp như: đào tạo, xúc tiến thương mại, bảo lãnh tín dụng, vườn ươm 
doanh nghiệp… được triển khai và nhận được phản ứng tích cực từ 
cộng đồng doanh nghiệp.  

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ, việc 
cắt giảm thủ tục hành chính, rào cản kinh doanh, cắt giảm 50% yêu cầu 
kiểm tra chuyên ngành của các bộ, ngành, địa phương đã trở thành 
điểm sáng trong việc thực hiện Nghị quyết 35 về cải cách thủ tục hành 
chính trong năm 2018.  

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xây dựng nhiều 
chương trình hành động với các nhiệm vụ chính như tiếp tục đẩy mạnh 
cải cách hành chính với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo 
hướng đơn giản hoá hồ sơ, thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết công 
việc, giảm số lần đi lại, tiết kiệm chi phí cho các nhà đầu tư. 

Kết quả khảo sát doanh nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI) vừa tiến hành cho thấy, doanh nghiệp đánh giá việc 
giải quyết kiến nghị của chính quyền địa phương không cao bằng các 
bộ, ngành ở Trung ương. Kết quả này cũng phù hợp với tình trạng 
UBND cấp tỉnh thường trả lời kiến nghị của doanh nghiệp khá chậm 
chễ.  

Nhiều vụ việc kéo dài liên miên, qua nhiều năm nhưng không được giải 
quyết triệt để và dứt điểm, khiến doanh nghiệp không hài lòng và liên tục 
khiếu kiện qua nhiều cấp. Đặc biệt liên quan đến vấn đề đất đai như: gia 
hạn hợp đồng thuê đất, cấp phép hoặc thu hồi dự án, xác định giá trị tiền 
thuê đất…  

Đánh giá cụ thể về vấn đề này, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho biết, 
qua theo dõi tình hình thực hiện cam kết của các địa phương với VCCI 
và báo cáo của UBND các tỉnh, thành phố cho thấy, cộng đồng doanh 
nghiệp ghi nhận sự cải thiện về môi trường đầu tư kinh doanh cũng như 
các nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp từ phía chính quyền từ trung ương đến 
địa phương trong những năm qua.  

"Tuy nhiên, không gian cải cách vẫn còn rất nhiều và cần có nhiều nỗ 
lực hơn nữa từ các bộ ngành và địa phương. Rất nhiều các biện pháp 
cải cách được các bộ ngành, chính quyền địa phương đưa ra, nhưng 
dường như vẫn còn một hành trình dài để có tác động trực tiếp tới các 
doanh nghiệp. Khoảng cách từ chính sách hỗ trợ đến đối tượng thụ 
hưởng vẫn còn tương đối xa", ông Lộc bày tỏ.  



Một số lĩnh vực ghi nhận mức độ cải cách đáng kể được doanh nghiệp 
đón nhận như tiếp cận điện năng, khởi sự kinh doanh, cắt giảm điều 
kiện đầu tư kinh doanh, điện tử hoá thủ tục thuế… Các lĩnh vực khác đa 
phần đều có những cải cách nhất định nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải 
làm. Một số địa phương cũng nhiều lần được cộng đồng doanh nghiệp 
vinh danh khi có những nỗ lực nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh của tỉnh như Đồng Tháp, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Long An… Các 
địa phương khác cũng đều có những biện pháp cải cách nhất định và 
đều tiến bộ so với chính mình những năm trước đây. 

Cùng với đó, tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng cơ sở 
hạ tầng, đổi mới công nghệ, tiếp cận tín dụng, đảm bảo an ninh trật tự 
và các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực đổi mới 
sáng tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động 
của các cơ quan hành chính Nhà nước, công khai, minh bạch thông tin 
cho doanh nghiệp và thực hiện Chính phủ điện tử; tăng cường quản lý, 
nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi 
công việc...  

Riêng trong việc cải cách hành chính, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban 
pháp chế (VCCI) cho biết, nhiều địa phương đã đạt được kết quả tốt 
trong việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính vượt chỉ tiêu mà Nghị 
quyết 19/NQ-CP và cam kết đã ký với VCCI như: Thời gian thành lập 
doanh nghiệp: đa số các tỉnh là 2 ngày (giảm 1 ngày so với cam kết); 
nhiều tỉnh thời gian thành lập doanh nghiệp chỉ còn 1 ngày như: Bạc 
Liêu, An Giang… 

 

 



Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước là 
258.163 biên chế. 

Các tỉnh được đánh giá tốt về cải thiện chỉ số đăng ký kinh doanh gồm 
Trà Vinh, Bạc Liêu, Đà Nẵng, An Giang, Bình Định, Long An, Phú Yên, 
Quảng Ninh, Tây Ninh… Việc thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh 
vực đất đai, xây dựng, thuế, bảo hiểm, sở hữu, điện, nước … cũng đều 
được các tỉnh tăng cường áp dụng công nghệ thông tin từ đó rút ngắn 
thời gian hơn nhiều so với trước khi có Nghị quyết 35.  

Bên cạnh đó, mô hình Trung tâm hành chính công được nhiều tỉnh, 
thành phố tổ chức nhằm giảm thiểu thời gian đi lại và sự phiền hà cho 
người dân và doanh nghiệp. Có tỉnh như Quảng Ninh, Quảng Ngãi… đã 
xây dựng Trung tâm hành chính công đến cấp huyện. Ngoài ra, tất cả 
các địa phương đều triển khai cơ chế một cửa và một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.  

Đáng biểu dương là các tỉnh, thành phố đều tích cực triển khai thực hiện 
kê khai nộp thuế điện tử với tỷ lệ đa số đạt từ 96-100%, ông Tuấn cho 
biết thêm. Các hoạt động đối thoại, gặp mặt doanh nghiệp (một chỉ tiêu 
quan trọng được giao trong Nghị quyết 35) được thực hiện thường 
xuyên tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Việc tổ chức đối thoại giữa 
các cấp chính quyền với doanh nghiệp được đa số các địa phương tổ 
chức dưới nhiều hình thức hợp lý, hiệu quả.  

Nhiều địa phương đã có nhiều sáng tạo trong tổ chức đối thoại với 
doanh nghiệp như: tổ chức đối thoại loại theo loại hình doanh nghiệp 
(doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp FDI theo từng nước), đối thoại với 
doanh nghiệp hàng tuần (Vĩnh Phúc), hàng tháng ( Hải Phòng), đối thoại 
trên truyền hình (Đắk Lắk)… Đặc biệt mô hình “Cà phê doanh nhân” 
ngày được nhiều tỉnh quan tâm tổ chức nhằm tạo không khí thân thiện, 
cởi mở giữa chính quyền và doanh nghiệp trong đối thoại, cũng như giải 
quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.  

Theo báo cáo của VCCI, hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương đều xây dựng Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đặc biệt là khởi 
nghiệp sáng tạo như: thành phố Hà Nội ban hành Đề án hỗ trợ khởi 
nghiệp đến năm 2020 và đang xây dựng Đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng 
tạo trên địa bàn thành phố. Tỉnh An Giang thành lập Trung tâm hỗ trợ 
thanh niên khởi nghiệp nhằm triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thanh 
niên khởi nghiệp giai đoạn 2016- 2019. Tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế 
hoạch về hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh 
doanh….  



Song song với những kết quả đạt được vẫn tồn tại nhiều hạn chế mà 
các địa phương cần xem xét, điều chỉnh và đổi mới.  

Theo ông Tuấn, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức làm công tác 
giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, nhà đầu tư còn hạn chế 
về năng lực; tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu vẫn còn diễn ra, gây 
bức xúc cho doanh nghiệp. Trong quá trình cắt giảm các điều kiện kinh 
doanh cũng nảy sinh nhiều vấn đề, đặc biệt là về tiêu chí đánh giá cần 
bỏ cái gì và giữ lại cái gì. Hiện đang có tình trạng mỗi bộ ngành sử dụng 
một tiêu chí khác nhau để xác định vấn đề này.  

Liên quan tới mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào 
năm 2020 mà Nghị quyết 35 của Chính phủ đề ra, ông Vũ Tiến Lộc cho 
rằng, đây là thách thức không hề nhỏ. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
cũng chỉ công bố số doanh nghiệp đang hoạt động. Hầu hết các tỉnh, 
thành phố chỉ mới dám đặt mục tiêu về số đăng ký thành lập hoạt động. 
Ngay tại trung tâm kinh tế lớn như thành phố Hà Nội cũng đặt mục tiêu 
hết năm 2020 có 400.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động như Báo cáo 
9 tháng năm 2018 của thành phố Hà Nội cũng chỉ có 248.734 doanh 
nghiệp đăng ký hoạt động. Tuy nhiên trong số doanh nghiệp đăng ký 
hoạt động có bao nhiêu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả mới là mục 
tiêu mà Nghị quyết 35 đề ra. 

Nhiều địa phương còn gặp khó khăn và lúng túng với mục tiêu gia tăng 
nhanh số lượng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Nhất là các 
tỉnh có vị trí địa lý, điều kiện không thuận lợi. Tại các tỉnh này số lượng 
doanh nghiệp hoạt động thường ít, dân cư thưa thớt và yếu tố thu hút 
đầu tư không thuận lợi, trình độ cán bộ công chức còn yếu nên còn lúng 
túng trong việc thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Ngoài ra, cơ 
chế khuyến khích các hộ gia đình, hộ kinh doanh chuyển đổi thành 
doanh nghiệp chưa hoàn thiện; phong trào khởi nghiệp chưa thực sự 
mạnh và bền vững.  

Vẫn có doanh nghiệp phản ánh địa phương chưa thực hiện đúng yêu 
cầu thanh tra, kiểm tra 1 lần/năm như Nghị quyết 35 quy định. Việc triển 
khai ứng dụng công nghệ thông tin ở mức độ 3, mức độ 4 trong giải 
quyết thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp 
còn chậm. Số lượng các thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến 
mức độ 3, 4 còn chưa nhiều...  

Thực tiễn này để thấy rằng, "công cuộc cải cách không thể để chậm 
nhịp. Năm 2019 tới đây cần những động thái mạnh mẽ và quyết liệt hơn. 
Không thể để trên "nóng" dưới "lạnh" hay trên "nóng", dưới "nóng" ở 



giữa "lạnh"... Khát khao một năm mới nhiều thay đổi. Khát vọng một 
tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn sẽ không thể trở thành hiện thực nếu 
tất cả chỉ dậm chân tại chỗ", ông Lộc khẳng định./.  

Theo bnews.vn 

 

4. Cải thiện môi trường kinh doanh năm 2019: Bắt 
đầu các cuộc đấu trí 
Các bộ, ngành bắt đầu cuộc đấu trí để thực hiện yêu cầu cắt giảm 
thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra 
chuyên ngành trước tháng 6/2019; trình Chính phủ bãi bỏ, đơn giản 
hóa các điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể, không 
khả thi trước quý III/2019. 

 “Nỗi đau” của ông Thứ trưởng 

Chuyện diễn ra bên lề một cuộc thảo luận về cắt giảm điều kiện kinh 
doanh hồi cuối năm 2018, giữa thứ trưởng một bộ và ông Nguyễn Đình 
Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM). 

Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo không 
bắt doanh nghiệp phải sở hữu kho chứa, cơ sơ xay xát mới được xuất 



“Anh có biết chúng tôi đau thế nào khi anh ép phải cắt bỏ công việc của 
mình không? Ông ấy đã nói như vậy khi chúng tôi đề xuất danh mục 
điều kiện kinh doanh cần phải cắt bỏ, chứ không phải chỉnh sửa”, ông 
Cung kể khi chia sẻ quan điểm về việc thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP 
về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và 
định hướng đến năm 2021. 

Những năm trước, ông Cung và đồng sự tại CIEM là “khắc tinh” của 
nhiều bộ, ngành khi liên tục đề xuất các phương án cắt giảm điều kiện 
kinh doanh, mặt hàng thuộc danh mục kiểm tra chuyên ngành. Không 
chỉ vậy, việc CIEM công khai các điều kiện kinh doanh được các bộ, 
ngành sửa đổi với mục đích tránh gây sự chú ý, chứ không có ý nghĩa 
cải cách hay lồng ghép các điều kiện kinh doanh vào quy chuẩn, tiêu 
chuẩn kỹ thuật, thay vì quy định cụ thể..., khiến nhiều lãnh đạo bộ, 
ngành không hài lòng. 

“Không phải chỉ một, mà nhiều bộ, ngành bị ép mà làm, dù các bộ đều 
đã vào cuộc, chứ không chỉ một mình Bộ Công thương như năm 2017”, 
ông Cung nhận định. 

Kết quả là sau 5 năm thực hiện các phiên bản của Nghị quyết 19/NQ-CP 
về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 
gia, chỉ có khoảng 30% số điều kiện kinh doanh đã được cắt bỏ, sửa đổi 
có tác động thực chất trong tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Nhiều điều 
kiện kinh doanh được đặt ra ẩn dưới quy định “thực hiện theo quy định 
của bộ quản lý”... 

Cuộc đấu trí nội bộ 

Theo yêu cầu của Nghị quyết 02/NQ-CP, các bộ, ngành sẽ phải trình 
Chính phủ bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không rõ ràng, 
không cụ thể, không khả thi trước quý III/2019. Khác với các nghị quyết 
19 trước, Chính phủ giao quyền chủ động cho các bộ, ngành trong việc 
lên kế hoạch, giải pháp thực hiện. Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao 
nhiệm vụ theo dõi, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện cải cách toàn 
diện các quy định về điều kiện kinh doanh ở các bộ, ngành, địa phương; 
định kỳ hàng quý báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải 
quyết ngay những chậm trễ, sai lệch, biến tướng và những vấn đề mới 
phát sinh. 

Năm nguyên tắc rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh của Bộ 
Công thương 

khẩu gạo 



Một là, chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước bằng việc chuyển dần 
sang hậu kiểm trong xây dựng, thực hiện các điều kiện kinh doanh; 

Hai là, tính đến các điều kiện gia nhập thị trường theo các cam kết quốc 
tế mà Việt Nam là thành viên;  

Ba là, điều kiện đầu tư, kinh doanh nếu thực sự cần thiết cũng phải đáp 
ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 7, Luật Đầu tư 2014;  

Bốn là, phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh 
và chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực phải 
được đánh giá, xem xét thận trọng về tính khả thi, các điều kiện nguồn 
lực của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, xem xét khả năng phân cấp 
mạnh mẽ hơn cho các địa phương trong quản lý, thực hiện; 

Năm là, phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh 
cần phải gắn với công tác cải cách hành chính, đặc biệt là công tác cải 
cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính. 

“Sự chủ động sẽ buộc các bộ, ngành phải vào cuộc thực sự, nhất là 
những người đứng đầu, vì sẽ không có lý do nào bào chữa cho sự chậm 
trễ như trước, theo kiểu CIEM không hiểu quản lý ngành nên đề xuất cắt 
bỏ không chính xác...”, ông Cung nói. 

Vị trí hàng đầu của Bộ Công thương trong 2 năm qua (2017 - 2018) về 
cắt giảm điều kiện kinh doanh là ví dụ cho sự chủ động này. 

Trước đó, Bộ Công thương luôn được nhắc đến như một điển hình của 
sự chậm trễ, thờ ơ trong các kế hoạch này, bất kể các doanh nghiệp 
xuất khẩu gạo hay kinh doanh gas khản cổ kêu gào đi chăng nữa. Đến 
tháng 9/2017, sau tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Công thương về 5 nguyên 
tắc cơ bản trong rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh, mọi hoạt động 
trong nộ bộ trở nên rõ ràng. Vài tháng sau đó, ngày 15/1/2018, Nghị định 
08/2018/NQ-CP về cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh do Bộ Công 
thương quản lý được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. 

Cho đến thời điểm này, Bộ Công thương vẫn là bộ có kết quả được 
đánh giá là thực chất nhất. 

“Nhiều người nói Bộ Công thương ‘làm màu’, nhưng những kết quả 
đánh giá của chúng tôi khẳng định là họ làm thật, cho dù chưa thực sự 
như mong muốn, nhưng nhiều phần việc đem lại lợi ích cho cán bộ đã bị 
cắt bỏ. Nếu không có sự quyết tâm của người đứng đầu, sẽ khó làm 
được việc này”, ông Cung nhận định. 

Trách nhiệm của người đứng đầu, theo ông Cung, sẽ là chìa khóa để 
mở các cuộc đấu trí căng thẳng trong các bộ, ngành khi thực hiện rà 



soát, cắt bỏ điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa và thủ tục kiểm 
tra chuyên ngành trong năm 2019. 

Theo baodautu.vn 

 
5. Nghiêm trị thực phẩm chức năng 'đội lốt' thuốc 
chữa bệnh 
Các cơ quan chức năng phải kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan, 
doanh nghiệp sai phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thông 
tin, quảng cáo thực phẩm chức năng, theo tinh thần, mọi hành vi 
lập lờ “vàng thau lẫn lộn” giữa thực phẩm chức năng với thuốc 
chữa bệnh để đánh lừa người tiêu dùng đều phải bị nghiêm trị. 

 

Ngày 4/1, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng 
ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm  (ATTP) chủ 
trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo về công tác ATTP năm 2018, nhiệm vụ 
trọng tâm năm 2019. 

Báo cáo của Ban Chỉ đạo cho biết, trong năm 2018, công tác ATTP đã 
đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt: Chỉ đạo, xây dựng, ban 
hành các văn bản; xây dựng, triển khai các chương trình, đề án; thông 
tin, giáo dục truyền thông; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; kiểm 



nghiệm, giám sát, phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm; phòng chống 
ngộ độc và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm… 

Theo đó, Bộ Y tế đã xử lý vi phạm hành chính hơn 88 tỷ đồng, tăng 1,4 
lần so với cùng kỳ năm 2017; các địa phương đã tiến hành thanh tra, 
kiểm tra 673.490 cơ sở, phát hiện 116.258 cơ sở vi phạm về ATTP, đã 
xử lý 41.229 cơ sở, trong đó phạt tiền hơn 82 tỷ đồng; Bộ công an đã 
phát hiện 6176 vụ vi phạm pháp luật về ATTP. Trong đó đã chuyển cơ 
quan điều tra khởi tố 11 vụ, 15 bị can; đang điều tra, xử lý 184 vụ… 

Bên cạnh đó, công tác thông tin truyền thông về ATTP đã được triển 
khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng (nói chuyện, tập 
huấn, hội thảo, phát tờ rơi, xây dựng các chương trình truyền thông trên 
các kênh truyền hình, báo chí, Facebook,…), qua đó đã tạo chuyển biến 
tích cực trong thay đổi hành vi của người sản xuất, kinh doanh. Việc kết 
hợp giữa tuyên truyền mang tính khuyến khích, hướng dẫn với tuyên 
truyền mang tính răn đe đã phát huy hiệu quả trong công tác truyền 
thông về ATTP. 

Báo cáo cũng nêu các tồn tại trong công tác ATTP cần tập trung khắc 
phục trong thời gian tới như: Việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc 
kháng sinh, hóa chất trong sản xuất nông, thủy sản vẫn là vấn đề nhức 
nhối, nan giải; tình hình buôn lậu qua biên giới, tình trạng một số tổ 
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng 
không đăng ký bản công bố, bán hàng online, quảng cáo, tư vấn lừa dối 
người tiêu dùng còn diễn biến phức tạp;… 



 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Trong năm 2018 công tác ATTP có chuyển 
biến rõ rệt. 

Sau khi nghe báo cáo của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và thảo 
luận của các thành viên, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh 
giá, trong năm 2018, các bộ ngành, địa phương đã vào cuộc tích cực, 
công tác ATTP đã có tiến bộ rõ rệt trên các mặt, từ công tác xây dựng 
ban hành văn bản,… đến hoạt động thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm. 
Nổi bật là công tác thông tin, truyền thông về ATTP; xây dựng các chuỗi 
sản xuất, phân phối thực phẩm sạch gắn với truy xuất nguồn gốc… 

Đối với những vấn đề còn tồn tại, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu 
thời gian tới các cơ quan chức năng phải tiếp tục kiên trì, siết chặt quản 
lý, từng bước đẩy lùi tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc 
thú y, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất nông sản, thủy sản; kiểm soát 
chặt chẽ, ngăn chặn tình trạng buôn lậu thực phẩm qua biên giới; kiểm 
soát các lò giết mổ gia súc, gia cầm; triển khai hiệu quả các chương 
trình phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ…. 

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các cơ quan chức năng 
phải kiên quyết xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cá nhân sai phạm trong 
lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thông tin, quảng cáo thực phẩm chức 
năng. Mọi hành vi “vàng thau lẫn lộn” giữa thực phẩm chức năng với 



thuốc chữa bệnh để đánh lừa người tiêu dùng đều phải bị nghiêm trị. 
Thậm chí cần tiến hành điều tra, truy tố xét xử nghiêm minh một số vụ 
việc nổi cộm để răn đe và cảnh tỉnh. 

Đề nghị các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm 
tra, ngăn chặn thực phẩm giả, kém chất lượng, gian lận thương mại 
trong lưu thông, kinh doanh thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi 
phạm ATTP, đặc biệt là phải siết chặt công tác bảo đảm ATTP, nhất là 
tại các thành phố lớn trong dịp Tết Nguyên đán 2019 sắp tới,… Phó Thủ 
tướng cũng gợi mở các bộ, địa phương đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng 
công nghệ thông tin trong công tác quản lý ATTP. 

Cụ thể là, nghiên cứu giải pháp hỗ trợ để doanh nghiệp đứng ra làm “đại 
lý” kiểm tra chất lượng thực phẩm, người sản xuất tự nguyện “xin được 
kiểm tra”, sau đó công khai các sản phẩm chất lượng trên website của 
cơ quan quản lý về ATTP, qua đó giúp người tiêu dùng nhận biết, truy 
xuất thông tin về chất lượng, nguồn gốc của sản phẩm; giúp thúc đẩy 
sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm an toàn. 

Nhấn mạnh, thông tin điều hành phải là những thông tin “sống”, được 
cập nhật thường xuyên và công khai để nhân dân giám sát, góp ý, phản 
ánh về công tác quản lý nhà nước về ATTP, Phó Thủ tướng Vũ Đức 
Đam yêu cầu Bộ Y tế phải xây dựng “bằng được” hệ thống thông tin báo 
cáo ATTP qua mạng với các biểu chuẩn để các bộ ngành, địa phương 
chủ động cập nhật thông tin một cách thuận lợi, qua đó "giải phóng" để 
các bộ ngành không còn “khổ” vì phải làm báo cáo. 

Trước đó, ngày 21/11/2018, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản 
số 436/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ 
Đức Đam tại cuộc họp về xây dựng hệ thống thông tin an toàn thực 
phẩm. 

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ 
tập trung chỉ đạo xây dựng hệ thống thông tin ATTP theo hướng là hệ 
thống thông tin mở, tin cậy, cập nhật về an toàn, vệ sinh thực phẩm một 
mặt phục vụ yêu cầu công tác quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, địa 
phương (trước hết là của 3 ngành Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn); mặt khác hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong 
thực hiện các quy định về vệ sinh ATTP; giúp người tiêu dùng nhận biết, 
truy xuất thông tin về chất lượng, nguồn gốc của sản phẩm; giúp thúc 
đẩy sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm an toàn. 



Là nội dung của Hệ tri thức Việt số hóa nhằm tăng cường phổ biến tri 
thức về vệ sinh ATTP, cung cấp nguồn dữ liệu để phát triển các ứng 
dụng trên môi trường mạng phục vụ công tác bảo đảm ATTP. 

Phó Thủ tướng giao các Bộ Y tế, Công Thương, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ 
khẩn trương triển khai các nhóm ngành sản phẩm như quy định tại Luật 
an toàn thực phẩm; khẩn trương tích hợp, cập nhật các thông tin về các 
sản phẩm thuộc diện đăng ký công bố sản phẩm và chứng nhận đủ điều 
kiện ATTP, hoàn thành trong năm 2018; huy động người sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm và cộng đồng tham gia cập nhật thông tin về vệ sinh 
ATTP. 

Thiết lập hệ thống báo cáo về ATTP qua mạng, công khai để người dân 
tham gia giám sát, góp ý, phản ánh về công tác quản lý nhà nước về 
ATTP của các ngành các cấp. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường chỉ đạo, phối hợp 
với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huy động 
hội viên tham gia cập nhật thông tin về sản xuất nông sản thực phẩm 
trong cộng đồng, thúc đẩy phát triển sản xuất thực phẩm sạch, nhận biết 
nguy cơ và đấu tranh với sản xuất thực phẩm không đảm bảo ATTP. 

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tăng cường năng lực, 
chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình về ATTP; phối hợp 
truyền thông về hệ thống thông tin ATTP; tích hợp thông tin của chương 
trình, chuyên mục trên hệ thống thông tin ATTP. 

Theo baochinhphu.vn 

 
6. Hải Phòng: Sử dụng mạng xã hội để hướng dẫn 
thủ tục hành chính cho doanh nghiệp 
Tại Hải Phòng đã có hơn 92.000 hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trên 
hệ thống, trong đó có hơn 13.300 hồ sơ trực tuyến (tính từ ngày 1/4 
đến 25/12/2018). 



 

Mô hình "Một cửa liên thông" trong thủ tục hành chính tại quận Ngô Quyền, HP. 

Theo đó, 100% địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố đã ban hành 
quy chế nội bộ về vận hành, khai thác hệ thống một cửa và dịch vụ công 
trực tuyến... Đó là kết quả được ghi nhận tại Hội nghị đánh giá kết quả 
triển khai Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến thành 
phố Hải Phòng năm 2018 và triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3, 4 thành phố Hải Phòng năm 2019 ngày 3/1/2019. 

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, do được triển khai 
bằng hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin không phải lập dự án 
đầu tư, vì vậy chỉ trong thời gian 3 tháng, việc triển khai hệ thống một 
cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai trên toàn 
thành phố, từ sở, ngành, quận, huyện đến xã phường thị trấn. Cách làm 
này đã rút ngắn thời gian thực hiện, đồng thời tiết kiệm chi phí do không 
cần đầu tư hạ tầng kỹ thuật và nhân lực bảo trì hệ thống. 

Qua 1 năm triển khai vận hành, đến nay hệ thống đã cơ bản đáp ứng 
đầy đủ yêu cầu về tính năng kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Thông tin 
và Truyền thông, bảo đảm yêu cầu cập nhật quy trình ISO, cho phép tự 
động tổng hợp thông tin tránh tình trạng giải quyết hồ sơ từ các ngành 
địa phương, kết nối, công khai tiến độ giải quyết TTHC lên Cổng thông 
tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử thành phố. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được một số tồn tại hạn chế cũng được 
làm rõ. Đó là: công tác vận hành hệ thống tại một số đơn vị, cơ quan 



trong thời gian qua chưa hiệu quả, chưa đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo 
của UBND thành phố; việc công bố lại bộ thủ tục hành chính của các bộ, 
ngành làm ảnh hưởng do phải rà soát, chuyển đổi quy trình quản lý chất 
lượng; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến và trả kết quả trực tuyến còn thấp so 
với yêu cầu theo tiêu chí đánh giá, chấm điểm cải cácínhh hành ch của 
Bộ Nội vụ... 

Nguyên nhân của tình trạng trên do trình độ ứng dụng công nghệ thông 
tin ở các địa phương, đơn vị chưa đồng đều, khong ít cán bộ, công chức 
còn có tâm lý e ngai khi ứng dụng công nghệ thông tin trong việc minh 
bạch quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Nhiều thủ tục hành chính 
phát sinh số lượng hồ sơ xử lý lớn ở dạng giấy trên thực tế nhưng lại 
khó đưa lên trực tuyến mức độ 3 và 4 do có thành phần hồ sơ phức tạp, 
thời gian xử lý ngắn. Đặc biệt, công tác tuyên truyền chưa thực sự hiệu 
quả, hiểu biết của người dân về dứng dụng công nghệ thông tin và dịch 
vụ công trực tuyến tại nhiều nơi còn thấp. 

Ông Vũ Đại Thắng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn 
mạnh, để việc vận hành khai thác hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ 
công trực tuyến thành phố bảo đảm hiệu quả, góp phần nâng cao chất 
lượng giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. 
Thời gian tới, các Sở, ngành, địa phương thành phố cần thường xuyên 
rà soát, cập nhật đầy đủ quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên hệ 
thống, đầu tư trang thiết bị, tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh 
nghiệp và người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến... 

Ngoài ra, cũng theo ông Thắng, Sở Thông tin và Truyền thông Hải 
Phòng sẽ tạo lập các tài khoản trên mạng xã hội như Facebook, Zalo… 
để chuyển tải và tương tác trao đổi thông tin, hướng dẫn về thủ tục hành 
chính đến người dân, doanh nghiệp. 
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7. Nhìn lại để làm tốt hơn 
Ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2019, tại hội nghị 
triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019, UBND tỉnh 
tổ đã công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành 
chính năm 2018 của các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện 
trên địa bàn tỉnh. Đây không phải là lần đầu, nhưng việc công bố 
bảng xếp hạng cải cách hành chính hàng năm luôn nhận được sự 
quan tâm của dư luận. 



Cải cách hành chính vừa là yêu cầu vừa là nhiệm vụ cấp bách trong xây 
dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh 
nghiệp. Công cuộc cải cách hành chính đã được Đảng, Nhà nước ta tiến 
hành hàng chục năm nay với yêu cầu ngày càng cao hơn. Với Thừa 
Thiên Huế, tỉnh xác định công tác cải cách hành chính là một trong ba 
đột phá chiến lược, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên có tính quyết 
định trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, tạo điều 
kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giao dịch hành 
chính với cơ quan Nhà nước. 

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính được triển khai sâu rộng từ 
tỉnh đến các địa phương, ban ngành cấp tỉnh. Trong đó, việc đánh giá, 
xếp loại công tác cải cách hành chính là một trong những thước đo hiệu 
quả. Theo nội dung tiêu chí đánh giá gồm 2 nhóm. Ở nhóm tự đánh giá 
có 9 tiêu chí, bao gồm rất nhiều lĩnh vực như: Công tác chỉ đạo, điều 
hành CCHC, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp 
luật, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính 
Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính, thực hiện 
cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, tác động của công tác 
CCHC tại địa phương (đối với UBND cấp huyện). 

Ngoài tự đánh giá, nhóm thứ 2 dựa trên điều tra xã hội học với 6 tiêu 
chí: Tác động đến chất lượng quy định thủ tục hành chính, tác động đến 
tổ chức bộ máy hành chính, tác động đến đội ngũ công chức giải quyết 
TTHC, tác động đến quản lý tài chính công, tác động đến hiện đại hóa 
hành chính, tác động đến chất lượng cung cấp dịchvụ công. Với sự kết 
hợp giữa 2 nhóm tiêu chí, có thể nói kết quả đánh giá, xếp loại công tác 
CCHC phản ánh khách quan, trung thực nỗ lực và kết quả CCHC ở từng 
địa phương, đơn vị. 

Theo kết quả xếp loại cải cách hành chính năm 2018, Văn phòng UBND 
tỉnh năm thứ 2 liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng khối cơ quan chuyên 
môn thuộc UBND tỉnh và là đơn vị duy nhất được xếp loại xuất sắc trong 
năm 2018. Ở các vị thứ tiếp theo có sự vươn lên của Sở Du lịch đứng ở 
vị trí thứ 3. Ở khối UBND các huyện, Phú Lộc mất vị trí số 1 sau 4 năm 
liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng, thay vào đó là Phú Vang cùng sự bứt 
tốp của Nam Đông, Quảng Điền… 

Với yêu cầu cải cách hành chính ngày càng cao, bảng xếp hạng cải cách 
hành chính hàng năm sẽ liên tục có sự biến động. Những đơn vị làm tốt 
nếu tự thỏa mãn sẽ tụt hạng là điều không tránh khỏi và những đơn vị có 
sự nỗ lực sẽ được ghi nhận. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là thông 



qua kết quả đánh giá xếp loại, người đứng đầu cơ quan, địa phương 
phải xác định, đánh giá đúng những mặt mạnh, mặt yếu, từ đó đề ra các 
giải pháp, biện pháp lãnh đạo phù hợp cùng quyết tâm cao trong thực 
hiện cải cách hành chính ngày càng hiệu quả. 
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8. Cần thêm những giải pháp hữu ích cho cải cách 
hành chính 
Có không ít các bài thi trong Cuộc thi viết Tìm hiểu về cải cách 
hành chính (CCHC) tỉnh Lâm Ðồng trong năm 2018 vừa qua đã phát 
hiện những vấn đề còn khó khăn vướng mắc, những bất cập trong 
CCHC hiện nay, đề xuất các giải pháp hữu ích có khả năng ứng 
dụng vào thực tiễn.  

  

Nhiều vấn đề về cải cách thủ tục hành chính đã được các tác giả đề cập. 
(Trong ảnh: Giải quyết thủ tục 

hành chính ở bộ phận một cửa của một xã vùng sâu Lạc Dương). 



 
Trên 5.300 bài dự thi 

Theo Sở Nội vụ Lâm Đồng - cơ quan thường trực cuộc thi, tổng cộng số 
bài tham gia dự thi trong tỉnh chính xác là 5.311 bài. 

Chính thức phát động từ đầu tháng 8/2018, Cuộc thi viết Tìm hiểu về 
CCHC tỉnh Lâm Đồng năm 2018 kéo dài trong 2 tháng, kết thúc nhận bài 
thi trong cuối tháng 9/2018; đối tượng dự thi là tất cả cán bộ, công chức, 
viên chức (CBCCVC) đang công tác tại các cơ quan hành chính nhà 
nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã cùng các cơ quan trung ương 
đóng trên địa bàn, chỉ trừ khối đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế không 
phải tham gia. 

Được tổ chức thành 2 vòng, sơ khảo và chung khảo, theo yêu cầu của 
Ban tổ chức, tất cả các  đơn vị tham gia dự thi phải chấm bài trước trong 
vòng sơ khảo của đơn vị mình, chọn ra những bài tốt nhất gửi về cho 
tỉnh tham dự vòng chung khảo theo số lượng được phân bổ. 

Nội dung cuộc thi xoay quanh các vấn đề như chủ trương, chương trình, 
kế hoạch của trung ương, của tỉnh về công tác CCHC hiện nay; các qui 
định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của CBCCVC trong thực 
thi công vụ; nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến 
dân; các quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ...  

Người tham gia cuộc thi cũng được yêu cầu trình bày những tồn tại, hạn 
chế, nguyên nhân trong CCHC hiện nay trên địa bàn; đưa ra các giải 
pháp, sáng kiến nhằm thực hiện có hiệu quả CCHC; những giải pháp, 
sáng kiến này nếu được nên hướng đến tính khả thi, áp dụng được vào 
thực tế tại đơn vị hoặc trong tỉnh. 

Theo Sở Nội vụ Lâm Đồng, đã có 38/40 đơn vị phát động CBCCVC 
trong đơn vị mình tham gia gồm 26/28 sở, ban, ngành của tỉnh (trừ Ban 
Dân tộc và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy do sáp nhập nên không 
tham gia); 12 huyện - thành phố trong tỉnh,  bao gồm cả cấp xã - phường 
- thị trấn trực thuộc.  

Trong 5.311 bài dự thi trên, đã có 495 bài vượt qua vòng sơ khảo để 
tham dự vòng chung khảo tại tỉnh. Sau hơn 1 tháng cân nhắc, Ban Giám 
khảo đã chọn ra  28 bài để trao giải thưởng trong tháng 12/2018 vừa 
qua, trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 20 giải khuyến khích.  

Điểm đáng chú ý, các giải nhất, giải nhì và giải ba của cuộc thi này theo 
Ban Tổ chức, sẽ là điều kiện thay thế công nhận sáng kiến, giải pháp 
quản lý để đề nghị công nhận “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”, còn với các 



giải khuyến khích, đây cũng được coi là điều kiện thay thế công nhận 
sáng kiến, giải pháp quản lý để đề nghị công nhận “Chiến sỹ thi đua cấp 
cơ sở”.  

Cần thêm những giải pháp hữu ích  

Như Ban tổ chức đánh giá, vẫn còn những hạn chế nhất định trong cuộc 
thi này, đó là việc một số bài có chất lượng chưa cao nhưng đã “lọt” đến 
vòng chung khảo dù đã được chọn lựa kỹ ở vòng sơ khảo trước đó; 
cùng đó là không ít bài tuy có đưa ra các giải pháp nhưng lại khá chung 
chung, rất khó áp dụng vào thực tiễn. 

Tuy nhiên, những hạn chế trên chỉ là một phần nhỏ so với rất nhiều điểm 
tích cực đạt được qua cuộc thi qui mô cấp tỉnh này.  

Trước nhất,  đó là tính hiệu quả của công tác tuyên truyền CCHC. Cuộc 
thi này là một phần trong công tác tuyên truyền CCHC của tỉnh hằng 
năm, được Lâm Đồng triển khai thông qua rất nhiều hình thức, từ nói 
chuyện về CCHC trong các buổi sinh hoạt, các cuộc họp cơ quan, các 
buổi chào cờ đầu tuần tại các cơ quan, đơn vị đến thông qua các 
phương tiện thông tin đại chúng… Trong năm 2017 trước đó, Lâm Đồng 
đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu về CCHC trong CBCCVC toàn tỉnh thông 
qua hình thức sân khấu hóa và đến năm 2018 này là cuộc thi viết. 

Như Ban tổ chức đánh giá, cuộc thi viết với những nội dung câu hỏi rất 
cụ thể trên đã giúp cho đội ngũ CBCCVC tại các cơ quan hành chính 
trong tỉnh tham gia cuộc thi hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan 
trọng của chủ trương, chính sách của trung ương lẫn của tỉnh về công 
tác CCHC hiện nay. Đồng thời,  hiểu và nắm rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, 
giải pháp CCHC theo Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011 - 
2020 của Chính phủ và Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 của 
UBND tỉnh Lâm Đồng. 

Đồng thời, thông qua cuộc thi, người   tham gia sẽ hiểu rõ hơn về công 
cuộc cải cách thủ tục hành chính của tỉnh tiến hành hiện nay; về tinh 
thần, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ; về chính phủ điện tử và 
việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc của mình, về việc áp 
dụng ISO trong giải quyết thủ tục hành chính… Tất cả nhằm hướng đến 
mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong nhận thức và hành 
động của đội ngũ CBCCVC đối với công tác CCHC trong tỉnh hiện nay 
và của đất nước nói chung. 

Nhưng điều được nhất theo Ban tổ chức cho biết, chính là nhiều bài thi 
đã có những phát hiện, đã nêu lên nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc, 
những bất cập mà thực tiễn ở cơ sở đang đối mặt hiện nay; qua đó đã 



đưa ra đề xuất với các giải pháp được đánh giá là rất hữu ích để tỉnh 
nghiên cứu áp dụng nhằm khắc phục và thực hiện tốt hơn công tác 
CCHC trong thời gian đến. 

“Một số bài viết được đầu tư rất công phu, tập trung nêu và xử lý một số 
vấn đề bức xúc với nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể, có thể vận dụng để 
triển khai vào thực tiễn hiện nay” - ông Đàm Minh Tuấn, Phó Giám đốc 
Sở Nội vụ Lâm Đồng nhận xét.   

Như ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhận xét 
trong buổi tổng kết cuộc thi, tỉnh luôn coi CCHC là một trong những công 
tác trọng tâm với mục tiêu xây dựng bộ máy hành chính gọn nhẹ, hiệu 
quả, hiệu lực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào CCHC để 
rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Tỉnh đang rất cần thêm 
những giải pháp hữu ích để đẩy mạnh công cuộc CCHC của tỉnh hiện 
nay, vì  vậy, ông đề nghị tất cả CBCCVC trong tỉnh ở tất cả các cấp 
trong thực thi công vụ nếu thấy những gì bất cập nên đề xuất, kiến nghị 
các cấp sửa đổi trong thẩm quyền của mình.  

Theo baolamdong.vn 

 

9. Xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức thân 
thiện, trách nhiệm 
Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh với các nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, địa 
phương, đơn vị, thời gian qua TX.Dĩ An đã có nhiều giải pháp cụ 
thể, phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các 
cấp; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
(CB,CC,VC) giỏi về năng lực, thân thiện, trách nhiệm với nhân dân. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính 

Điển hình trong việc học tập và làm theo gương Bác phải kể đến những 
nỗ lực của CB,CC,VC làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước 
của thị xã và các phường. Xuyên suốt trong việc thực hiện Chỉ thị 05, 
TX.Dĩ An đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hiện thực 
hóa mục tiêu “Vì nhân dân phục vụ”, trong đó lợi ích của người dân là 
trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm 
thước đo. TX.Dĩ An đã quán triệt, chỉ đạo CB,CC,VC nghiêm túc thực 
hiện các nội dung của phong trào “Nụ cười công sở”, với phong cách “4 
xin - xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép” và “4 luôn - luôn mỉm cười, 



luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ” gắn với học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 

CB,CC,VC tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả luôn vui vẻ, tận 
tình hướng dẫn người dân khi đến làm việc. 

Từ học và làm theo, CB,CC,VC tại TX.Dĩ An đã nêu cao ý thức tuân thủ 
đúng kỷ luật, kỷ cương làm việc về giờ giấc, tác phong, trang phục lịch 
sự, gọn gàng. Các cơ quan hành chính Nhà nước của thị xã nghiêm túc, 
chủ động giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ sở. Cách ứng 
xử giữa cấp trên với cấp dưới, giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp, giữa 
cán bộ, công chức với người dân tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết 
quả hiện đại luôn được thể hiện đúng mực. 

Kết quả rõ nét nhất là trong 3 năm qua, TX.Dĩ An đã triển khai xây dựng 
mô hình “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân, vì nhân 
dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” giai đoạn 2016-2020 
khá hiệu quả. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thị xã đã tiếp nhận 
220.536 hồ sơ, nâng tổng số hồ sơ phải giải quyết là 222.316 hồ sơ, đã 
giải quyết 209.836 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 97,8%, trên 
95% người dân được khảo sát đánh giá hài lòng với thái độ, chất lượng 
phục vụ của CB,CC,VC thị xã. Ngoài ra, việc tổ chức và duy trì áp dụng 
mô hình “Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn, giúp người dân lập thủ tục 
hành chính” ngày càng tạo sự đồng thuận cao. 

Theo bà Bùi ThịKim Nguyên, Phóchánh Văn phòng HĐND - UBND 
TX.Dĩ An, mỗi CB,CC,VC đã xác định rõ việc làm theo Bác phải gắn với 
nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình. Nhờ đó, thời gian qua 



công tác cải cách thủ tục hành chính có chuyển biến rõ nét; ý thức, tác 
phong phục vụ nhân dân của CB,CC,VC được nâng lên; sự hài lòng và 
niềm tin của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ, công chức và chính quyền 
không ngừng được cải thiện. 

Xây dựng chính quyền vì dân phục vụ 

Nhằm đổi mới phương thức hoạt động và thực hiện mô hình “Chính 
quyền thân thiện”, “gần dân, sát dân, giúp dân” nhất là việc đối thoại trực 
tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền 
các cấp với nhân dân, trong năm 2018, UBND, Thường trực HĐND 
TX.Dĩ An đã tổ chức chương trình “Alo, Thường trực HĐND TX.Dĩ An 
xin lắng nghe” với chủ đề “Công tác nâng cao chất lượng khám, điều trị 
bệnh của đội ngũ y - bác sĩ Trung tâm Y tế thị xã”. Công an thị xã tổ 
chức diễn đàn “Công an TX.Dĩ An lắng nghe ý kiến nhân dân”; ngành 
giáo dục - đào tạo tổ chức diễn đàn “Ngành giáo dục lắng nghe ý kiến 
nhân dân”; ngành y tế tổ chức diễn đàn “Ngành y tế lắng nghe ý kiến 
nhân dân”; Ban Chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên thị xã tổ chức 
hội nghị đối thoại tiếp xúc giữa lãnh đạo chính quyền với thanh niên trên 
địa bàn thị xã... 

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TX.Dĩ An, cho biết xác định rõ 
sự đánh giá, hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân là thước 
đo kết quả phục vụ của cơ quan Nhà nước và cũng chính là phần 
thưởng giá trị nhất, góp phần đem đến sự phát triển bền vững cho TX.Dĩ 
An, nên quá trình cải cách, đổi mới để xây dựng một môi trường đầu tư 
thuận lợi, một chính quyền thân thiện, kiến tạo, phục vụ tốt nhất cho 
người dân và doanh nghiệp luôn được TX.Dĩ An tập trung thực hiện một 
cách thường xuyên, liên tục. Để xây dựng một chính quyền thân thiện 
của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, TX.Dĩ An chỉ đạo các đơn vị 
triển khai nghiêm túc mô hình trên nguyên tắc cấp trên phải gương mẫu 
trước cấp dưới; CB,CC,VC các cơ quan, đơn vị phải nâng cao chất 
lượng giải quyết thủ tục hành chính, nghiêm túc trách nhiệm giải trình 
với nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ, quyền hạn được 
giao... Qua 3 năm thực hiện, mô hình đã tác động mạnh mẽ đến từng 
CB,CC,VC. Nhiều nội dung cam kết của tập thể và cá nhân đã được xây 
dựng cụ thể, sát thực tế, phùhợp với vị trí công tác, nhiệm vụ được giao. 
Qua đó, làm chuyển biến rõ nét về tác phong, lề lối và thái độ của 
CB,CC,VC trong quan hệ, xử lý công việc, luôn theo phương châm “5 
biết, 3 thể hiện” (5 biết: Biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân 
tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn; 3 thể hiện: Tôn trọng, văn minh, gần gũi). Từ 



đó, sự hài lòng và niềm tin của tổ chức, cá nhân và nhân dân đối với 
CB,CC,VC và chính quyền không ngừng được cải thiện. 

“Kết quả đạt được của mô hình “Chính quyền thân thiện, công sở thân 
thiện”, cùng với việc xây dựng hình ảnh CB,CC,VC thân thiện, trách 
nhiệm với nhân dân chính là giải pháp quan trọng góp phần xây dựng 
một nền hành chính năng động, hiện đại, trong sạch, dân chủ và trách 
nhiệm, tạo điều kiện quan trọng để hoàn thành mục tiêu chung xây dựng 
TX.Dĩ An ngày càng văn minh, hiện đại”, ông Phạm Văn Bảy cho biết 
thêm. 

Theo baobinhduong.vn 

 

10. 80% thủ tục hành chính sẽ được thực hiện dịch 
vụ công trực tuyến 
“Tối thiểu 95% số hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính (TTHC) 
được giải quyết đúng hạn và trước hạn”, đó là một trong những 
mục tiêu UBND TP Hà Nội đặt ra trong Quyết định số 7028 về việc 
ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước (CCHC) năm 
2019 vừa được ban hành và triển khai. 

Cán bộ bộ phận Một cửa xã Thanh Liệt hướng dẫn người dân nộp hồ sơ 
trực tuyến. 

Theo đó, CCHC được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá 
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của các cấp, các 



ngành. Kế hoạch đặt ra mục tiêu phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị có 
sáng kiến CCHC. 100% UBND các quận, huyện, thị xã triển khai chấm 
điểm, xác định Chỉ số CCHC đối với UBND cấp xã trực thuộc; 100% cơ 
quan, đơn vị bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm được 
phê duyệt. 

Trong năm 2019, 80% TTHC sẽ thực hiện dịch vụ công trực tuyến 
(DVCTT) mức độ 3, 4 (tính trên tổng số các TTHC được đánh giá là phù 
hợp thực hiện DVCTT mức độ 3, 4). 100% các TTHC thuộc phạm vi, 
thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị được thực hiện thông qua cơ 
chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; được công khai, minh bạch 
theo quy định; 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện hội nghị đối thoại với 
người dân về các vấn đề có liên quan tới giải quyết TTHC thuộc thẩm 
quyền của cơ quan, đơn vị ít nhất 2 lần/năm. 

Cùng với đó, 100% hồ sơ giải quyết TTHC được cập nhật, theo dõi tình 
hình thực hiện thông qua hệ thống thông tin một cửa điện tử TP; 100% 
văn bản giao dịch giữa các cơ quan hành chính Nhà nước của TP dưới 
dạng điện tử (trừ các văn bản không được chuyển qua mạng theo quy 
định). 

TP cũng đặt mục tiêu giảm cơ cấu chi thường xuyên, tạo cơ sở để đến 
năm 2020, cơ cấu chi thường xuyên giảm xuống còn 50% - 52% tổng chi 
ngân sách địa phương. 

Trước đó, UBND TP Hà Nội cũng ban hành Kế hoạch số 244 về công 
tác kiểm soát TTHC năm 2019 trên địa bàn TP. Trong đó, huy động sự 
tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên 
quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động kiểm soát TTHC. Rà soát, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm các loại 
giấy tờ không cần thiết, tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí tuân thủ cho 
tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC… 

Theo kinhtedothi.vn 

 

11. Hà Tĩnh hỗ trợ cán bộ, công chức tại các trung 
tâm hành chính công 
Cùng với đầu tư xây dựng hệ thống trung tâm hành chính công 2 
cấp và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp xã đồng bộ, hiện đại, Hà 
Tĩnh đã có những chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ công tác 
tại các đơn vị này. 



Trung tâm HCC tỉnh luôn có đông người dân, doanh nghiệp đến giao dịch 

Sự ra đời của Trung tâm Hành chính công (HCC) tỉnh, 13 trung tâm HCC 
cấp huyện và hệ thống một cửa, một cửa liên thông của 262 xã, 
phường, thị trấn đã đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân, 
doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. 

Theo thống kê từ Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh, tính đến giữa tháng 
12/2018, tổng số thủ tục hành chính mà các trung tâm tiếp nhận là trên 
492.178 hồ sơ, trong đó đã xử lý được trên 484.286 hồ sơ, tỉ lệ giải 
quyết trước và đúng hạn đạt trên 98%. Kết quả này đã phản ảnh sự nỗ 
lực vượt bậc của đội ngũ cán bộ đang công tác tại các trung tâm HCC. 

Được biết, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ 
của người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch thì 100% cán bộ, công 
chức biệt phái sang trung tâm HCC đều là những người nòng cốt của 
các đơn vị, có nhiều kinh nghiệm trong công tác, có chuyên môn nghiệp 
vụ hết sức vững vàng; có kỹ năng phục vụ người dân, DN trong quá 
trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục. Tại đây, hầu như cán bộ công chức 
đều phải làm việc thêm ngoài giờ hành chính, cường độ công việc rất 
lớn. 

Trước những đặc thù công việc ở các trung tâm HCC hai cấp, bộ phận 
tiếp nhận, trả kết quả cấp xã, ngày 15/10/2018 UBND tỉnh đã ban hành 
Quyết định 37/2018/QĐ-UBND về Quy định tạm thời chế độ hỗ trợ đối 
với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính 



công tỉnh, trung tâm Hành chính công cấp huyện, bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

Ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức công tác tại các Trung 
tâm HCC, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thể hiện sự quan tâm lớn của 

tỉnh cho công tác CCHC. 

Quyết định này quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên 
chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh tối đa 2.000.000 
đồng/người/tháng; làm việc tại trung tâm HCC cấp huyện hỗ trợ tối đa 
1.000.000 đồng/người/tháng; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã 
được hỗ trợ tối đa 500.000 đồng/người/tháng. 

Ngoài ra, tỉnh cũng hỗ trợ tiền mua sắm đồng phục 2.000.000 
đồng/năm/vị trí công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc 
tại đơn vị trên. 

Theo anh Nguyễn Quang Phú - cán bộ tại làm việc tại Trung tâm HCC 
huyện Thạch Hà: Với vai trò, nhiệm vụ được giao tại Trung tâm HCC, 
chúng tôi luôn xác định trách nhiệm của mình là phục vụ tốt nhất, tiện lợi 
nhất cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch. Khi được hỗ trợ 
từ chính sách của tỉnh, đội ngũ cán bộ tại trung tâm ai cũng hết sức 
phấn khởi và càng thấy rõ trách nhiệm của mình trong quá trình công 
tác. 

Còn ông Trần Quốc Toản - Giám đốc Trung tâm HCC TP Hà Tĩnh thì 
khẳng định, việc xây dựng, ban hành quy định mức hỗ trợ cho đội ngũ 



cán bộ công chức công tác tại các trung tâm HCC, bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả là hết sức cần thiết, thể hiện sự quan tâm của tỉnh trong công 
tác CCHC, khẳng định vai trò, vị trí của đối ngũ cán bộ công chức đang 
trực tiếp phục vụ người dân, DN. 

Dù mức hỗ trợ không lớn tuy nhiên đây là sự động viên kịp thời để đội 
ngũ cán bộ, công chức tại các trung tâm HCC, bộ phận tiếp nhận, trả kết 
quả tiếp tục cố gắng để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn nữa. 

Theo baohatinh.vn 

 

12. Hà Nội rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng đến 
20 ngày 
Mới đây, UBND TP Hà Nội có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về việc 
triển khai Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 13-3-2018 của Thủ tướng Chính 
phủ trong việc tăng cường các biện pháp nhằm mục tiêu rút ngắn 
thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục có liên quan. 

Kết quả này được thực hiện tại các sở thuộc UBND TP Hà Nội như Xây 
dựng, GTVT, NN&PTNT, TN&MT, Công Thương, Quy hoạch-Kiến trúc, 
Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội, Cảnh sát PCCC… Ở mỗi sở, một số 
thủ tục, thời gian thực hiện được cắt giảm từ 15 đến 20 ngày. 

Để rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng công trình thuộc dự án, TP đề 
xuất liên thông một số thủ tục hành chính như thủ tục chấp thuận chủ 
trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch; các thủ tục giao đất, cho thuê 
đất đối với tổ chức, doanh nghiệp và thẩm định báo cáo đánh giá tác 
động môi trường; các thủ tục thẩm định hồ sơ thiết kế, thẩm duyệt 
PCCC và cấp phép xây dựng. 
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6. Nhiều giải pháp cho nền hành chính hiện đại 



 

Bộ phận “một cửa” huyện Phú Hòa ứng dụng công nghệ thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính cho người dân 

Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC), Chính quyền điện tử 
(CQĐT) và Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh (Ban chỉ đạo) 
vừa triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tại cuộc họp này, các đại biểu 
đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và đề xuất nhiều 
giải pháp để chất lượng CCHC trên địa bàn tỉnh ngày càng được 
nâng cao. Phóng viên Báo Phú Yên lược ghi một số ý kiến. 

PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHẠM ĐẠI 
DƯƠNG: Hiện đại nền hành chính là cần thiết 

  



Hiện nay, tỉnh xác định CCHC và xây dựng CQĐT là hai vấn đề được ưu 
tiên hàng đầu, nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả, đáp 
ứng xu thế phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Để thực hiện 
được mục tiêu này, đầu tiên tỉnh sẽ xây dựng hệ thống hành chính hiệu 
quả, hiện đại, minh bạch, đáp ứng xu thế phát triển kinh tế cả nước, 
phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. 

Theo đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả công tác CCHC, đưa việc 
CCHC đi vào thực chất, chất lượng. Đồng thời triển khai xây dựng 
CQĐT, tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động hành chính của cơ 
quan, đơn vị. 

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương sâu sát hơn để tham mưu 
cho Ban chỉ đạo. Việc cần thực hiện ngay đầu năm 2019 là ra mắt Trung 
tâm Hành chính công để người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện 
được các thủ tục tại đây. Khi trung tâm hành chính công cấp tỉnh hoàn 
thành tốt thì có kế hoạch triển khai xuống cấp huyện, xã; triển khai mạnh 
mẽ hệ thống email công vụ. 

Trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện kịp thời, sâu sát, quyết liệt; trọng tâm là đẩy mạnh cải 
cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường ứng 
dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành, xây dựng CQĐT, sắp 
xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao kỷ 
luật, kỷ cương hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, 
chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu 
trong tình hình mới. 

ÔNG NGUYỄN THẾ TRUNG, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG 
GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DTT THÀNH VIÊN BAN CHỈ 
ĐẠO: Cải cách hành chính bắt đầu bằng việc thay đổi con người 



 

Vừa qua, đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam sang Nga theo 
chương trình hợp tác của hai nước, tham quan mô hình “một cửa điện 
tử” của Nga. Đoàn nhận thấy rằng, các nước châu Âu có truyền thống, 
đặc biệt là Nga, đã giao hết việc giải quyết các thủ tục cho bộ phận “một 
cửa” của bưu điện. Tiếp đó, Trung ương sẽ làm đề án thí điểm chuyển 
dịch vụ “một cửa” về bưu điện tại một số địa phương sau đó sẽ nhân 
rộng toàn quốc. 

Đây là vấn đề Phú Yên cân nhắc trong tương lai, các bộ phận “một cửa” 
của cấp huyện, xã có thể sẽ chuyển sang bưu điện luôn. Tôi đánh giá 
cao những nỗ lực CCHC thời gian qua của Phú Yên, trong đó có việc 
đẩy mạnh cải thiện các chỉ số. 

Theo tôi, Phú Yên nên có một định hướng về việc tái cơ cấu hạ tầng 
phục vụ CQĐT toàn quốc; việc dồn về Trung tâm Hành chính công là 
một chủ trương đúng. Còn việc đưa các TTHC ra bên ngoài độc lập sẽ 
tốt hơn và đảm bảo an toàn về hạ tầng, người dân dễ dàng tiếp cận. Về 
lâu dài, Phú Yên cần tập trung vào CNTT để phục vụ cho tất cả nhu cầu 
của chính quyền cũng như cho thành phố thông minh; có sự liên kết với 
nhau bằng hệ thống phần mềm quản lý đám mây. 

Trong một số trường hợp Chính phủ sẽ cân nhắc có thể thuê hạ tầng 
chung cho toàn quốc thay vì mỗi nơi làm riêng. Vấn đề này, tỉnh cũng 
nên chú ý và đến năm 2021 Chính phủ sẽ có Trung tâm Dữ liệu là có thể 
khai thác sử dụng hiệu quả. 

Mặt khác, để Ban chỉ đạo tỉnh hoạt động hiệu quả thì nên có quy chế của 
tổ công tác. Một khi tổ công tác thật sự mạnh, hoạt động hiệu quả, làm 
việc chuyên nghiệp thì tất yếu có sự thay đổi. Tuy nhiên, cốt lõi của việc 
nâng cao chất lượng CCHC chính là thay đổi tư duy, ý thức, thái độ của 
con người, chứ không phải thay đổi thể chế, công nghệ, nguồn lực... 



  

ÔNG LÊ TỶ KHÁNH, PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH SỞ TT-TT: Hướng 
đến số hóa và triển khai các ứng dụng chuyên ngành đồng bộ 

  

 

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và sự phối hợp giữa các sở, 
ban ngành, địa phương trong thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT trong 
hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 và trong năm 2018; 
đến nay cơ bản đạt được mục tiêu đề ra theo kế hoạch. 

Sử dụng hiệu quả phần mềm dùng chung của tỉnh theo hướng thuê dịch 
vụ và xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, sẵn sàng tiếp nhận và sử 
dụng hiệu quả các phần mềm ứng dụng của bộ, ngành Trung ương, 
đảm bảo đến năm 2020, 100% văn bản đi, đến được xử lý trên phần 
mềm dùng chung của tỉnh. 

Thời gian đến, Sở TT-TT tham mưu và cùng với tỉnh tiếp tục thực hiện 
Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước. Đến ngày 
30/6/2019, tất cả đơn vị trực thuộc cấp sở, ngành, UBND cấp huyện và 
UBND cấp xã gửi nhận văn bản qua trục liên thông và xử lý văn bản trên 
hệ thống quản lý văn bản điều hành; 100% văn bản có chữ ký số gửi 
qua môi trường mạng. 

Đồng thời triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan 
nhà nước; số hóa và triển khai các ứng dụng chuyên ngành đồng bộ; 
tiếp nhận và giải đáp các ý kiến, vướng mắc của người dân và doanh 
nghiệp về TTHC thông qua tổng đài... 

  



CHỦ TỊCH UBND TX SÔNG CẦU ĐÀO MỸ: Đẩy mạnh nhiều giải pháp 
đồng bộ 

  

 

Hiện nay tại TX Sông Cầu hệ thống quản lý văn bản được triển khai 
100% tại địa phương và có hơn 467 tài khoản đã được cấp, 100% cán 
bộ, công chức sử dụng tài khoản này. Đến nay, các văn bản do UBND 
thị xã ban hành đã dùng chữ ký số, còn các phòng ban chưa triển khai. 

Địa phương đang gặp khó khăn trong việc triển khai hệ thống văn bản vì 
chưa đồng bộ và thiếu hiệu quả, mới chỉ sử dụng văn bản đến, đi. Lãnh 
đạo thị xã muốn ký, xử lý một văn bản phải kiểm tra trên bộ hồ sơ đi kèm 
chứ không tìm được trên hệ thống. 

Về dịch vụ công trực tuyến, TX Sông Cầu đang tích cực triển khai nhưng 
cũng gặp nhiều khó khăn, hạn chế vì còn nhiều trường hợp người dân 
nộp hồ sơ bằng văn bản không qua trực tuyến. Địa phương đã triển khai 
63 dịch vụ, trong đó 55 dịch vụ cấp huyện, 8 cấp xã. 

Chúng tôi mong muốn các sở, ngành hỗ trợ giải pháp nào giúp đơn giản 
việc sử dụng chữ ký số, thống nhất trong lãnh đạo sử dụng, từ phòng, 
ban, cán bộ, chuyên viên để phát huy tính hiệu quả; tuyên truyền xây 
dựng bảng hướng dẫn thao tác cụ thể để người dân nộp hồ sơ bằng 
điện tử. Hạ tầng công nghệ thông tin được trang bị bước đầu nhưng 
chưa đồng bộ giữa các bộ phận với nhau; cần hướng đến việc vừa ngồi 
họp vừa có thể làm việc tại cơ quan. Địa phương cũng sẽ phối hợp 
nhiều giải pháp đồng bộ để bắt nhịp cùng với tỉnh đưa nền hành chính 
ngày càng hiện đại... 

Theo baophuyen.com.vn 

 


