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1. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ 
Những vướng mắc, bất cập của Luật Sở hữu trí tuệ khi triển khai 
thực hiện Hiệp định CPTPP đang được Bộ Công Thương đề xuất 
sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ. 

 

Ảnh minh họa 

Bộ Công Thương cho biết,  Luật Sở hữu trí tuệ hoàn toàn chưa có quy 
định pháp luật như yêu cầu của Hiệp định CPTPP. Cụ thể: Nghĩa vụ 
nếu bảo hộ hoặc công nhận dạng dịch nghĩa hoặc phiên tự của chỉ dẫn 
địa lý theo thủ tục hành chính thì thủ tục đó và cơ sở về việc bảo 
hộ/hủy bỏ phải tương đương/trùng với thủ tục và các cơ sở áp dụng 
cho chỉ dẫn địa lý thông thường (Điều 18.32.5); nghĩa vụ quy định mức 
phí nộp đơn yêu cầu kiểm tra, giám sát và tạm dừng thủ tục hải quan, 
phí lưu kho và phí tiêu hủy không cản trở một cách bất hợp lý việc áp 
dụng các thủ tục liên quan tới các biện pháp tại biên giới (Điều 
18.76.8); nghĩa vụ quy định Toà án có thẩm quyền yêu cầu một bên bồi 
thường thiệt hại đối với các thiệt hại thực tế (có thể bao gồm cả phí luật 
sư hợp lý) do việc lạm dụng thủ tục thực thi quyền sở hữu trí tuệ của 
bên đó gây ra (Điều 18.74.15). 

Bên cạnh đó, còn có vướng mắc, bất cập về nguồn lực, điều kiện bảo 
đảm thi hành Luật: Nghĩa vụ cho phép nộp đơn đăng ký và duy trì hiệu 
lực nhãn hiệu bằng phương tiện điện tử; và có một hệ thống thông tin 
điện tử có thể truy cập công cộng, bao gồm cơ sở dữ liệu trực tuyến 
(gồm các đơn đăng ký nhãn hiệu và nhãn hiệu đã được đăng ký) đòi 
hỏi Cục Sở hữu trí tuệ phải nâng cấp, vận hành hệ thống nộp đơn trực 
tuyến một cách đồng bộ, ổn định. Trong khi đó, điều kiện cơ sở vật 



chất, kỹ thuật cũng như nguồn lực hiện nay của Cục Sở hữu trí tuệ 
chưa thể đáp ứng đầy đủ việc thực hiện các cam kết. Do đó, đòi hỏi 
nhà nước cần đầu tư các nguồn lực thỏa đáng (xây dựng và duy trì cơ 
sở hạ tầng, công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, công cụ tra cứu…). 

Do vậy việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật 
Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ để thực thi Hiệp định CPTPP 
là cần thiết. 

Nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ 

Về sáng chế, dự thảo Sửa đổi Điều 60 Luật Sở hữu trí tuệ theo hướng 
dành cho các đơn nộp vào Việt Nam hưởng ngoại lệ rộng hơn (không 
giới hạn về địa điểm bộc lộ và thời gian ân hạn là 12 tháng kể từ ngày 
thông tin bị bộc lộ), cụ thể như sau: 

“3. Sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được người có quyền 
đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này hoặc người có được thông 
tin về sáng chế một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ người đó bộc lộ 
công khai với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp trong thời hạn 
mười hai tháng kể từ ngày bộc lộ. 

4. Quy định tại khoản 3 Điều này không áp dụng đối với trường hợp 
sáng chế được bộc lộ trong các đơn đăng ký quyền sở hữu trí tuệ hoặc 
văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã được cơ quan sở hữu trí tuệ 
công khai cho công chúng tiếp cận trừ trường hợp việc này được thực 
hiện do sai sót của cơ quan sở hữu trí tuệ hoặc đơn được người thứ ba 
có được thông tin một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ người có quyền 
đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này nộp nhưng không được sự 
đồng ý của người có quyền đăng ký đó.” 

Về nhãn hiệu: Bổ sung vào Điều 89 Luật Sở hữu trí tuệ quy định việc 
nộp đơn nhãn hiệu bằng phương tiện điện tử. Việc bổ sung quy định 
này nhằm đáp ứng nghĩa vụ tại Điều 18.24 của Hiệp định CPTPP. Tuy 
nhiên, trên thực tế, trong khuôn khổ thực hiện Nghị quyết 36A của 
Chính phủ về cải cách hành chính, Cục Sở hữu trí tuệ đã xây dựng hệ 
thống nộp đơn điện tử trực tuyến đối với các đối tượng SHCN, trong đó 
có nhãn hiệu và hệ thống này đã hoạt động từ năm 2017. 

Sửa đổi khoản 2 Điều 136 Luật Sở hữu trí tuệ về nghĩa vụ sử dụng 
nhãn hiệu và sửa đổi khoản 2 Điều 148 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về 
hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nhằm đáp ứng quy định 
của Hiệp định CPTPP về việc không được yêu cầu phải đăng ký để xác 
định hiệu lực của việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu và phải coi 
việc sử dụng nhãn hiệu của bên được chuyển quyền được coi là sử 
dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu liên quan đến các thủ tục xác lập, duy 
trì và bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu. 



Về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Sửa đổi khoản 1 Điều 205 của Luật Sở 
hữu trí tuệ theo hướng bổ sung quy định về cách tính giá trị trong việc 
quyết định bồi thường thiệt hại; sửa đổi, bổ sung Điều 198 Luật Sở hữu 
trí tuệ theo hướng quy định Toà án có quyền yêu cầu bên thua kiện 
phải thanh toán cho bên thắng kiện; và bổ sung quy định bồi thường 
thiệt hại do lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự 
thảonày tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ. 

 Theo baochinhphu.vn 

 

2. Cải cách thể chế: “Lấy đá ghè chân mình” cũng 
phải làm 
Việc hoàn thiện môi trường, cải cách thể chế sẽ thúc đẩy hơn nữa 
minh bạch hóa của Việt Nam. 

 

“Trước hết, cần tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế, không được 
để chậm trễ, không để tình trạng “ngâm lâu”, giữ một số quy định gây 
ách tắc, khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Có một số nghị định cần 

làm ngay, như nghị định về quy hoạch hay đầu tư xây dựng. Thể chế là 
số một, cần rà lại, cụ thể hóa vấn đề này, có danh mục kèm theo”. 

Đó là lời khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi làm 
việc với một số Bộ/Ngành ngày 18/3 vừa qua để bàn về các giải pháp 



tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm 
mục tiêu tăng trưởng của năm “bứt phá” 2019. 

Đây chỉ là một trong nhiều lần gần đây Thủ tướng nói về sự cần thiết 
của một thể chế tốt nhằm giúp kinh tế “bứt phá”. Vấn đề ở đây là lần 
này “Cần có danh mục kèm theo”, điều này cho thấy Thủ tướng là 
người rất quan tâm đến cắt giảm điều kiện kinh doanh, một tinh thần 
chỉ đạo rất đúng và trúng. 

Khách quan mà nói, Hiến pháp năm 2013 với những điều khoản đảm 
bảo quyền tự do kinh doanh của người dân, hàng loạt các bộ luật đã 
được ban hành, sửa đổi nhằm hiện thực hóa tinh thần đó như  Bộ luật 
Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật 
Thương mại, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Việc làm, Luật Phá 
sản… 

Kế tiếp là Nghị quyết 19 của Chính phủ với nỗ lực phá bỏ những rào 
cản hành chính, tệ quan liêu, nhũng nhiễu nhằm đưa môi trường kinh 
doanh Việt Nam vào top 4 trong ASEAN cũng là những nỗ lực làm giới 
doanh nghiệp ấm lòng thời gian qua. 

Thế nhưng, dù đã có những bước đi dài đầy tích cực, cải cách thể chế 
vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp. Bởi đang tồn tại 
một thức tế rất đáng lo ngại là doanh nghiệp tư nhân càng lớn thì chi 
phí tuân thủ thủ tục hành chính càng cao, doanh nghiệp quy mô càng 
lớn và kinh doanh càng thành công thì bị thanh tra, kiểm tra càng nhiều. 
Điều này là một trong những nguyên nhân làm các doanh nghiệp Việt 
Nam không lớn lên được. 

Tức là, mặc dù đã có những điều kiện kinh doanh thực sự được cắt bỏ, 
song vẫn thấy sự cắt bỏ ấy có phần rụt rè, thiếu mạnh dạn, chưa hiệu 
quả. Trong đó, có một số Bộ mặc dù tinh thần cắt giảm điều kiện kinh 
doanh khá mạnh mẽ, song thực tế lại không “mạnh” như tinh thần. 

Nói vậy không sai tí nào khi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI) mới đây cho biết, với các doanh nghiệp, việc phải xin các 
giấy phép con vẫn diễn ra phổ biến và gặp nhiều khó khăn. Có đến 
58% trên tổng số doanh nghiệp phản hồi phải xin giấy phép kinh doanh 
có điều kiện. Trong đó, có 42% doanh nghiệp cho biết có gặp khó khăn 
khi xin những giấy phép loại này. 

Một hướng đánh giá khác về môi trường kinh doanh thời gian qua, theo 
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) nhận định, mặc dù 
các Bộ, ngành đã nỗ lực vào cuộc để thực hiện cắt bỏ điều kiện kinh 
doanh, giấy phép con… song số điều kiện kinh doanh thực sự được bãi 
bỏ chỉ là 771, trong khi đó có tới 29 điều kiện kinh doanh phát sinh. Nếu 



tính tổng số các điều kiện kinh doanh hiện hành, thì việc cắt giảm là 
không đạt 50% như yêu cầu của Chính phủ. 

Những con số này cho thấy, bàn tay hữu hình của Nhà nước trong 
quản lý điều hành còn khá nặng nề. Nó phần nào tạo ra cơ chế xin-cho, 
lây lan triệu chứng “tham nhũng vặt”. “Chúng ta vẫn thấy dấu ấn của 
bàn tay Nhà nước trong các quy định, điều kiện kinh doanh, thậm chí 
có bàn tay nhà nước trong các phương án kinh doanh mà đáng lẽ ra, 
Nhà nước chỉ cần đưa ra các quy chuẩn, còn phương án kinh doanh 
phải để thị trường quyết định” - ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp 
chế VCCI nói. 

Theo đó, không thể đổ lỗi cho thể chế hạn chế vì mọi chính sách đều 
do cán bộ nhà nước làm ra. Vậy nên, cần hoàn thiện môi trường, cải 
cách thể chế sẽ thúc đẩy hơn nữa minh bạch hóa của Việt Nam. Nhất 
là trong bối cảnh Việt Nam là nước hội nhập muộn hơn so với các 
nước đàm phán CPTPP, khoảng cách giữa đòi hỏi của CPTPP và năng 
lực thực tế của Việt Nam là không nhỏ. 

Có thể nói, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà 
nước đã được củng cố, chưa bao giờ lớn và sâu sắc như lúc này. Điều 
này thêm một lần nữa khẳng định con đường chúng ta chọn là đúng, 
đưa đến cho chúng ta khả năng chủ động trong điều hành nền kinh tế 
đất nước. 

Chính vì vậy, một việc rất quan trọng hiện nay của cấp cao là phải tập 
trung làm “chuyển động” cho được ở cấp dưới và cái gọi là “thể chế là 
số một cùng danh mục kèm theo” của Thủ tướng càng cho thấy: Nếu 
cứ để các Bộ,/Ngành tự cắt giảm điều kiện kinh doanh thì không biết 
đến bao giờ họ mới làm. Có ai tự “lấy đá ghè chân mình” bao giờ đâu? 

Theo enternews.vn 

 

3. Sửa Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp cơ hội để 
doanh nghiệp Việt phát triển 
Với những chuyển biến mạnh mẽ trong nền kinh tế, cũng như 
những mục tiêu phát triển tiếp theo trong thời gian tới. Mục tiêu 
sửa đổi Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp lần này nhằm tạo ra một 
môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch và phù 
hợp với thông lệ quốc tế. 



 

Việc sửa đổi này giúp doanh nghiệp trong nước có cơ hội phát triển 
bình đẳng với doanh nghiệp nước ngoài. Đây chính là quan điểm mà 
TS Phan Đức Hiếu, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế 
TW đưa ra trong bài phỏng vấn sau đây. 

Trước tiên xin cảm ơn TS Phan Đức Hiếu đã nhận lời tham gia bài 
phỏng vấn. Thưa ông Hiếu, xin ông cho biết mục tiêu của Chính phủ 
trong việc yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Dự thảo Luật sửa 
đổi Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp lần này là gì? 

Điều đó sẽ giải phóng cho các doanh nghiệp, sẽ đảm bảo quyền tự do 
kinh doanh của doanh nghiệp tốt hơn. Và quan trọng hơn là có thể đảm 
bảo cho doanh nghiệp có thể tận dụng tốt các cơ hội của thị trường. 
Hiện nay thì các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp không chỉ là 
vấn đề tiền bạc, không chỉ là vấn đề thời gian mà chính là vấn đề cơ hội 
kinh doanh. Mà trong thời đại mà kinh doanh nó thay đổi nhanh như thế 
này, trong thời đại kỷ nguyên số, chậm một giờ, một ngày có thể mất 
cơ hội kinh doanh. Nếu mà thủ tục hành chính quá phức tạp, nó không 
tiên liệu được thực sự là một sự cản trở rất lớn tới sự phát triển của 
doanh nghiệp. Cho nên cái việc giải phóng cho doanh nghiệp khỏi 22 
lĩnh vực điều kiện kinh doanh có điều kiện, và kèm theo là hàng ngàn 
các thủ tục hành chính cũng như chi phí về thời gian và chi phí cho 
doanh nghiệp thì sẽ tạo nên một cái động lực cho sự phát triển của 
doanh nghiệp trong những ngành nghề mà đã được rỡ bỏ những rào 
cản đó. 

 Nội dung cụ thể của lần sửa đổi này sẽ hướng trọng tâm vào vấn đề gì 
thưa ông? 

Thì có hai điểm rất là quan trọng mà hai bộ luật này phải coi là hai điểm 
đột phá, hai yêu cầu cốt lõi để sửa đổi. Thứ nhất đối với luật doanh 



nghiệp là cần chính thức hóa trên 5 triệu hộ kinh doanh, và coi hộ kinh 
doanh là một loại hình doanh nghiệp đưa chính thức vào trong luật. Để 
từ đó định hình cho các cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển khu 
vực này. Vì khu vực này đang là khu vực đóng góp lớn nhất trong khu 
vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam. Và điểm thứ hai chính là luật đầu tư. 

Mặc dù trong việc thu hút đầu tư trong những năm qua chúng ta đã tạo 
nên những kỳ tích trong phát triển nhưng bộ phận FDI hiện nay vẫn 
chưa thực sự trở thành một bộ phận hữu cơ gắn kết với khu vực kinh 
tế trong nước của chúng ta. Chưa thực sự tạo điều kiện cho khu vực 
kinh tế trong nước phát triển song hành với khu vực này, và hiệu quả 
đầu tư nước ngoài trong một số lĩnh vực là không cao. Và rất nhiều cơ 
hội đầu tư kinh doanh mà doanh  nghiệp trong nước hoàn toàn có thể 
làm được thì doanh nghiệp trong nước lại chưa được tạo điều kiện mà 
các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã nắm giữ. 

Vì thế cho nên yêu cầu mới của chúng ta là phải định hướng lại quá 
trình thu hút đầu tư nước ngoài, tập trung vào những lĩnh vực có giá trị 
gia tăng cao, có công nghệ cao và có sức lan tỏa lớn. Đây là yêu cầu 
rất quan trọng của dòng đầu tư mới từ FDI. Và các nội dung này cần 
phải đưa vào trong Luật đâu tư mới đây để định hướng dòng vốn đầu 
tư lớn của FDI. Và đặc biệt là để khuyến khích thúc đẩy, khuyến khích 
phát triển của khu vực kinh tế tư nhân trong nước và sự phát triển của 
các doanh nghiệp dân tộc. 

  

Vậy nếu phân tích cụ thể ở từng điều kiện được sửa đổi hay cắt giảm 
trong dự thảo Luật sửa đổi hai luật đầu tư và doanh nghiệp nếu được 
QH thông qua sẽ tác động như thế nào tới doanh nghiệp ạ? 



Thật ra với kinh nghiệm của tôi thì tôi cho rằng là trong lịch sử mỗi lần 
sửa đổi Luật doanh nghiệp hay Luật đầu tư nó đều tạo ra một tác động 
tích cực và đấy cũng là một kỳ vọng rất lớn của xã hội. Cho nên tôi 
mong muốn lần này sửa luật doanh nghiệp và luật đầu tư thì cũng phải 
đặt được trong một kỳ vọng rất lớn, có nghĩa là nó phải tạo ra một cú 
hích hay sự thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội chứ chúng ta không 
nên đặt một cái kỳ vọng ở mức độ mà ta tạm gọi là một số những vấn 
đề nho nhỏ hay một số sự xung đột. Mà ta đặt một kỳ vọng là hiện thực 
hóa cái quyền tự do kinh doanh. Và tác động của sự sửa đổi phải là sự 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội cũng như sự phát triển của doanh 
nghiệp. 

Chính vì vậy mà lần này tôi cũng kỳ vọng là ngoài việc sửa đổi luật thì 
cần phải thay đổi căn bản theo hướng hiện đại hóa việc thực hiện các 
thủ tục hành chính còn lại. Thì như vậy việc tác động ở đây của Luật 
mới gọi là tác động kép. Còn nếu chúng ta chỉ sửa được luật còn thực 
tế thực hiện lại có chiều hướng ngược lại hoặc cũng chỉ bằng luật thì 
tác động của nó cũng sẽ bị hạn chế đi rất nhiều. 

Xin cảm ơn Ông!  
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4. WB nêu 3 khuyến nghị về quản lý, chia sẻ dữ liệu số 
cho Việt Nam 

  

 
Ông Achim Fock, Giám đốc điều phối danh mục và Hoạt động dự án của 

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. 



"Chia sẻ dữ liệu là một trong những nền tảng quan trọng nhất của bất 
kỳ chính phủ điện tử nào", ông Achim Fock, Giám đốc điều phối danh 
mục và Hoạt động dự án, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam nhấn 
mạnh, đồng thời nêu khuyến nghị về quản lý, chia sẻ dữ liệu số cho 
Việt Nam. 

Tại hội thảo "Chính sách, quản lý chia sẻ dữ liệu số: Vấn đề đặt ra và 
kinh nghiệm quốc tế" do Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Ngân hàng 
Thế giới và Cơ quan phát triển quốc tế Úc tổ chức ngày 20/3 tại Hà Nội, 
Achim Fock nhận định, trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam 
đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng nền tảng để phát triển chính 
phủ điện tử. 

Như Nghị quyết mới được thông qua về phát triển Chính phủ điện tử, 
hướng tới Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2025 đã tái khẳng định 
cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc theo đuổi con đường phát 
triển này. 

Vị Giám đốc điều phối danh mục và Hoạt động dự án của WB đưa ra 3 
khuyến nghị về cơ chế pháp lý liên quan đến chia sẻ dữ liệu. 

Thứ nhất, sự cụ thể về quy mô và mục tiêu của luật quy định về chia sẻ 
dữ liệu. Chính sách về chia sẻ dữ liệu phải cụ thể hoá những dữ liệu 
công nào của cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ được chia sẻ; cơ quan nào 
chịu trách nhiệm chia sẻ và chia sẻ dữ liệu cho ai. 

Chính sách này sẽ thay đổi tư tưởng và văn hoá của các cơ quan chính 
phủ về chia sẻ dữ liệu như: sở hữu dữ liệu, bảo vệ dữ liệu, quản lý dữ 
liệu, do đó luật quy định về chia sẻ dữ liệu càng rõ ràng sẽ hỗ trợ các 
công chức chính phủ thực thi luật này tốt hơn. 

Thứ hai, chính sách về chia sẻ dữ liệu chính phủ cần tạo ra một cơ chế 
kiểm soát và đánh giá chi tiết và rõ ràng mới có thể đo lường được việc 
triển khai chính sách, phát hiện ra những nút thắt cổ chai hay những 
vấn đề trong chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan. Cơ chế kiểm soát và 
đánh giá rõ ràng được hỗ trợ bởi sự tiến bộ của công nghệ, đưa ra các 
yêu cầu về dữ liệu và việc giải quyết những yêu cầu này có thể dễ dàng 
được theo dõi dấu vết. 

Thứ ba là năng lực chia sẻ dữ liệu. Mục tiêu cuối cùng của chính sách 
chia sẻ dữ liệu của chính phủ chính là dữ liệu được chia sẻ thông suốt 
giữa các cơ quan chính phủ và với xã hội, do đó cần tập trung hình 
thành và cải thiện năng lực cả về quản lý và công nghệ của các cơ 
quan chính phủ. Đồng thời việc nâng cao năng lực chia sẻ dữ liệu sẽ 
giúp cho việc triển khai tốt hơn và đưa những thay đổi bắt buộc này 
hướng đến sự chia sẻ dữ liệu chính phủ nhiều hơn nữa trong hệ sinh 
thái dữ liệu quốc gia. 



Ở góc độ nhà quản lý, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông 
Nguyễn Thành Hưng cho biết, thời gian qua, vấn đề kết nối, chia sẻ dữ 
liệu đã được đề cập rất nhiều trong các báo cáo của Bộ Thông tin và 
Truyền thông, Văn phòng Chính phủ cũng như các bộ, ngành, địa 
phương, trong đó đã đề cập rất nhiều khó khăn, bất cập từ hạ tầng kỹ 
thuật đến hành lang pháp lý… 

Theo ông, khi đã chia sẻ dữ liệu, cần phải bàn đến việc sử dụng các dữ 
liệu được chia sẻ thế nào sao cho hiệu quả nhất trong công việc. Phải 
làm sao gia tăng và khai thác tối đa được giá trị của dữ liệu. Trao đổi 
dữ liệu phải thông suốt, dữ liệu phải đến được những nơi cần nó, dữ 
liệu phải phù hợp, sử dụng được và đáng tin cậy cho người dùng. 

Ngoài ra, trong quá trình chia sẻ dữ liệu, dữ liệu phải được bảo đảm về 
tính riêng tư, bảo mật. Cơ quan nhà nước cũng cần phải có giải pháp 
để đánh giá được hiệu quả các phương án chia sẻ dữ liệu, theo dõi 
được mức độ chia sẻ, tần suất sử dụng dữ liệu được chia sẻ thế nào 
để đảm bảo hiệu quả. 

"Hành lang pháp lý về chia sẻ cần đủ rộng, có tầm nhìn để tạo tiền đề 
cho vấn đề dữ liệu mở. Dữ liệu không chỉ được chia sẻ trong các cơ 
quan nhà nước để thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử mà còn cần 
được cung cấp ra xã hội, phục vụ sự phát triển chung của xã hội", ông 
Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh. 
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5. Chất lượng văn bản và yêu cầu ‘số một’ của Thủ 
tướng 
Mặc dù Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã liên tục yêu cầu các Bộ, 
cơ quan cần chống tình trạng cài cắm công vụ, thủ tục,‘gói ghém’ 
lợi ích cục bộ vào các văn bản, nhưng thời gian qua, nhiều văn 
bản và đề xuất chính sách vẫn gây những tranh cãi, thậm chí phản 
ứng từ phía người dân và cộng đồng doanh nghiệp. 



Các Bộ liên quan đã công bố tạm dừng Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về 
quy phạm thực hành sản xuất nước mắm, sau những phản ứng từ phía 
các doanh nghiệp lo ngại ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất nước mắm 

truyền thống. 

Ngày 19/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết 
phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3/2019, 
trong đó nhấn mạnh: Thể chế, pháp luật cần thể hiện sâu sắc tinh thần 
đổi mới, các Bộ, cơ quan ngang bộ phải coi việc rà soát, hoàn thiện hệ 
thống pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực được phân công là nhiệm vụ 
trọng tâm, thường xuyên; kịp thời phát hiện và xử lý các quy định trái 
pháp luật, không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. 

Mặc dù công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trong thời gian qua luôn 
được chú trọng và đã đạt nhiều kết quả nổi bật, nhưng tiến độ và chất 
lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nhìn chung vẫn chưa 
được như mong muốn. Báo điện tử Chính phủ đăng tải loạt bài viết đề 
cập vấn đề này. 

Từ vướng mắc văn bản tới ách tắc trong cuộc sống 

Cách đây hơn nửa tháng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có một động 
thái thái khá hi hữu khi ban hành Thông tư 01/2019/TT-BTNMT để 
ngưng hiệu lực thi hành một số quy định quy chuẩn quốc gia về môi 



trường trong các Thông tư 08, 09 năm 2018 của Bộ này, vốn mới có 
hiệu lực từ cuối tháng 10/2018. 

Trước đó, ngày 1/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phải bãi bỏ những nội dung bất 
cập liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu sử 
dụng làm nguyên liệu sản xuất tại các Thông tư nói trên. 

Vài ngày sau, tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 1/2019, Chính 
phủ tiếp tục yêu cầu cần khẩn trương rà soát, bãi bỏ các quy định pháp 
luật bất cập, không phù hợp liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng 
phế liệu nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất. 

Trên thực tế, những quy định bất cập liên quan chỉ được giải quyết khi 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Tổ công tác của Thủ tướng vào 
cuộc, sau khi nhận được đơn cầu cứu của các doanh nghiệp. 

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công 
tác, do những bất cập, vướng mắc trong Thông tư 08, 09, ở thời điểm 
trước Tết nguyên đán, có tới 24.124 container phế liệu đang tồn đọng 
tại các cảng biển trên cả nước, trong đó nhiều container là nguồn 
nguyên liệu rất cần cho sản xuất, kinh doanh. 

Tại cuộc cuộc họp gần đây của Tổ công tác của Thủ tướng về tình hình 
xây dựng các văn bản pháp luật, các ý kiến còn nhắc tới những ví dụ 
điển hình khác trong thời gian qua như dự thảo thông tư quy định về 
tiêu chuẩn nước mắm, thông tư về danh mục thức ăn chăn nuôi được 
phép lưu hành, hay ý kiến đề xuất “mất giấy phép lái xe thì phải thi 
lại”… 

Ở cấp nghị định, cơ quan soạn thảo nghị định mới thay thế Nghị định 
86 về kinh doanh vận tải bằng ô tô cũng được cho là đang gặp lúng 
túng khi các dự thảo trình Chính phủ nhiều lần mà vẫn chưa được 
thông qua… 

Trước đại diện 13 Bộ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã 
truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng về việc trước khi công bố các văn 
bản, chính sách phải đánh giá kỹ tác động, tránh việc vừa ban hành dư 
luận đã không đồng tình. 

"Có văn bản ban hành chưa được mấy tháng đã phải hủy. Theo tôi, văn 
bản chưa chắc thì chưa ban hành vội, mà nên lấy thêm ý kiến doanh 
nghiệp, nghe nhiều tai, nhiều chiều”, ông Dũng nói và dẫn ví dụ, “lấy 
tiêu chuẩn nước mắm công nghiệp áp cả cho nước mắm truyền thống, 
các hộ sản xuất, doanh nghiệp ầm ầm gửi đơn lên, rất là khổ”. 

Trước đó vài ngày, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm 
Công Tạc cho biết đã công bố tạm dừng Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia 



về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm, sau những phản ứng từ 
phía các doanh nghiệp sản xuất nước mắm truyền thống và Phó Thủ 
tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo. 

Nhiều ý kiến cho rằng dự thảo nói trên có tới hơn 50 nội dung quy định 
không phù hợp với thực tế sản xuất nước mắm. Mặc dù đại diện Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải thích rằng tiêu chuẩn không 
mang tính bắt buộc mà chỉ khuyến nghị, song các ý kiến vẫn lo ngại về 
những tác động tiêu cực của tiêu chuẩn nói trên tới nước mắm truyền 
thống. 

Trong khi đó, một văn bản khác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn lại gây tranh cãi, phản ứng sau khi đã được ban hành chứ không 
còn là dự thảo. Cụ thể, Thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT “ban hành 
danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu 
đơn được phép lưu hành tại Việt Nam” có hiệu lực từ ngày 11/02 lại 
không đề cập tới nhiều loại nguyên liệu mà người dân, trong tập quán 
vẫn sử dụng cho việc chăn nuôi, như thỏ ăn khoai tây, lá khoai, sắn, 
rau muống; cho lợn ăn bèo tây, thân chuối… 

Theo các chuyên gia, điểm bất hợp lý của Thông tư 02/2019 nằm ở chỗ 
áp dụng phương pháp quản lý “chọn cho”, tức là người dân chỉ được 
làm những gì pháp luật cho phép, thay vì “chọn bỏ”, tức là được làm tất 
cả những gì luật không cấm. Các chuyên gia khuyến nghị, Bộ chỉ cần 
đưa ra danh mục thức ăn chăn nuối cấm lưu hành, người dân sẽ chỉ 
phải tránh những thức ăn bị cấm, còn lại họ sẽ được thoải mái sử 
dụng. 

Không “ngâm lâu”, chống cài cắm lợi ích 

Nhìn rộng hơn, chất lượng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật là 
vấn đề luôn được quan tâm. Trong năm 2017, Cục Kiểm tra văn bản 
quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã kiểm tra, phát hiện và kết luận 157 
văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền, gồm 26 văn bản của 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và 131 văn bản của HĐND 
và UBND cấp tỉnh. Trong đó, có 85 văn bản trái pháp luật trong lĩnh vực 
kinh tế (gồm 10 văn bản của Bộ, 75 văn bản của địa phương), chiếm 
54%. 

Tới năm 2018, Cục này qua kiểm tra đã phát hiện, kết luận kiểm tra đối 
với 84 văn bản sai về thẩm quyền, nội dung (27 văn bản cấp bộ và 57 
văn bản của HĐND và UBND cấp tỉnh). Tính đến ngày 21/12/2018, có  
52/84 văn bản đã được xử lý; 32 văn bản chưa xử lý, trong đó có 21 
văn bản trong thời hạn xử lý. 

Mới đây nhất, ngày 19/3, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã 
tổ chức cuộc họp để bàn thảo về Thông tư 02/2019 của Bộ Nông 



nghiệp và Phát triển nông thôn, sau khi bước đầu nhận thấy một số nội 
dung của Thông tư này “cần phải xem xét thêm về tính hợp pháp”. 

Theo những thông tin mới nhất, sau cuộc họp này, Bộ Tư pháp đã kiến 
nghị sửa đổi về phạm vi điều chỉnh của Thông tư, theo đó Thông tư chỉ 
áp dụng đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh thức ăn chăn nuôi, mà 
không điều chỉnh thức ăn chăn nuôi theo tập quán, nguyên liệu đơn mà 
người chăn nuôi tự sản xuất, sử dụng trong nội bộ các nông hộ chăn 
nuôi… 

Bên cạnh đó, việc tự kiểm tra của các Bộ, cơ quan, địa phương cũng 
phát hiện không ít vấn đề. Chẳng hạn, theo báo cáo của Bộ Nội vụ, 
năm 2018, Bộ Y tế đã tiến hành kiểm tra 15 văn bản quy phạm pháp 
luật thuộc phạm vi quản lý, theo đó, đã chỉ đạo xem xét lại các thông tư 
thuộc lĩnh vực dược. 

Thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo xử lý 23/25 (đạt 92%) văn bản trái 
pháp luật theo kết luận kiểm tra của Bộ Tư pháp; đồng thời, qua kiểm 
tra, rà soát, Thành phố đã phát hiện và chỉ đạo xử lý đối với 05 văn bản 
thuộc lĩnh vực nội vụ. 

Tỉnh Sơn La đã kiểm tra 14 văn bản thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi 
trường, phát hiện và chỉ đạo xử lý đối với 13 văn bản có nội dung chưa 
phù hợp với quy định của pháp luật thuộc trách nhiệm của Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài 
chính… 

Luôn nhấn mạnh vai trò hết sức quan trọng của thể chế, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc liên tục nhắc nhở các Bộ, cơ quan cần coi trọng 
công tác này. Gần đây nhất, tại cuộc họp ngày 18/3 về các giải pháp 
thúc đẩy tăng trưởng, ông nhắc lại “thể chế là số một” và trước hết, cần 
tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế, không được để chậm trễ, 
không để tình trạng “ngâm lâu”, giữ một số quy định gây ách tắc, khó 
khăn cho sản xuất, kinh doanh. 

Trước đó, Thủ tướng đã nhiều lần lưu ý các Bộ, cơ quan về những văn 
bản vẫn cài cắm công vụ, thủ tục, các Bộ trưởng phải tỉnh táo để chống 
tình trạng ‘gói ghém’ lợi ích cục bộ vào nghị định, thông tư. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới những bất cập nói trên. Chẳng hạn, nói 
về Thông tư 08, 09 gây ách tắc phế liệu nhập khẩu, Thứ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Lê Công Thành thừa nhận, “công tác đánh giá 
tác động của các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực cần 
thực hiện sâu sắc hơn, việc xử lý các vướng mắc, nhạy cảm về thay 
đổi các quy định cần có sự chung tay của các cơ quan liên quan”. 

Rõ ràng, chất lượng văn bản quy phạm pháp luật không bảo đảm sẽ 
ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, hoạt động của người dân, doanh 



nghiệp, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển trong các lĩnh 
vực liên quan. 

Để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, nhiều chuyên gia 
đề nghị cần tập trung, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quá 
trình xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật. Những vấn đề 
cấp thiết của đời sống, liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, việc 
đánh giá tác động trong quá trình xây dựng chính sách là rất cần thiết… 

Theo baochinhphu.vn 

 

6. Cần phải cách chức những... rào cản! 
Nhiều điều kiện kinh doanh hiện hành vẫn can thiệp trực tiếp vào 
hoạt động kinh doanh cũng như “cài cắm” những lợi ích cục bộ từ 
phía quản lý nhà nước. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng vừa có cuộc làm 
việc với một số bộ, ngành, cơ quan liên quan để bàn về các giải pháp 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm 
mục tiêu tăng trưởng của năm “bứt phá” 2019. 

Chắc hẳn những ai quan tâm tới môi trường kinh doanh và năng lực 
cạnh tranh quốc gia đều không thể quên cuộc gặp giữa Thủ tướng và 
cộng đồng kinh doanh ngày 29/4/2016. 

 

Thủ tướng lại một lần nữa yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục xây dựng thể 
chế, cắt giảm điều kiện kinh doanh. 



“Cuộc chiến” cắt giảm điều kiện kinh doanh 

Khi đó, những ý kiến trực diện từ doanh nghiệp đã được cất lên trong 
một không khí thẳng thắn. Các bộ, ngành tham gia cuộc gặp cũng đã 
hứa sẽ cắt giảm những điều kiện kinh doanh đang kìm hãm sản xuất, 
gây khó khăn cho doanh nghiệp. 

Thế là từ tháng 6/2016, một “cuộc chiến” cắt giảm điều kiện kinh doanh 
được khởi xướng. Những người đau đáu với việc xây dựng một thể 
chế kinh doanh tốt, một môi trường kinh doanh cạnh tranh, an toàn và 
bình đẳng lại một dịp được thể hiện tâm huyết. Nhiều chuyên gia đã 
không thể quên được những cuộc họp tại Văn phòng Chính phủ tới 21h 
chỉ để tranh luận với các bộ, ngành về từng điều kiện cụ thể trong 
những thông tư, nghị định. 

Sau những cuộc họp ấy, thật ra đã có những điều kiện kinh doanh 
được cắt bỏ. Chẳng hạn như sửa đổi Nghị định về kinh doanh xuất 
khẩu gạo, và trước đó là bãi bỏ quy hoạch thương nhân xuất khẩu gạo. 
Hay việc cắt bỏ tới hơn 90% thủ tục kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh 
vực an toàn thực phẩm. Hoặc việc bỏ những quy định vô lý, phi thị 
trường đối với kinh doanh gas... 

  Nhiều điều kiện kinh doanh hiện hành vẫn can thiệp trực tiếp vào hoạt 
động kinh doanh cũng như “cài cắm” những lợi ích cục bộ từ phía quản 
lý nhà nước.  

Nhưng tựu chung, nhiều điều kiện kinh doanh hiện hành vẫn đang gây 
khó khăn cho doanh nghiệp khi nó can thiệp trực tiếp vào hoạt động 
kinh doanh cũng như “cài cắm” những lợi ích cục bộ từ phía quản lý 
nhà nước. Ví dụ điển hình là Thông tư số 02/2019/TT-BNNPTNT ban 
hành danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên 
liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam quy định những loại rau củ 
quả thông dụng như cà rốt, rau muống (trừ khoai, sắn) hay bèo, thân 
chuối… sẽ không được phép lưu hành; Thông tư 36/2018/TT-
BNNPTNT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2016/TT-
BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản 
yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu cá ngừ phải có Giấy xác nhận do cơ 
quan thông quan của quốc gia nơi có cảng trung chuyển cấp... 

Cắt bỏ “rào cản” 

Cuối năm 2018, những cơ quan chuyên môn như Viện Nghiên cứu 
quản lý kinh tế Trung ương, Phòng công nghiệp và thương mại Việt 
Nam đều có những báo cáo cho thấy: Chất lượng cắt giảm điều kiện 
kinh doanh thực ra không được như mong muốn. 

Có thể nói, những chỉ thị, chỉ đạo của Thủ tướng, những nghị quyết của 
Chính phủ vẫn chưa được tuân thủ cách nghiêm ngặt. Thậm chí, 



những điều kiện kinh doanh mới được thiết kế ở mức tinh vi hơn, khiến 
cho câu chữ thì có vẻ thông thoáng, nhưng thật sự thì làm cho doanh 
nghiệp lao đao. Chẳng hạn như có nghị định chỉ buộc doanh nghiệp 
nộp hồ sơ. Nhưng phần phụ lục lại quy định hồ sơ với “hầm bà lằng” 
thủ tục, giấy tờ. 

Trong khi đó, đã có nhiều chuyên gia, thậm chí là cả Thủ tướng đã đề 
cập đến việc “thay thế những người không ủng hộ cải cách”. Thực ra 
điều này thuộc thẩm quyền hiến định của Thủ tướng. Nên nhớ rằng, 
Hiến pháp 2013 đã quy định Thủ tướng “Lãnh đạo và chịu trách nhiệm 
về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa 
phương, bảo đảm tính thống nhất và thông suốt của nền hành chính 
quốc gia”. 

Nếu sự “thống nhất và thông suốt của nền hành chính quốc gia”, mà 
biểu hiện cụ thể là việc cải cách điều kiện kinh doanh bị phương hại, thì 
Thủ tướng cần phải thay thế những nhân tố cản trở. Chỉ có điều đó mới 
thúc đẩy thực sự việc cắt giảm điều kiện kinh doanh để nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia. Chỉ có như thế thì những chỉ đạo, chỉ thị của 
Thủ tướng, các Nghị quyết của Chính phủ mới được tuân thủ nghiêm 
túc. 

Nếu không, đến hết nhiệm kỳ, mục tiêu xây dựng thể chế để thúc đẩy 
sản xuất, kinh doanh của Thủ tướng và Chính phủ sẽ khó hoàn thành 
khi những rào cản vẫn không bị cắt bỏ và những cá nhân cản trở không 
nếm mùi “cách chức”. 

Theo enternews.vn 

 

7. Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thực phẩm 
Nhật Bản 
Các thủ tục xuất nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành được cải cách 
theo hướng tích cực, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh 
nghiệp nước ngoài; trong đó, có doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư ở 
Việt Nam. 



Ông Takimoto Koji, Trưởng văn phòng đại diện JETRO tại TP. Hồ Chí 
Minh phát biểu khai mạc cuộc họp 

Các thủ tục xuất nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành đã được cải cách 
theo hướng tích cực, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp 
nước ngoài; trong đó, có doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư kinh doanh tại 
Việt Nam. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập trong chính sách cũng như quá trình 
thực thi cần được tháo gỡ kịp thời. 

Đây là nhận định của các doanh nghiệp Nhật Bản tại “Cuộc họp liên lạc 
về thực phẩm” do Tổ chức xúc tiến ngoại thương Nhật Bản (JETRO) tổ 
chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20/3. 

Ông Nakagawa, Luật sư của JETRO cho biết, thông qua các “Cuộc họp 
liên lạc về thực phẩm” hàng năm, nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc 
của doanh nghiệp Nhật Bản đã được các bộ, ngành Việt Nam xem xét 
và điều chỉnh theo hướng có lợi hơn cho doanh nghiệp. 

Điển hình như quy định về việc công bố sản phẩm hợp quy, theo quy 
định cũ, tất cả các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu, phân phối vào thị 
trường Việt Nam đều phải làm thủ tục công bố sản phẩm và được cơ 
quan chức năng của Việt Nam xác nhận. Điều này không chỉ làm mất 
thời gian mà còn phát sinh thêm nhiều chi phí cho doanh nghiệp. 

Hiện nay, phía Việt Nam đã điều chỉnh từ điều kiện bắt buộc sang 
thành khuyến cáo; theo đó, các doanh nghiệp có thể tự làm hồ sơ công 



bố sản phẩm và chịu trách nhiệm với thông tin đã công bố. Sự điều 
chỉnh này được các doanh nghiệp đánh giá cao vì giúp tiết kiệm thời 
gian, chi phí cũng như tăng tính chủ động trong nắm bắt cơ hội kinh 
doanh của họ. 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều quy định chưa được rõ ràng dẫn đến bất cập 
trong việc thực thi pháp luật liên quan đến lĩnh vực thực phẩm như nội 
dung bổ sung vi chất dinh dưỡng vào sản phẩm bột mỳ, tần suất và 
thời hạn kiểm dịch động thực vật chưa được rõ ràng, kết quả kiểm định 
chất lượng ở các đơn vị được chỉ định không đồng nhất. 

Cụ thể, các doanh nghiệp Nhật Bản cho rằng, quy định bắt buộc phải 
bổ sung vi chất vào bột mỳ là không hợp lý trong trường hợp các sản 
phẩm này được sản xuất để xuất khẩu vào những thị trường không yêu 
cầu bổ sung vi chất. 

Trong khi đó, để bổ sung vi chất vào một số sản phẩm, doanh nghiệp 
phải thay đổi máy móc, công nghệ vận hành sản xuất, tốn rất nhiều chi 
phí. Do đó, các doanh nghiệp mong muốn được xem xét điều chỉnh nội 
dung này theo hướng khuyến cáo và áp dụng cho các doanh nghiệp 
sản xuất để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. 

Về tần suất và thời hạn kiểm dịch động vật, nhiều doanh nghiệp phản 
ánh việc lấy mẫu không được tuân thủ một cách đầy đủ theo quy định 
hiện hành như doanh nghiệp không được giao bản ghi nhớ về việc trả 
mẫu hoặc mẫu không được trả lại. 

Ngoài ra, có những trường hợp lấy mẫu với lượng nhiều hơn mức cần 
thiết hoặc lấy mẫu từ bộ phận có giá trị lớn một cách không cần thiết, 
tạo ra gánh nặng lớn cho doanh nghiệp nhập khẩu. 

Giải đáp những vướng mắc này, ông Lý Hoài Vũ, Phó Chi cục trưởng 
Chi cục thú y vùng VI cho biết, các quy định về tần suất và thời hạn lấy 
mẫu kiểm dịch động vật đã được điều chỉnh. Theo đó, việc thực hiện 
các thủ tục kiểm tra chuyên ngành được dựa trên cơ chế quản lý rủi ro 
đối với từng nhóm mặt hàng. 

Với nhóm sản phẩm có nguy cơ rủi ro cao như thủy sản đông lạnh 
trước đây yêu cầu lấy mẫu trên 100% các lô hàng, sắp tới sẽ điều chỉnh 
lấy mẫu 3 lô hàng liên tiếp, nếu không phát hiện vi phạm, cứ 5 lô hàng 
tiếp theo chỉ lấy mẫu một lô (tương đương giảm 80% tần suất lấy 
mẫu)… 



Ông Lý Hoài Vũ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI trả lời 
doanh nghiệp Nhật Bản tại cuộc họp 

Một vấn đề khác được nhiều doanh nghiệp Nhật Bản phản ánh với 
JETRO là việc xác định trị giá hải quan hiện nay chưa có cơ sở thuyết 
phục. Một số doanh nghiệp kê khai giá trị hàng hóa nhập khẩu, không 
được phía hải quan Việt Nam công nhận mà yêu cầu làm hồ sơ tham 
vấn. 

Việc thực hiện hồ sơ tham vấn trị giá hải quan thường kéo dài trong 
nhiều ngày, ảnh hưởng tới chất lượng hàng hóa và cơ hội kinh doanh 
của doanh nghiệp. 

Đối với nội dung trên, ông Đào Duy Tám, Trưởng phòng Giám sát quản 
lý, Tổng Cục Hải quan khẳng định, việc yêu cầu tham vấn trị giá hải 
quan đối với hàng hóa nhập khẩu chỉ áp dụng với các trường hợp cơ 
quan hải quan nhận thấy giá trị hàng hóa mà doanh nghiệp khai báo 
thấp hơn một cách bất thường so với các sản phẩm tương tự đã được 
doanh nghiệp khác nhập khẩu trước đó. 

Việc xác định trị giá hải quan được dựa trên các phương pháp cụ thể, 
tuân theo công ước Hải quan quốc tế nhằm đánh giá đúng giá trị thực 
tế của hàng hóa và không ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh của 
doanh nghiệp. 

Ông Takimoto Koji, Trưởng văn phòng đại diện JETRO tại Thành phố 
Hồ Chí Minh đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan quản lý Việt 
Nam trong việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư 



kinh doanh thông qua việc lắng nghe, tháo gỡ các vướng mắc của cộng 
đồng doanh nghiệp cũng như điều chỉnh các quy định theo hướng có 
lợi hơn cho doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, giữa việc ban hành chính sách với việc thực thi trong thực tế 
vẫn còn một số bất cập nảy sinh. Do đó, doanh nghiệp mong muốn các 
bộ, ngành Việt Nam nâng cao hơn nữa hiệu quả thực thi chính sách, 
đảm bảo sự thống nhất và công bằng cho các doanh nghiệp khi đầu tư, 
kinh doanh tại Việt Nam. 

Ngược lại, JETRO cũng khuyến nghị cộng đồng doanh nghiệp Nhật 
Bản thường xuyên cập nhật và tuân thủ một cách đầy đủ các văn bản, 
quy định pháp luật của Việt Nam để đảm bảo những lợi ích lâu dài 
trong hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản./. 
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8. Gỡ rào cản thu hút doanh nghiệp châu Âu 
Ngày 21-3, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (Eurocham) đã công bố 
sách trắng về tình hình kinh tế của Việt Nam, đồng thời thảo luận 
giải pháp nhằm tăng cường khả năng thu hút đầu tư của các 
doanh nghiệp châu Âu vào TPHCM. Nhiều doanh nghiệp châu Âu 
khẳng định, TPHCM có thể trở thành cầu nối thị trường giữa châu 
Âu với Việt Nam.  

Điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư 

Ông Nicolas Audier, đồng Chủ tịch Eurocham, cho rằng Việt Nam đang 
là điểm đến hấp dẫn của doanh nghiệp châu Âu. Khảo sát từ hơn 1.000 
doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam cho thấy, năm 2019 doanh 
nghiệp châu Âu sẽ tiếp tục tập trung đầu tư, kinh doanh và mở rộng 
giao thương tại Việt Nam. Trong đó, TPHCM là điểm đến ưu tiên mà 
hầu hết các doanh nghiệp châu Âu mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư, 
kinh doanh và mở rộng thị trường. 

Lý giải thực tế trên, nhiều doanh nghiệp tham dự đều có nhìn nhận 
chung là nền kinh tế Việt Nam đang được dự báo sẽ tăng trưởng tốt. 
Cụ thể, mức tăng trưởng kinh tế đã tăng từ 6,8% (năm 2017) lên 7,8% 
(năm 2018). Và dự báo đà tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục duy 
trì mức ổn định trên 7% vào năm 2020.  

Không dừng lại đó, Việt Nam có nền chính trị ổn định, quy mô thị 
trường trong nước rất lớn với dân số trên 100 triệu dân. Trong đó, 60% 
dân số trong độ tuổi lao động. Dân số tập trung khu vực thành thị sẽ đạt 



con số 54 triệu người vào năm 2035. Những ưu thế này sẽ thúc đẩy thị 
trường lao động và tiêu dùng của Việt Nam trong những thập niên tới. 

Còn với thị trường nước ngoài, Việt Nam đã ký hiệp định thương mại 
song phương và đa phương với 54 quốc gia trên thế giới. Thực tế này 
giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa sản xuất tại Việt Nam 
khi xuất khẩu do được hưởng hàng loạt thuế suất ưu đãi.  

Sản xuất thiết bị đọc mã vạch tại Công ty Datagogic Scaning trong KCN 
cao TPHCM 

Riêng với TPHCM, việc triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí 
điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, cùng với đó là 
những nỗ lực cải thiện về chính sách thu hút đầu tư, hạ tầng tiếp nhận 
và thủ tục hành chính… đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các 
doanh nghiệp châu Âu. 

Dẫn chứng vấn đề này, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cho 
biết, hiện có 1.048 dự án đầu tư đến từ châu Âu, với tổng đầu tư 3,86 
tỷ USD, tăng 100 dự án so với 2017. Dự kiến con số này sẽ còn tăng 
mạnh trong năm 2019.  

Cũng theo ông Nicolas Audier, tại TPHCM, các doanh nghiệp châu Âu 
mong muốn tham gia đầu tư vào các lĩnh vực như thành phố thông 
minh, dự án giao thông, xử lý chất thải, năng lượng xanh… Hình thức 
đầu tư có thể thực hiện đa dạng phù hợp với tiềm năng và lợi thế của 
thành phố.  

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp châu Âu cũng kỳ vọng thành phố sẽ 
nỗ lực phối hợp cùng Eurocham kiến nghị tháo gỡ rào cản ảnh hưởng 
đến hoạt động đầu tư, sản xuất và phát triển thị trường của doanh 
nghiệp châu Âu tại Việt Nam. 



Cụ thể, sớm cải thiện hạ tầng logistics tại các cảng, nhất là khu vực 
Tân Cảng - nơi giải quyết lưu thông 80% lượng hàng hóa xuất nhập 
khẩu khu vực phía Nam. Sớm minh bạch thủ tục hành chính liên quan 
đến hải quan để giảm nhũng nhiễu cho doanh nghiệp. 

Đặc biệt, hỗ trợ Eurocham kiến nghị với Chính phủ gỡ bỏ những quy 
định bất hợp lý về thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối hàng hóa nhập 
khẩu nói chung và ô tô, linh kiện máy móc nhập khẩu nói riêng.  

Nhanh chóng gỡ bỏ rào cản đầu tư 

Liên quan đến những kiến nghị của doanh nghiệp châu Âu, ông Đinh 
Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM, khẳng định, những 
than phiền do vướng mắc chính sách thuế, thông quan của doanh 
nghiệp châu Âu sẽ sớm được giải quyết. Riêng với những quy định cần 
phải điều chỉnh nhưng vượt quá khả năng, phạm vi giải quyết của 
thành phố thì thành phố sẽ cùng với doanh nghiệp kiến nghị lên Chính 
phủ để sớm được tháo gỡ.  

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải giải 
quyết những hạn chế, bất cập trong quy định kiểm tra chuyên ngành 
đối với việc kiểm tra chất lượng xe và linh kiện ô tô nhập khẩu. Tuy 
nhiên, cũng phải thấy rằng, để nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo 
thuận lợi thương mại, thì cần thiết phải thành lập thêm trung tâm tại 
TPHCM, thay vì chỉ một trung tâm tại Hà Nội như hiện nay. Riêng đối 
với các công ty hạ tầng quản lý cảng, Chi cục Hải quan TPHCM đã làm 
việc trực tiếp nhằm nỗ lực đưa ra những sáng kiến giải quyết nhanh thủ 
tục thông quan, giảm ùn tắc cho doanh nghiệp… trên cơ sở quy định 
của pháp luật.  

Tuy nhiên, ở góc độ xúc tiến thương mại, ông Trần Ngọc Liêm, Phó 
Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chi 
nhánh tại TPHCM, cũng đề nghị Eurocham cần có những tác động rõ 
nét hơn với EU để sớm thông qua Hiệp định thương mại Việt Nam - 
châu Âu (EVFTA). Trên thực tế, 85% thuế của các dòng hàng xuất 
khẩu của Việt Nam vào thị trường này sẽ được dỡ bỏ khi EVFTA được 
ký kết và có hiệu lực.  

Một vấn đề khác, những hàng rào kỹ thuật của châu Âu với hàng hóa 
xuất khẩu từ Việt Nam còn quá cao, rất khó để doanh nghiệp Việt Nam 
có thể tận dụng được lợi thế khi EVFTA có hiệu lực, nhất là tiêu chuẩn 
quy tắc xuất xứ. Do vậy, EU cần thực hiện bước quá độ cho hoạt động 
sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam. Đây cũng là cơ sở giúp doanh 
nghiệp Việt Nam có thêm thời gian để hoàn thiện chuỗi cung ứng sản 
xuất, nhất là khâu sản xuất nguyên liệu. 



Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND TPHCM, khẳng định, TPHCM đánh giá rất cao đầu 
tư của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam nói chung và TPHCM nói 
riêng. Việc tìm hiểu cơ hội EVFTA cũng như những chính sách thu hút 
đầu tư của TP sẽ tạo cơ hội để doanh nghiệp thành phố tăng khả năng 
xuất khẩu vào thị trường châu Âu và ngược lại. Chính quyền thành phố 
sẽ nỗ lực sớm tháo gỡ những rào cản nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối 
đa cho doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư tại thành phố. Tuy nhiên, 
về phía doanh nghiệp trong nước, cần thấy rằng để xâm nhập vào thị 
trường châu Âu cần thiết phải cải thiện chất lượng hàng hóa, quản trị, 
quản lý… Đặc biệt, phải chủ động nâng cao nhận thức về thị trường 
toàn cầu để chủ động vượt qua những thách thức, rào cản kỹ thuật, 
từng bước chinh phục người tiêu dùng ở nhiều thị trường tiềm năng. 

Theo sggp.org.vn 

 

9. Hà Nội: phủ sóng trên 1000 dịch vụ công trực tuyến 
Hà Nội hiện có 1.055 dịch vụ công trực tuyến, đạt 55% thủ tục 
hành chính được triển khai. Việc đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công 
trực tuyến đã và đang đem lại những kết quả rõ nét trên nhiều 
mặt, đặc biệt trong việc thực hiện cải cách hành chính, nâng cao 
chất lượng phục vụ doanh nghiệp và người dân. 

Ngay trong năm, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã 
được thực hiện thí điểm tại 24 phường trên địa bàn hai quận Long Biên 
và Nam Từ Liêm với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, 
đơn giản hóa các thủ tục, tạo mọi thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho 
doanh nghiệp, người dân. Bên cạnh đó, dịch vụ công trực tuyến thúc 
đẩy sự thay đổi về nhận thức và hiệu quả trong việc triển khai, ứng 
dụng công nghệ thông tin của toàn thành phố. 

Qua thời gian vận hành thí điểm, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã 
được phủ sóng ra tất cả các xã, phường, thị trấn trong toàn thành phố. 
Hà Nội tiếp tục thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại ba đơn vị: 
Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân quận Long Biên, quận Bắc Từ Liêm. 
Tháng 8/2018, 17 quận, huyện trên địa bàn thành phố chính thức triển 
khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về hộ tịch. 

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, thời điểm hiện tại, toàn 
thành phố đã có 1.055 dịch vụ công trực tuyến (trong đó có 916 dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3 và 139 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4) 
bao gồm các dịch vụ công trực tuyến tiếp nhận từ các Bộ, ngành, các 



dịch vụ công trực tuyến do đơn vị tự triển khai và thành phố triển khai 
trên Cổng dịch vụ công dùng chung. Hiện, 761 dịch vụ công trực tuyến 
đang vận hành chính thức và 294 dịch vụ công trực tuyến đã xây dựng, 
đang vận hành thử nghiệm. 

Đáng lưu ý, mức độ giải quyết hồ sơ trực tuyến đã đạt 98 - 100% với 
500.000 hồ sơ được xử lý qua mạng, tạo thuận tiện cho người dân và 
doanh nghiệp. Đến nay, nửa triệu hồ sơ trực tuyến đã được thực hiện, 
việc lưu trữ quản lý đạt hiệu quả cao và thuận tiện hơn cho người dân. 

Những chỉ đạo quyết liệt của thành phố trong việc đẩy mạnh cải cách 
hành chính, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính 
phục vụ người dân, doanh nghiệp đã giảm bớt phiền hà, nhũng nhiều; 
góp phần thay đổi phương thức quan hệ giữa chính quyền và người 
dân. 

Năm 2019, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu 100% dịch vụ công 
phải được thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 (trong đó 35% phải thực 
hiện mức độ 4). Đây được coi như một bước đi quyết liệt để đẩy nhanh 
tiến độ xây dựng Chính quyền điện tử, tiến tới xây dựng thành phố Hà 
Nội thành Thành phố thông minh... 
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10. Công bố Chỉ số Cải cách hành chính cấp sở, 
ngành, địa phương và Chỉ số SIPAS năm 2018 

Ngày 20/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố Chỉ số cải cách 
hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ 
quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; kết quả điều tra sự hài lòng 
của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 
nước (Chỉ số SIPAS) tỉnh Quảng Ninh năm 2018. 

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có các đồng chí 
Thường trực HĐND, UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ 
quan, đơn vị, địa phương. 



 

Quang cảnh hội nghị. 

Đây là năm thứ 6 liên tiếp Quảng Ninh tổ chức công bố Chỉ số CCHC 
của các sở, ban, ngành, địa phương và là năm đầu tiên tỉnh thực hiện 
đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC đối với các cơ quan Trung ương 
trên địa bàn tỉnh. Năm nay cũng là lần đầu tiên tỉnh thực hiện tích hợp 
điểm đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ 
của cơ quan hành chính nhà nước vào kết quả đánh giá Chỉ số CCHC. 



 

Biểu đồ Chỉ số CCHC năm 2018 của các sở, ban, ngành. 

Theo đó, chỉ số CCHC năm 2018 của các sở, ban, ngành, địa phương 
và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh được đánh giá qua 
7 chỉ số thành phần, bao gồm: Chỉ số công tác chỉ đạo, điều hành 
CCHC; chỉ số cải cách thể chế; chỉ số cải cách thủ tục hành chính; chỉ 
số cải cách tổ chức bộ máy hành chính; chỉ số về xây dựng và nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chỉ số về cải 
cách tài chính công; chỉ số hiện đại hóa nền hành chính. Riêng đối với 
các địa phương và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có 
thêm chỉ số thành phần về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông. 

Về kết quả Chỉ số CCHC năm 2018 của các sở, ban, ngành, điểm trung 
bình đạt được là 87,21 điểm (tăng so với năm 2017 là 1,52 điểm). 
Trong đó, Sở Xây dựng là đơn vị đạt điểm cao nhất, đạt 91,37 điểm; Sở 
Khoa học và Công nghệ đạt 90,96 điểm; Sở Ngoại vụ đạt 90,82 điểm 
và nằm trong nhóm đạt điểm xuất sắc. Thanh tra tỉnh là đơn vị có điểm 
số thấp nhất với tổng điểm đạt 81,09 điểm. 



 

Biểu đồ Chỉ số CCHC khối các UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Ở khối UBND các huyện, thị xã, thành phố, điểm trung bình đạt được là 
88,83 điểm (tăng cao hơn so với năm 2017 là 3,60 điểm). Trong đó, có 
5/14 địa phương đạt trên 90 điểm và nằm trong nhóm xuất sắc; 9/14 
địa phương đạt trên 80 điểm và nằm trong nhóm tốt; không có đơn vị 
nào xếp loại khá. TP Hạ Long tiếp tục là địa phương dẫn đầu bảng xếp 
hạng với điểm đạt được là 93,17 điểm; thị xã Đông Triều và thành phố 
Uông Bí là 2 địa phương có sự tăng điểm và vươn lên đứng ở vị trí thứ 
2 và thứ 3 trong bảng xếp hạng. 



 

Biểu đồ Chỉ số CCHC khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Ở khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, điểm trung bình 
Chỉ số CCHC đạt được là 52,38 điểm, giá trị trung bình đạt được là 
88,85%. Trong đó, Công An tỉnh là đơn vị đứng đầu bảng xếp hạng, đạt 
94,53; Cục Hải quan tỉnh là đơn vị đứng thứ 2 với giá trị trung bình đạt 
được là 94,3; Ngân hàng Nhà nước và Bảo hiểm xã hội tỉnh có giá trị 
trung bình bằng nhau, đạt 83,87 và cùng đứng thứ 5 trong bảng xếp 
hạng. 

Về Chỉ số SIPAS, năm 2018, tỉnh đã thực hiện điều tra đối với 20/20 
sở, ban, ngành; 14/14 địa phương và 3/6 cơ quan trung ương đóng 
trên địa bàn tỉnh. Việc điều tra đánh giá Chỉ số SIPAS được tỉnh thực 
hiện với 8.130 phiếu phát ra; số lượng phiếu thu về hợp lệ là 6.666 
phiếu (tỷ lệ 81,99%); trong đó có 6.040 phiếu của người dân (chiếm 
90,61%) và 626 phiếu của tổ chức (chiếm 9,39%). 



 

Việc chấm điểm chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối 
với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện đối 
với 25 tiêu chí tương ứng với 5 tiêu chí cơ bản của quá trình cung ứng 
dịch vụ hành chính công, bao gồm: Tiếp cận dịch vụ hành chính công 
của cơ quan hành chính nhà nước; Thủ tục hành chính; Công chức giải 
quyết công việc; Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công và  tiếp 
nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị. 



 

Theo kết quả tổng hợp, tỷ lệ đánh giá hài lòng chung trong toàn tỉnh là 
93,11%, trong đó: Các sở, ban, ngành có tỷ lệ đánh giá hài lòng chung 
là 92,18%; UBND các huyện, thị xã, thành phố nhận được tỷ lệ đánh 
giá hài lòng là 92,50%; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh 
có tỷ lệ đánh giá hài lòng là 94,66%. 

Trong đó, ở khối các sở, ban, ngành, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 
dẫn đầu bảng xếp hạng với Chỉ số hài lòng 96,74%; ở khối các địa 
phương, TP Uông Bí đứng đầu với Chỉ số 97,01%; khối các cơ quan 
Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh dẫn đầu với Chỉ số 
97,21%. 



 

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã 
tham gia báo cáo, làm rõ thêm và đánh giá, cho ý kiến góp ý về một số 
nội dung, chỉ số thành phần; đề xuất nhiều phương hướng, giải pháp 
cho công tác CCHC trong thời gian tới. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Việc đánh giá chỉ số CCHC của 
các cơ quan, đơn vị, địa phương và chỉ số sự hài lòng của người dân, 
tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước là 
một cách làm đột phá, sáng tạo, cho thấy hiệu quả tích cực của tỉnh 
Quảng Ninh. Tuy nhiên, mục tiêu cao nhất của công tác này không phải 
để ghi nhận thành tích, mà là việc nhìn nhận được những điểm hạn 
chế, vướng mắc để tìm phương hướng, biện pháp khắc phục. 



 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Trên tinh thần đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành, cơ 
quan, đơn vị, địa phương đều cần phải rà soát, kiểm tra, đánh giá lại tất 
cả những phần việc đã làm tốt để phát huy hơn nữa; nhìn nhận thẳng 
thắn những vấn đề còn tồn tại và nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, đề 
ra phương hướng giải quyết. Trong đó, cần chú ý đến những vấn đề, 
như: gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; gợi ý nộp thêm tiền ngoài 
phí/lệ phí quy định; việc trả kết quả không đúng hạn; vấn đề nhận lỗi, 
xin lỗi; và đặc biệt là văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức hành 
chính... 

Cùng với đó, tất cả các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đều 
không được vội hài lòng với những kết quả tốt đã đạt được mà phải 
phấn đấu làm tốt hơn nữa. Cần phải tiếp tục nâng cao hơn nữa chất 
lượng công tác CCHC, đặc biệt là công tác giải quyết các thủ tục hành 
chính... để thực sự xây dựng được một nền hành chính phục vụ; 
hướng tới mục tiêu cao nhất là sự tin tưởng, hài lòng của người dân, 
doanh nghiệp; xây dựng tỉnh Quảng Ninh phát triển bền vững, thực sự 
là nơi cần đến và nơi đáng sống... 



Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long phát biểu kết luận hội nghị. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh khẳng định: Năm 2018 vừa qua là một năm đáng tự hào 
của Quảng Ninh trong tất cả các mặt, trong đó có đóng góp rất quan 
trọng của công tác CCHC. Tuy đây đã là lần thứ 6 tỉnh Quảng Ninh tổ 
chức đánh giá và công bố Chỉ số CCHC và lần thứ 2 đối với Chỉ số sự 
hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 
nước, nhưng năm 2018 về cách làm đã có những điểm mới đặc biệt 
hơn, quy mô đánh giá được mở rộng hơn, kết quả phản ánh được 
khách quan hơn, sát thực tế hơn. Đây là dịp tốt để các sở, ban, ngành, 
địa phương tự nhìn nhận, đánh giá và rút kinh nghiệm, qua đó làm tốt 
hơn tất cả các nội dung công việc trong thời gian tới, nhất là ở những 
nội dung chưa được hoàn thiện như mong muốn. 

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn 
mạnh phương châm hành động 12 chữ vàng của Chính phủ là: "Kỷ 
cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá", và yêu cầu 
các cơ quan, đơn vị, địa phương cần cụ thể hóa phương châm đó, gắn 
với thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh là “Nâng cao chất 
lượng, hiệu quả dịch vụ”. Trong đó, CCHC vẫn sẽ là một trong những 
khâu đột phá chiến lược cần phải được quan tâm đặc biệt và nỗ lực 
thực hiện tốt. Đặc biệt, cần quan tâm đến 3 nội dung trọng tâm, bao 



gồm: Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức thực sự phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị; 
và hiện đại hóa nền hành chính, khai thác hết công suất của nền tảng 
chính quyền điện tử đã đầu tư, chuyển dần sang xây dựng chính quyền 
số. 

 

 



Các tập thể, cá nhân  có thành tích xuất sắc trong công tác  CCHC và 
nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp được tuyên 

dương, khen thưởng. 

Cùng với đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh đến một số 
nội dung, như: Tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm, 
phục vụ nhân dân một cách thực chất, nhất là đối với các đối tượng yếu 
thế trong xã hội; tận dụng những cơ hội của cuộc Cách mạng công 
nghiệp 4.0; đẩy mạnh sử dụng chữ ký số; tuyên truyền, phổ biến, bồi 
dưỡng kiến thức cho người dân, doanh nghiệp về việc thực hiện 
CCHC, nhất là vấn đề thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; 
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với cấp dưới, 
với cán bộ, công chức, nhất là kiểm tra đột xuất... 

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc và sáng kiến, giải pháp trong công tác 
CCHC, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với 
các cơ quan hành chính nhà nước năm 2018. 
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11. Hà Nội đưa phần mềm vào giải quyết thủ tục có 
liên quan đến người nước ngoài 



Theo UBND TP Hà Nội, trong năm 2018, số lượng người nước ngoài 
khai báo tạm trú trên địa bàn gấp 2 lần so với năm 2014, trong đó, 70% 
là khách du lịch. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, Thành phố đã chỉ 
đạo các cơ quan chức năng thực hiện đúng quy định của pháp luật, 
tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để giải quyết 
thủ tục có liên quan đến người nước ngoài. Đáng chú ý, Hà Nội là địa 
phương đầu tiên có dữ liệu kê khai về người nước ngoài bằng phần 
mềm mà Thành phố xây dựng. 

Tại buổi làm việc của Đoàn giám sát Ủy ban đối ngoại Quốc hội với 
thành phố Hà Nội về việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác 
quản lý người nước ngoài trên địa bàn Thành phố diễn ra sáng 19/3, 
ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, năm 
2018, số lượng người nước ngoài khai báo tạm trú gấp 2 lần so với 
năm 2014, trong đó, 70% là khách du lịch. 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc. 

Hàng năm, tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 60.000 tỷ đồng. Tính 
đến nay, Hà Nội đã thu hút vốn đầu tư được 33,8 tỷ USD với 4.375 dự 
án, số dự án và tổng số vốn đầu tư tăng dần qua từng năm. Hiện, trên 
địa bàn Thành phố có 9 khu công nghiệp đang hoạt động, tỷ lệ doanh 
nghiệp lấp đầy trên 90%, thu hút được lượng vốn đầu tư lớn của các 



thành phần kinh tế trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần vào sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như phát triển kinh tế-xã hội 
của Thủ đô và đất nước… 

Trong những năm qua, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cơ 
quan chức năng thực hiện đúng quy định của pháp luật, tăng cường 
việc ứng dụng CNTT để thực hiện tốt cải cách hành chính trong giải 
quyết thủ tục cấp giấy tờ có liên quan đến người nước ngoài. Thành 
phố cũng đã chỉ đạo các ngành, các cấp chủ động phối hợp trong công 
tác quản lý, nắm tình hình, hướng dẫn kiến thức pháp luật và thủ tục 
xuất nhập cảnh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với người nước 
ngoài và cá nhân, tổ chức liên quan… 

Bên cạnh đó, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với công an 
các quận, huyện, thị xã đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, 
khai thác thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài trên địa bàn 
thành phố và đạt kết quả tích cực. Đồng thời, được Bộ Công an đánh 
giá là đơn vị dẫn đầu toàn quốc về số lượng và tỷ lệ người nước ngoài 
được khai báo tạm trú qua Internet... 

Trả lời các vấn đề mà đoàn công tác quan tâm, như việc chia sẻ dữ liệu 
về quản lý xuất nhập cảnh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn 
Đức Chung cho hay, Hà Nội là địa phương đầu tiên có dữ liệu kê khai 
về người nước ngoài bằng phần mềm mà Thành phố xây dựng. 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng cho rằng, các bộ ngành liên 
quan cần xem xét sử dụng thống nhất một phần mềm; phân quyền, 
phân cấp cụ thể để có thể quản lý tốt hơn. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng 
đề xuất nên bổ sung, sửa đổi Luật xuất nhập cảnh để sát với các yêu 
cầu thực tế. 

Trong đó, nên có chính sách đặc thù, tạo điều kiện tốt nhất để các 
trường hợp đối tượng người nước ngoài đặc biệt (như một số đối 
tượng cán bộ khoa học, kỹ thuật... đến Việt Nam nghiên cứu và chuyển 
giao công nghệ) làm việc và nghiên cứu tại Việt Nam. 

Tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn 
Văn Giàu đánh giá cao công tác quản lý người nước ngoài của Hà Nội, 
đồng thời cũng ghi nhận những kiến nghị của Thành phố về công tác 
này. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cho rằng, Hà Nội đã cụ 
thể hóa các chính sách pháp luật liên quan đến quản lý người nước 
ngoài phù hợp với địa bàn. 

Đồng thời, có cách thức tuyên truyền pháp luật đa dạng và phong phú 
theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Nhờ vậy, tốc độ thu hút đầu tư nước 
ngoài của Hà Nội năm sau cao hơn năm trước và vẫn đảm bảo được 
chất lượng, từ đó xếp hạng năng lực cạnh tranh đã tăng vọt trong 
những năm gần đây. 
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12. Bắc Tân Uyên: Nhiều nỗ lực cải cách thủ tục 
hành chính 
Thời gian qua, UBND huyện Bắc Tân Uyên luôn quan tâm đến 
công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm phục vụ tốt 
nhất nhu cầu làm hồ sơ, thủ tục cho người dân, doanh nghiệp. 
Hiện tại, cùng với các giải pháp cụ thể, UBND huyện đang tập 
trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác cải cách TTHC 
trên địa bàn. 

 
 Cán bộ “một cửa” huyện Bắc Tân Uyên giải quyết TTHC cho người 

dân. Ảnh: CAO SƠN 

Người dân hài lòng 

Đến bộ phận “một cửa” UBND huyện Bắc Tân Uyên, nhiều người dân 
tỏ rõ sự hài lòng về phong cách phục vụ, giải quyết TTHC tại đây. Bà 
Trần Mỹ Phụng (xã Lạc An) cho biết, bà mới có dịp quay lại UBND 
huyện làm TTHC về đất đai và tỏ rõ sự hài lòng, nhất là khu vực chờ 
thoáng mát, hiện đại được UBND đầu tư. Còn ông Trần Văn Long (xã 
Đất Cuốc) cho biết, ông đến làm thủ tục thành lập cơ sở kinh doanh, 
nhiều biểu mẫu ông không hiểu đã được cán bộ “một cửa” tận tình 
hướng dẫn. Ông nói: “Nhiều lần tôi đến bộ phận “một cửa” UBND 
huyện chứng kiến việc cán bộ tại đây làm việc cật lực trên tinh thần hết 
việc chứ không hết giờ. Có những ngày dù đã 12 giờ trưa nhưng vẫn 
còn người dân là cán bộ còn giải quyết TTHC cho dân. Tôi rất hài lòng 
về bộ phận tiếp nhận hồ sơ. Cán bộ “một cửa” đón tiếp, hướng dẫn chu 



đáo, cởi mở hơn trước rất nhiều. Tôi cảm thấy rất hài lòng về thái độ 
vui vẻ của cán bộ phụ trách giải quyết TTHC cho dân tại đây”. 

Theo ghi nhận chung, với tinh thần trách nhiệm cao, UBND huyện Bắc 
Tân Uyên đã tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác cải cách TTHC, 
nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của bộ máy chính quyền cơ sở 
theo hướng nhanh gọn, chính xác, đúng luật; nâng cao đạo đức công 
vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Nhiều loại TTHC được đơn giản 
hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến liên hệ 
giải quyết công việc. Trong năm 2018 và quý I-2019, thực hiện sự chỉ 
đạo của UBND tỉnh, việc triển khai công tác cải cách hành chính, cải 
cách TTHC của huyện Bắc Tân Uyên có nhiều chuyển biến tốt nhằm 
hướng đến một nền hành chính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, gắn với 
xây dựng “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân, vì nhân 
dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”. Đây cũng là điều dễ 
hiểu giải thích vì sao bộ phận “một cửa” của UBND huyện gần đây 
được người dân khen ngợi, tin tưởng, nhất là việc hướng dẫn người 
dân điền biểu mẫu, công khai các quy trình TTHC rõ ràng, minh bạch... 

Phục vụ nhân dân 

Trong năm 2018, toàn huyện Bắc Tân Uyên đã thực hiện công khai, 
niêm yết 44 lĩnh vực với 296 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND cấp huyện và UBND cấp xã, thị trấn; công khai minh bạch về 
trình tự, thời gian giải quyết ngắn gọn; thu phí, lệ phí đúng quy định... 
tại nơi giải quyết TTHC, trên trang thông tin điện tử của huyện nhằm 
hướng về nhân dân phục vụ. Một điểm sáng nữa là từ khi ứng dụng Đề 
án một cửa liên thông hiện đại cấp huyện, công tác giải quyết TTHC tại 
huyện Bắc Tân Uyên đã có chuyển biến rõ nét. Bộ phận tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả UBND huyện Bắc Tân Uyên, cũng như các xã được 
đầu tư xây dựng mới, trang bị nhiều thiết bị phục vụ cho công tác văn 
phòng. Tại các cơ quan, các xã được trang bị máy vi tính nối mạng 
internet và máy photocopy, ưu tiên cho những nơi trực tiếp tiếp xúc với 
người dân và doanh nghiệp để giải quyết TTHC được nhanh chóng, kịp 
thời, thông suốt và tiện lợi. 

Theo ghi nhận, trung bình mỗi ngày, lãnh đạo UBND huyện ký trên 200 
hồ sơ, thủ tục cho người dân theo cơ chế “một cửa liên thông hiện đại”. 
Đây là minh chứng rõ nét nhất cho việc ứng dụng hiệu quả công nghệ 
thông tin tại huyện Bắc Tân Uyên trong công tác cải cách TTHC. Một 
con số khác cũng cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của huyện là có tỷ lệ 
cán bộ, công chức sử dụng hệ thống thư điện tử đạt 100% trong trao 
đổi công việc, trong giải quyết TTHC. 

Trong năm 2019, huyện Bắc Tân Uyên tiếp tục tuyên truyền nâng cao 
nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác cải cách 
hành chính; triển khai xây dựng Đề án tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ 



và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện 
và UBND các xã, thị trấn. Cùng với đó, huyện tập trung rà soát hệ 
thống văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng công tác xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính pháp lý, đồng bộ, cụ 
thể và khả thi các văn bản được ban hành đến người dân. 

 Để tiện việc liên hệ cũng như trả lời những phản ánh, kiến nghị của 
người dân, doanh nghiệp liên quan cụ thể đến TTHC, Phòng Kiểm soát 
TTHC - Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương đề nghị người dân khi gửi 
đơn kiến nghị cần ghi rõ địa chỉ nơi ở, số điện thoại liên lạc và tóm tắt 
ngắn gọn nội dung cần kiến nghị. Mọi phản ánh, kiến nghị về quy định, 
TTHC xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Kiểm soát TTHC; ĐT: (0274) 
3.835.029; địa chỉ email: kiemsoat.tthc@binhduong.gov.vn 
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