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1. Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2019 
Các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp thúc 
đẩy tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương; 
thúc đẩy tái cơ cấu ngành, lĩnh vực; thực hiện các dự án, công 
trình trọng điểm, tăng năng lực sản xuất của ngành để đóng góp 
cho tăng trưởng kinh tế. 

 

Ảnh minh họa 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ 
về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, 
kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2019. 

Dự thảo nêu rõ, năm 2019 được xác định là năm bứt phá để hoàn 
thành thắng lợi các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của 
Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Mặc 
dù nền kinh tế những tháng đầu năm tiếp tục có chuyển biến tích cực, 
kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, nhưng cũng đã bộc lộ 
những tồn tại, khó khăn kìm hãm tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu một số 
mặt hàng chủ lực giảm, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu, 
nhất là các dự án lớn; dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng diễn biến phức 
tạp, nhất là dịch tả lợn Châu Phi,…Do đó, để đạt được mục tiêu tăng 
trưởng tổng sản phẩm trong nước năm 2019 là 6,8% đã đề ra, nhiệm 
vụ của những tháng cuối năm là rất nặng nề, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, 
phấn đấu của tất cả các ngành, các cấp trong tất cả các lĩnh vực. 



Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương: Kịp 
thời tháo gỡ khó khăn, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, 
kinh doanh, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh;  chủ động 
ứng phó trước tác động bất lợi từ bên ngoài, biến nguy cơ, thách thức 
thành cơ hội; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực. 

Cải thiện mạnh mẽ và thực chất môi trường đầu tư kinh doanh 

Dự thảo cũng nêu rõ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, 
ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược, cơ cấu 
lại nền kinh tế, đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng. 
Khơi thông nguồn lực, thể chế để tăng cường thu hút mạnh nguồn vốn 
ngoài ngân sách đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng. 
Cải thiện mạnh mẽ và thực chất môi trường đầu tư kinh doanh,đẩy 
mạnh khuyến khích, phát triển kinh tế khu vực tư nhân; Thúc đẩy mạnh 
mẽ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. 

Bộ Tài chính tiếp tục điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ. Thực hiện 
nghiêm kỷ luật tài khóa gắn với cơ cấu lại ngân sách nhà nước, nợ 
công, cơ cấu lại danh mục nợ trong nước của Chính phủ. Thực hiện 
nghiêm các luật thuế, phí và lệ phí, cải cách thủ tục hành chính về thuế, 
tiếp tục mở rộng cơ sở thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ, tỷ 
giá, lãi suất linh hoạt, thận trọng; phối hợp hài hòa với các chính sách 
tài khóa và chính sách vĩ mô khác, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn 
định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng. Ngăn ngừa tình trạng bong 
bóng bất động sản trong năm 2019; đồng thời có biện pháp hạn chế tín 
dụng đen. 

8 nhóm giải pháp cần thực hiện ngay để tháo gỡ khó khăn trong 
sản xuất, kinh doanh 

Dự thảo đề xuất 8 nhóm giải pháp cần thực hiện ngay để tháo gỡ khó 
khăn trong sản xuất, kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 
năm 2019 đã đề ra như sau: 

1. Quyết liệt đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tạo 
môi trường thông thoáng cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. 

2. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thực chất 
các điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ nút thắt 
đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho doanh nghiệp 
phát triển. 

3. Quyết liệt thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch bệnh ở gia súc, gia 
cầm, ổn định sản xuất; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và 



thủy sản phục vụ xuất khẩu, bảo đảm hoàn thành kế hoạch xuất khẩu 
đề ra. 

4. Tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất công nghiệp, xây dựng; 
đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án công nghiệp quy mô lớn, bổ 
sung năng lực tăng thêm cho nền kinh tế. 

5. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển bứt phá thị trường 
trong nước, đẩy mạnh tăng trưởng xuất nhập khẩu. 

6. Phát triển mạnh mẽ du lịch, góp phần lan tỏa tới nhiều ngành dịch vụ 
thị trường phát triển. 

7. Tăng cường thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách cho đầu tư phát 
triển; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư, đặc biệt 
là các dự án quy mô lớn, các công trình trọng điểm; bảo đảm giải ngân 
100% vốn đầu tư công trong năm 2019. 

8. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tạo niềm tin cho doanh nghiệp và 
người dân yên tâm sản xuất, kinh doanh. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự 
thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ. 

 Theo baochinhphu.vn 

 

2. "Việt Nam nên đi thẳng xây dựng chính phủ trí 
tuệ nhân tạo" 
“Cơ hội luôn luôn có dù thách thức lớn như thế nào đi chăng nữa, 
nhưng vấn đề là Việt Nam cần phải nắm bắt được chứ đừng để 
vuột đi”. 

Mất cơ hội, Việt Nam tụt hậu càng xa 

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Diễn đàn Toàn cầu Boston vẫn còn 
nhớ như in cuộc gặp với Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí 
Dũng tháng Tư năm 2018. Lần đó, Bộ trưởng dẫn đầu một đoàn công 
tác sang Boston, Hoa Kỳ và đặt câu hỏi với các nhà lãnh đạo Diễn đàn 
Toàn cầu Boston: làm thế nào để Việt Nam tiếp nhận làn sóng mới về 
công nghệ, trí tuệ nhân tạo để bắt kịp với các nước trên thế giới, để trở 
thành nước mạnh nhất Đông Nam Á về kinh tế trí tuệ nhân tạo? 

Chuyến đi thực tế của Bộ trưởng, ông Tuấn nhớ lại lại tại Diễn đàn 
Internet Việt Nam 2019 – VIF19 tổ chức hôm qua ở Hà Nội, là nhằm tìm 
hiểu các bài học, các kinh nghiệm của thế giới để đáp ứng tâm huyết 
và khát vọng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là xây dựng một bản 
chiến lược về kinh tế dựa trên trí tuệ nhân tạo cho Việt Nam. 



Trong cuộc gặp hôm đó, Giáo sư Jason Furman – Chủ tịch Hội đồng 
Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Obama – khẳng định với Bộ trưởng, 
Việt Nam hoàn toàn có cơ hội để xây dựng mô hình xã hội trí tuệ nhân 
tạo và chính phủ trí tuệ nhân tạo nếu Chính phủ có tầm nhìn, có các 
chính sách đột phá. Giáo sư Furman, khi đến Việt Nam gần đây, đã 
khẳng định lại với những người tham gia đoàn công tác của Bộ trưởng 
Dũng: “Tôi nhận thấy một sự phấn khích từ phía chính phủ cũng như 
khu vực kinh tế tư nhân khi nói về trí tuệ nhân tạo. Việt Nam có thể làm 
được”. 

Những lời khuyên và những bài học từ nước ngoài bắt đầu tác động 
đến ông Dũng, người được giao phát triển chiến lược 4.0. Ông Dũng 
nói: “Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 là thời cơ ngàn năm có một đối 
với nước ta. Trong các cuộc cách mạng trước đây, chúng ta đã chậm, 
đã bỏ lỡ so với nhiều quốc gia khác so với các nước. Cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 không phải mới nhưng cũng chưa phải là quá gấp gáp, 
nó cho phép chúng ta chậm từ 2 đến 3 năm. Lần này nếu chúng ta 
không nắm được cơ hội, chúng ta sẽ tụt hậu ngày càng xa; khả năng 
rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển ngày càng khó khăn 
hơn”. 

 

Chính phủ điện tử được phát triển trên các giá trị công khai, minh bạch 
và có trách nhiệm giải trình. 

Hiện nay, Chính phủ đang soạn thảo một dự thảo Nghị quyết về phát 
triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, trong đó bao gồm nhiều 



kế hoạch tham vọng, từ hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ sở dữ liệu đến 
thiết lập các hệ thống ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và 
phục vụ quản lý điều hành của Chính phủ,… Bên cạnh đó, các trung 
tâm đổi mới sáng tạo, các vườn ươm cũng đang được nghiên cứu, 
triển khai. 

Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng những điều đó là chưa đủ. “Việt Nam 
cần có chiến lược đặc biệt, đột phá, có những ý tưởng đi trước trong 
xây dựng xã hội trí tuệ nhân tạo và Chính phủ trí tuệ nhân tạo”, ông 
Tuấn nói. Ông từng lãnh đạo Trung tâm Tin học Teltic ở thành phố Nha 
Trang, Khánh Hoà và đã chỉ đạo xây dựng thành công mạng xa lộ 
thông tin VietNet, mạng đầu tiên ở Việt Nam theo giao thức TCP/IP, từ 
đó cung cấp dịch vụ Internet cho cả nước ngay từ năm 1995, hai năm 
trước khi khi Việt Nam kết nối Internet. “Chính phủ đóng vai trò quan 
trọng trong thúc đẩy mô hình xã hội trí tuệ nhân tạo. Chính phủ cần 
công khai, minh bạch, có trách nhiệm giải trình và đầy quyết tâm mới 
thúc đẩy được mô hình đó”, ông nói. 

Thực tế còn nhiều gian nan 

Thế nhưng gian nan còn nhiều. Theo Chương trình phát triển Liên Hiệp 
Quốc (UNDP),  Việt Nam hiện đang đứng thứ 88 trong số 193 quốc gia 
về Chỉ số Chính phủ điện tử. Trong chỉ số này, chỉ số thành phần về 
phát triển hạ tầng công nghệ cho Chính phủ điện tử, Việt Nam mới chỉ 
đạt mức dưới trung bình của thế giới. Bà Đỗ Thanh Huyền, chuyên gia 
phân tích chính sách quốc gia về quản trị và tham gia, UNDP Việt Nam, 
nhận xét: “Trong nỗ lực xây dựng Chính phủ điện tử, Việt Nam đã dần 
đạt được những tiến bộ nhất định nhưng vẫn chỉ ở mức trung bình của 
thế giới”. 

Theo khảo sát Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 
(PAPI) năm 2017 do UNDP Việt Nam thực hiện, chỉ có 12% số người 
trả lời tìm kiếm thông tin liên quan đến chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; và trong số đó, chỉ có 22% đăng nhập vào Cổng thông tin điện tử 
của chính quyền các cấp để lấy thông tin này. Chỉ có khoảng từ 6% đến 
16% người Việt Nam trả lời họ có thể tiếp cận được thông tin qua mạng 
để tìm kiếm thông tin về việc thực hiện các thủ tục hành chính công 
như xin cấp phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác 
nhận nhân thân như chứng sinh, chứng tử, hay tìm hiểu về việc lấy xác 
nhận của chính quyền địa phương. “Quan trọng hơn, các cơ quan chức 
năng vẫn chưa tuyên truyền, phổ biến về sự sẵn có của các cổng thông 
tin điện tử để người dân được biết và sử dụng”, bà Huyền nói. 

Bà Huyền nhận xét, điều quan trọng trong xây dựng chính phủ số, 
chính phủ điện tử chính là xây dựng lòng tin. Chính phủ cần đảm bảo 
để người dân có thể tin tưởng khi họ tiếp cận thông tin của Chính phủ, 



của khu vực công, họ cảm thấy yên tâm về độ xác thực của thông tin 
đó. Họ tin rằng qua cổng thông tin điện tử, họ có thể thực hiện được 
các thủ tục hành chính một cách dễ dàng, thay vì chỉ xem thông tin, và 
vẫn phải tới cơ quan công quyền để thực hiện trực tiếp các thủ tục. 

Đồng thời, bà nhận xét, người dân cũng trông đợi rằng thông tin được 
chia sẻ với chính quyền các cấp thông qua các công cụ chính phủ điện 
tử, chính phủ số được bảo mật tuyệt đối. Nói cách khác, sự thành bại 
của chính phủ điện tử, chính phủ số nằm ở việc xây dựng lòng tin của 
người dân với các cấp chính quyền, và những người cán bộ, công 
chức ngồi đằng sau những phương tiện điển tử giao dịch trực tuyến với 
người dân. 

Hai giá trị cởi mở và minh bạch 

Tại Diễn đàn Internet, Đại sứ Thụy Điển Pereric Högberg cho biết, 94% 
người Thụy Điển sử dụng Internet tốc độ kết nối nhanh nhất thế giới. 
Việc ứng dụng rộng rãi công nghệ và Internet đã giúp Thụy Điển thúc 
đẩy văn hóa cởi mở, tiếp cận thông tin, đổi mới sáng tạo, và tinh thần 
khởi nghiệp, nhờ đó tạo ra những phát minh, sự tăng trưởng và thịnh 
vượng cho đất nước Thụy Điển như ngày hôm nay. Kết quả đó được 
phát triển dựa trên hai giá trị quan trọng nhất trong xã hội Thụy Điển: 
sự cởi mở và tính minh bạch. 

Đại sứ nói: “Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được những thành tựu 
tương tự như Thụy Điển với tốc độ Internet phát triển nhanh chóng như 
hiện nay, đặc biệt là sự phổ biến của các mạng xã hội tại Việt Nam. 
Việt Nam có một lợi thế lớn đó là Chính phủ luôn ủng hộ thương mại tự 
do, hội nhập ngày càng sâu rộng vào thế giới toàn cầu hóa”. 

Những giá trị cần thiết để phát triển một xã hội số, như Đại sứ gợi ý, 
không xa lạ gì với ông Tuấn. Ông khẳng định, để phát triển mô hình xã 
hội trí tuệ nhân tạo cần các hệ thống dữ liệu lớn, cho phép công dân 
tham gia trực tiếp vào các quyết định chính trị, vào các quyết sách của 
quốc gia. Các công dân cần được đảm bảo về các quyền, có kỹ năng, 
kiến thức và nhiều đặc tính cơ bản khác và, trên hết, là có lòng tin. 

Ông đặt câu hỏi: “Có nhiều băn khoăn, liệu Việt Nam còn gặp nhiều khó 
khăn, mới ở ngưỡng thu nhập trung bình thấp, làm sao Việt Nam có thể 
thực hiện được mô hình xã hội trí tuệ nhân tạo?”. Tuy nhiên, nhắc lại 
quyết định “dũng cảm và kiên quyết” năm 1997, khi Việt Nam kết nối 
Internet, ông khẳng định: “Cơ hội luôn luôn có dù thách thức lớn như 
thế nào đi chăng nữa, nhưng vấn đề là Việt Nam cần phải nắm bắt 
được chứ đừng để vuột qua”. 

Ông Tuấn nói: “Thách thức lớn nhất của Việt Nam nằm ở yếu tố con 
người. Nhưng con người là tất cả. Từng cá nhân phải tự do sáng tạo, 



học hỏi để nâng cao kỹ năng, kiến thức, phát huy cao nhất khả năng 
của mình để thúc đẩy, cũng như thích nghi với mô hình mới. Vì vậy, 
Chính phủ nên hướng đến cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm 
cho mọi chính sách phát triển”. 

 Theo vietnamnet.vn 

 

3. Cắt giảm giấy phép kinh doanh: Làm chưa trúng? 
Tại hội nghị kinh tế thường niên do Thời Báo Kinh Tế Việt Nam tổ 
chức mới đây, 67% số người tham dự đã cho rằng môi trường 
kinh doanh của Việt Nam vẫn vậy, 7% cho rằng tình trạng tệ đi. 

 

Nhiều doanh nghiệp đang kêu quy định về kiểm tra hàm lượng 
formaldehyte mới của Bộ Công thương cải lùi so với quy định cũ. Trong 

ảnh: tại một cơ sở kiểm định hàm lượng formaldehyte 

Kết quả này nhất quán với xếp hạng môi trường kinh doanh năm 2018 
của Ngân hàng Thế giới, theo đó thứ hạng của Việt Nam giảm 1 bậc. 
Chỉ số năng lực cạnh tranh của Diễn đàn kinh tế thế giới, Việt Nam 
cũng giảm 3 bậc so với năm 2017. 

Quả là những thông tin không vui với nỗ lực cải cách hành chính và cải 
thiện môi trường kinh doanh. Trong cuộc họp ngày 18-3, người đứng 
đầu Chính phủ đã cho thấy sự sốt ruột của mình và yêu cầu các thành 
viên nội các cũng như các cơ quan liên quan tìm các giải pháp quyết 
liệt hơn. 



Để có thể có các kết quả khả quan hơn với việc cắt giảm các điều kiện 
và thủ tục kinh doanh, có lẽ Chính phủ cần xem xét và điều chỉnh cách 
làm vì nhìn theo quy luật 80-20 (quy luật Pareto), có thể thấy cách làm 
hiện tại chưa trúng. 

Quy luật 80-20 do Pareto, nhà kinh tế học người Ý, đưa ra vào năm 
1896. Nó được hiểu một cách tổng quát rằng 80% kết quả đạt được 
đến từ 20% nguyên nhân (nguồn). Ví dụ, 80% ngân sách quốc gia đến 
từ 20% các nguồn thu; 80% rắc rối của một người đến từ 20% các khó 
khăn. 

Nếu theo quy luật Pareto, 80% những khó khăn cản trở kinh doanh của 
các doanh nghiệp có thể chỉ nằm ở khoảng 20% các điều kiện và thủ 
tục kinh doanh. Do vậy, Chính phủ cần tập trung vào 20%, nhưng điều 
không hay là cách làm hiện tại dường như đang theo quy luật Pareto 
ngược. 

Một số điều kiện và thủ tục kinh doanh là cần thiết để có một thị trường 
hoạt động hiệu quả và lành mạnh. Tuy nhiên, thực tế đang xảy ra là 
không ít điều kiện, thủ tục kinh doanh có mục đích để tạo "nguồn thu" 
của cơ quan quản lý và điều tiết bằng cách gây phiền hà cho doanh 
nghiệp. Chúng thuộc nhóm 20% tạo ra 80% khó khăn nêu trên. Những 
điều kiện dạng này cần phải loại bỏ. 

Cách làm hiện tại, về cơ bản, là giao cho các bộ ngành, cơ quan tự rà 
soát và cắt giảm một nửa các điều kiện, thủ tục kinh doanh thuộc đơn 
vị mình. Để đối phó với yêu cầu của cấp trên nhưng vẫn có thể giữ 
được "nồi cơm" của mình, không loại trừ lựa chọn của các đơn vị là tập 
trung vào nhóm không tác động nhiều nguồn thu của mình (dễ cắt và ít 
ảnh hưởng). 

Như vậy, nhiệm vụ được giao thì hoàn thành nhưng tác động không 
đáng là bao. Điều này giải thích tại sao một lượng lớn giấy phép và 
điều kiện kinh doanh đã được cắt mà cảm nhận chung của số đông vẫn 
vậy. 

Thực tế, quy luật 80-20 nếu làm thuận chiều đã rất hữu hiệu ở Việt 
Nam. Điển hình là việc cắt giấy phép khi thi hành Luật doanh nghiệp 
năm 1999. Chỉ có mấy chục giấy phép được cắt mà đã tạo ra "dòng 
thác" hay sự chuyển biến khủng khiếp. Thậm chí chỉ một hay một vài 
quy định được "tháo khoán" đã tạo những kết quả không ngờ như: 
Khoán 10, Khoán 100... 

Từ những phân tích nêu trên cho thấy có lẽ Chính phủ nên xem xét và 
điều chỉnh cách tiếp cận để có được quy luật Pareto thuận chiều. Việc 
thành lập các tổ đặc nhiệm để rà soát và đề xuất cắt giảm những thủ 
tục gây tắc nghẽn là một lựa chọn khả dĩ. 



Thành phần của tổ nên là những người hiểu việc, có quyết tâm cải 
cách, có sự độc lập và không bị chi phối bởi những đối tượng có lợi ích 
từ tình trạng hiện tại. 

Đột phá hay những chuyển biến tích cực chỉ có thể tạo ra khi tập trung 
vào đúng các điểm nghẽn nhằm khơi thông và có thể tạo ra điểm bùng 
phát. 

Cuối cùng, dài hạn và căn cơ hơn là cải cách và thiết kế các cơ chế để 
cán bộ công chức không thể dựa vào những "nồi cơm" nêu trên, hay 
nói thẳng ra là tham nhũng và sách nhiễu người dân, doanh nghiệp. 

 Theo tuoitre.vn 

 

4. Còn nhiều quy định tương tự ‘mất bằng lái phải 
thi lại’ 
Ý kiến từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận định 
có không ít các quy định tương tự như các đề xuất chính sách gây 
tranh cãi thời gian qua song ít được chú ý hơn và cho rằng chất 
lượng pháp luật phụ thuộc chủ yếu vào quy trình xây dựng pháp 
luật. 

LTS: 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. 



 

Ý kiến chuyên gia cho rằng trong nhiều trường hợp, các bộ ngành ra 
quy định yêu cầu doanh nghiệp mất giấy phép kinh doanh phải làm thủ 

tục tương tự như khi đi xin cấp phép mới.  

Báo điện tử Chính phủ phỏng vấn ông Nguyễn Minh Đức từ Ban Pháp 
chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về một số 
văn bản, đề xuất chính sách gây tranh cãi trong thời gian qua. 

Thời gian vừa qua đã xuất hiện nhiều chính sách mới và đề xuất chính 
sách gây tranh cãi, phản ứng, thậm chí phản ứng quyết liệt từ phía 
người dân, cộng đồng kinh doanh. Là một người làm việc trong lĩnh vực 
xây dựng pháp luật, ông thấy hiện tượng trên có vấn đề gì không? 

- Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thì thực trạng làm luật, làm 
chính sách ở Việt Nam đúng là có nhiều vấn đề. Những ví dụ mà dư 
luận nêu ra trong thời gian qua có lẽ chỉ là một phần thôi. 

Ví dụ, dư luận phản ứng rất mạnh mẽ đề xuất “mất bằng lái xe phải thi 
lại” của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Nhưng nhiều trường hợp 
khác các bộ ngành ra quy định yêu cầu doanh nghiệp mất giấy phép 
kinh doanh phải làm thủ tục tương tự như khi đi xin cấp phép mới. Về 
bản chất, những trường hợp này không khác gì “mất bằng lái xe phải 
thi lại” nhưng do không liên quan trực tiếp đến cuộc sống của đại bộ 
phận nhân dân nên không được dư luận chú ý. 



Một ví dụ khác, dư luận cũng phản ứng rất mạnh mẽ cách quy định 
“chọn cho” của Bộ Nông nghiệp khi ban hành Thông tư về danh mục 
thức ăn chăn nuôi theo tập quán được phép lưu hành. Nhưng sự thật là 
quy định này đã có từ lâu, và Bộ Nông nghiệp cũng còn rất nhiều các 
danh mục “chọn cho” khác trong lĩnh vực chăn nuôi, thuỷ sản, trồng 
trọt… Cách quy định “chọn” cho không chỉ loại bỏ bèo, cây chuối ra 
khỏi diện thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành mà còn biến những 
người dân nuôi và bán giống trùn quế trở nên bất hợp pháp. 

Ví dụ về việc 6 lần trình, 6 lần trả về dự thảo Nghị định về kinh doanh 
vận tải bằng ô tô cũng cho thấy các cơ quan quản lý đang thực sự lúng 
túng. Nhưng hãy nhìn rộng hơn khi đó là sự lúng túng trước những mô 
hình kinh doanh mới. Không chỉ vấn đề quản lý xe Grab, mà còn là 
Airbnb, bán hàng qua mạng, quản lý các ứng dụng, website xem 
phim… Những vấn đề này cũng gây tranh luận rất gay gắt trong các 
cuộc họp. 

Tóm lại, những gì xuất hiện trên diễn đàn thời gian qua, mới chỉ là một 
phần rất nhỏ trong những vấn đề cần giải quyết. 

Nguyên nhân của tình trạng này là gì? Như Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc đã nhắc nhở là phải chống cài cắm lợi ích, hay là do tư duy lập 
pháp của một số cán bộ đang có vấn đề? 

- Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng tôi chỉ xin đề cập đến 3 nguyên 
nhân chính. Thứ nhất là do thực tế xã hội Việt Nam đang biến đổi quá 
nhanh. 

Từ khi Đổi mới, có internet, gia nhập WTO và các FTAs… đã khiến cho 
nền kinh tế và cuộc sống xã hội thay đổi từng ngày. Do đó mà các cơ 
quan nhà nước gặp lúng túng khi phải quản lý những thứ mới. 

Tôi lấy ví dụ, năm 2008, để tránh hiện tượng gian lận cước taxi thì Luật 
Giao thông đường bộ yêu cầu tất cả các xe taxi phải có đồng hồ tính 
tiền được kiểm định, kẹp chì. Khi công nghệ phát triển, chúng ta có bản 
đồ số, có thiết bị định vị toàn cầu GPS, nên hiện đã có các ứng dụng 
gọi xe như Grab, GoViet, Be… không cần đồng hồ tính tiền mà vẫn 
chống được gian lận giá cước. Điều này gây lúng túng cho các cơ quan 
quản lý khi mà Luật Giao thông đường bộ vẫn chưa kịp sửa đổi. 

Những trường hợp như vậy xuất hiện rất nhiều như các dịch vụ xem 
phim trên mạng internet, dịch vụ kết nối thuê nhà như Airbnb, rồi thực 
phẩm biến đổi gen, công nghệ RFID cho phép thu phí đường bộ theo 
hình thức tự động không dừng… Những trường hợp như vậy khiến 
nhiều cơ quan tham mưu chính sách không phản ứng kịp với biến đổi 
của xã hội. 



Thứ hai, tư duy chính sách hay năng lực làm chính sách của một số bộ 
ngành, một số cán bộ vẫn chưa tốt 

Có lần một cán bộ soạn thảo Nghị định về cá tra có nói với tôi trong 
cuộc họp: “Chúng tôi được đào tạo để nuôi cá. Bây giờ hỏi chúng tôi 
nuôi thế nào để có năng suất cao thì tôi biết. Chứ bắt tôi làm chính 
sách về cá tra thì khó quá.” 

Quả thật, cán cán bộ tham mưu chính sách của ta vẫn thường được 
đào tạo các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, nhưng lại thiếu kiến thức 
về pháp luật và chính sách công. Mỗi người chỉ làm riêng lĩnh vực hẹp 
của mình, khi thiếu những cái nhìn tổng thể, thiếu việc hiểu biết, thấm 
nhuần những nguyên tắc của quản lý nhà nước, thiếu so sánh giữa các 
lĩnh vực với nhau, thì nguy cơ có những ý tưởng không hợp lý, thậm 
chí là trên trời, là không thể tránh khỏi. 

Điều này lại đòi hỏi thêm một lưới lọc nữa. Đó là công tác lấy ý kiến 
cộng đồng, công tác thẩm định, thẩm tra phải được hoàn thiện hơn. 

Thứ ba, việc cài cắm lợi ích ngành vẫn còn. 

Cá nhân tôi quan sát thì tình trạng này có giảm trong vài năm trở lại 
đây, do áp lực từ lãnh đạo Chính phủ. Tuy nhiên gần đây lại đang có 
dấu hiệu quay trở lại. Chúng ta không khó để nhận ra những quy định 
mang lại lợi ích cục bộ cho ngành như quy định phải theo học lớp tập 
huấn định giá đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường hay quy định kiểm 
tra phế liệu nhập khẩu phải có mặt cán bộ môi trường của địa phương 
đặt nhà máy. 



 

Ông Nguyễn Minh Đức cho rằng, để cải thiện quy trình xây dựng pháp 
luật, vấn đề quan trọng vẫn là phải có sự giám sát độc lập từ phía 

người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội. 

4 lỗi phổ biến trong các văn bản kém chất lượng 

Từ kinh nghiệm tham gia phản biện chính sách, ông có thể nói một 
cách khái quát nhất về các “lỗi”, các vấn đề đang tồn tại phổ biến nhất 
trong không ít văn bản quy phạm pháp luật? 

- Xin nói từ lỗi nhỏ trước là lỗi kỹ thuật. Chúng ta quá phụ thuộc vào 
pháp luật thành văn, phụ thuộc vào câu chữ trong văn bản pháp luật, 
đến từng dấu chấm, dấu phẩy. Trong khi xã hội luôn biến động thì việc 
quá phụ thuộc vào câu chữ văn bản, mà không phải là tinh thần của 
văn bản khiến mọi lỗi kỹ thuật đều có thể trở thành thảm hoạ. Công tác 
chỉnh lý các lỗi kỹ thuật hiện đã được cải thiện so với trước đây, nhưng 
chúng ta vẫn chưa chuyên nghiệp hoá được công tác này. Trường hợp 
của Bộ luật Hình sự với hơn 100 lỗi kỹ thuật là ví dụ tiêu biểu. 

Lỗi thứ hai thường hay gặp là lỗi không khả thi hay còn gọi là lỗi mơ 
mộng. Rất nhiều trường hợp cơ quan nhà nước viết luật như thể để 
miêu tả một xã hội lý tưởng, trong khi bản thân cơ quan nhà nước cũng 
như xã hội không đủ điều kiện để thực hiện những quy định đó. Ví dụ 
như trước đây có quy định chỉ được bán thịt lợn giết mổ trong vòng 8h 



đồng hồ. Nếu làm được điều này thì rất tốt, nhưng rõ ràng là nó không 
khả thi với điều kiện của Việt Nam hiện nay. 

Một lỗi nghiêm trọng hơn có thể kể đến là lỗi không hợp lý. Đó là các 
quy định mà không giúp bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, mà lại 
gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Chuyện “mất bằng lái xe 
phải thi lại” là ví dụ điển hình. Hay như trường hợp xử phạt đến 90 triệu 
đồng một người dân đi đổi 100 đô la Mỹ, nhưng lại phạt 200 nghìn 
đồng hành vi quấy rối tình dục. Những ví dụ như vậy rất nhiều và cần 
phải được chỉnh lý. 

Lỗi cuối cùng, ít người để ý, nhưng tôi cho rằng nguy hiểm nhất, đó là 
lỗi không minh bạch. Thực sự rất đáng quan ngại khi nhiều văn bản 
pháp luật đưa ra mà có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau tuỳ vào sự 
giải thích của cán bộ thực thi. Đây là lỗi rất nguy hiểm vì nó biến pháp 
luật thành những cái bẫy đối với người dân và doanh nghiệp. Không ai 
biết phải làm như thế nào cho đúng và ai cũng có thể trở thành nạn 
nhân bị xử phạt. Đây chính là nguyên nhân khiến cho tình trạng tham 
nhũng vặt vẫn diễn ra và chi phí không chính thức của các doanh 
nghiệp vẫn cao. 

Cá nhân ông cho rằng đâu là những giải pháp cho vấn đề này? 

- Tôi vẫn tin chất lượng pháp luật phụ thuộc chủ yếu vào quy trình làm 
luật. Chúng ta vẫn phải chấp nhận đâu có có những cán bộ thiếu năng 
lực, những cán bộ có những đề xuất chính sách trên trời. Nhưng nếu 
quy trình làm luật tốt thì những thứ không hợp lý, thậm chí trên trời, 
những lỗi, những sự cài cắm sẽ bị loại bỏ, chỉ còn lại những quy định 
có chất lượng tốt. 

 Để cải thiện quy trình xây dựng pháp luật, vấn đề quan trọng vẫn là 
phải có sự giám sát độc lập từ phía người dân, doanh nghiệp, các tổ 
chức xã hội. Có lẽ, chúng ta cần chỉnh lý Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật theo hướng hỗ trợ mạnh mẽ hơn quyền giám sát độc 
lập này. 

 Ví dụ, hiện nay, dù Luật quy định các dự thảo văn bản phải đăng tải 60 
ngày, phải lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động. Nhưng trên thực tế, 
quy định này vẫn bị vi phạm mà không có chế tài xử lý. Chúng ta có thể 
mạnh mẽ quy định luôn rằng nếu một văn bản được ban hành mà 
không bảo đảm quy trình lấy ý kiến thì văn bản đó không có hiệu lực và 
người ký văn bản phải chịu trách nhiệm. 

 Hoặc khi lấy ý kiến, các cơ quan tham mưu vẫn làm hồ sơ báo cáo 
người có thẩm quyền ban hành. Có trường hợp, cơ quan tham mưu, vô 
tình hoặc cố ý, lờ đi những ý kiến ngược lại với đề xuất của họ. Người 
có thẩm quyền ban hành đôi khi không đọc hết được toàn bộ hồ sơ mà 



chỉ đọc tờ trình thì mới ký ban hành. Điều này khiến chúng ta phải nghĩ 
đến một cơ chế trình văn bản một cách độc lập hơn. 

Ví dụ, quy định việc lấy ý kiến tập trung qua một đầu mối như một 
website chung đăng tải dự thảo và tiếp nhận ý kiến góp ý. Người quản 
lý website này sẽ có bản tổng hợp ý kiến góp ý riêng cùng đồng thời 
trình cơ quan ban hành, chứ không dựa hoàn toàn vào đơn vị tham 
mưu như hiện nay. 

Riêng qua 3 tháng đầu năm 2019, điều tôi thấy rõ nhất là công tác ứng 
dụng công nghệ thông tin vào quản lý Nhà nước đang được đẩy mạnh. 
Vẫn cần có thời gian để đánh giá, tuy nhiên, tôi vẫn rất kỳ vọng vào sự 
thay đổi này. 

Kinh nghiệm triển khai các hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý 
nhà nước cho thấy: Vấn đề quan trọng nhất là hệ thống đó có đủ an 
toàn và thân thiện với người dùng để giữ chân họ không. Mà điều này 
thì đòi hỏi những đánh giá từ chính các doanh nghiệp trực tiếp sử dụng 
mới có thể cho ra câu trả lời chính xác. 

Năm 2019 cũng là năm sửa đổi nhiều đạo luật quan trọng liên quan đến 
toàn bộ nền kinh tế như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Chứng 
khoán, Luật quản lý thuế… Đây là những đạo luật hết sức nền tảng, tôi 
nghĩ quá trình thảo luận sẽ vỡ ra nhiều vấn đề hơn. 
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5. Quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ: 
Nguy cơ “đẽo cày” 
Sau hơn 3 năm “đập, sửa” với 6 lần trình Chính phủ, Dự thảo Nghị 
định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng 
xe ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP) vẫn bị đánh giá là 
chưa đạt yêu cầu. 



Chưa thể “lăn bánh”  

“Chúng tôi đang khẩn trương tiếp thu và hoàn chỉnh lại Dự thảo Nghị 
định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô 
tô để có thể đáp ứng đúng tiến độ yêu cầu của Chính phủ”, ông Trần 
Bảo Ngọc, Vụ trưởng Vụ Vận tải (Bộ Giao thông - Vận tải) cho biết. 

Hiện sức ép đối với cơ quan chủ trì soạn thảo trần pháp lý mới cho lĩnh 
vực liên quan sát sườn tới 24.580 doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh vận 
tải hành khách và hàng hóa bằng ô tô đang rất lớn. Từ đầu tháng 
3/2018 tới nay, các văn bản hỏa tốc thúc sớm ban hành nghị định mới 
thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh 
doanh vận tải bằng xe ô tô liên tiếp đổ về Bộ Giao thông - Vận tải 
(GTVT).  

Sự lạc hậu, tù túng của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP và những tác 
động trực diện của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới thực tiễn vận 
tải đường bộ khiến Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Hiệp hội Vận tải 
hàng hóa các địa phương; Hiệp hội Taxi của 2 thành phố lớn là Hà Nội 
và TP.HCM cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải thấy cần một 
luật chơi mới. 

Việc định danh xe vận tải hành khách dưới 9 chỗ ngồi ứng dụng công 
nghệ đến nay vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau. 



Được biết, đầu tháng 3/2019, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 
93/TB-VPCP về kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi 
họp rà soát Dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh 
doanh vận tải bằng xe ô tô. 

Theo đó, Phó thủ tướng đánh giá, Dự thảo Nghị định chưa đáp ứng 
yêu cầu đặt ra, còn nhiều ý kiến khác nhau đối với một số nội dung 
trọng yếu; một số nội dung chưa phù hợp với pháp luật hiện hành, điển 
hình là Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao dịch điện tử. 

Để bảo đảm tính khả thi khi Nghị định được ban hành, Phó thủ tướng 
yêu cầu Bộ GTVT tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, đơn vị: 
Công an, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Thông 
tin và Truyền thông, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia..., các hiệp hội 
và doanh nghiệp vận tải lớn trong và ngoài nước nghiên cứu, rà soát kỹ 
nội dung Dự thảo Nghị định trên tinh thần phù hợp với các luật có liên 
quan.   

Đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô dưới 9 
chỗ ngồi (kể cả người lái xe), Phó thủ tướng giao Bộ GTVT nghiên cứu 
kỹ 2 phương án đã được các thành viên Chính phủ biểu quyết và đề 
xuất thêm phương án phù hợp trên tinh thần bảo đảm các nguyên tắc 
nêu trên, báo cáo Thủ tướng trước ngày 14/4/2019. 

Nguy cơ “đẽo cày” 

Trước đó, trong lần trình Dự thảo Nghị định gần nhất (30/1/2019), Bộ 
GTVT cho biết, có hai quan điểm khác nhau của các thành viên Chính 
phủ về việc quản lý xe ô tô kinh doanh vận tải dưới 9 chỗ ứng dụng 
hợp đồng điện tử (là xe taxi hay là xe hợp đồng).  

“Mỗi phương án đều có những ưu điểm và hạn chế riêng”, ông Lê Đình 
Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết. 

Cụ thể, đối với phương án quản lý xe chở khách dưới 9 chỗ có ứng 
dụng phần mềm là xe taxi (không có xe sử dụng hợp đồng điện tử dưới 
9 chỗ - Phương án 1), chỉ có 8/26 thành viên Chính phủ chọn phương 
án là xe taxi.   

Trong khi đó, đối với phương án quản lý xe chở khách dưới 9 chỗ được 
sử dụng hợp đồng điện tử, đồng thời xe taxi được sử dụng phần mềm 
tính tiền kết nối với hành khách (Phương án 2), có 15/26 thành viên 
Chính phủ chọn phương án là xe hợp đồng. Phương án này bổ sung 
một số quy định để quản lý chặt chẽ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải 
hành khách dưới 9 chỗ (kể cả người lái xe) sử dụng hợp đồng điện tử, 
đảm bảo cân bằng đối với xe taxi.  



Tuy nhiên, Bộ GTVT cho rằng, quy định xe ô tô kinh doanh vận tải dưới 
9 chỗ ứng dụng hợp đồng điện tử là xe taxi dù còn có những hạn chế 
(bao gồm cả việc chưa phù hợp với một số luật hiện nay, như Luật 
Giao dịch điện tử, Luật Giao thông đường bộ), nhưng phương án này 
đáp ứng được việc không triệt tiêu ứng dụng khoa học công nghệ trong 
hoạt động vận tải, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác quản lý và 
không ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân. Đây cũng là lý do 
khiến Bộ GTVT đề xuất chọn Phương án 1, dù đây là phương án thiểu 
số khi xin ý kiến các thành viên Chính phủ. 

“Vướng mắc lớn nhất của Dự thảo Nghị định liên quan đến việc định 
danh các xe vận tải hành khách dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ, mà 
tiêu biểu là Grab. Nếu không xử lý được vấn đề này, Dự thảo Nghị định 
sẽ còn phải dỡ ra, làm lại nhiều lần”, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch 
Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết. 

Kiến nghị định danh đúng bản chất loại hình vận tải taxi và xe hợp 
đồng 

Trong văn bản gửi Bộ Giao thông - Vận tải ngày11/3, Hiệp hội Taxi Hà 
Nội (HATAS) không tán thành với cả 2 phương án về việc quản lý xe ô 
tô kinh doanh vận tải dưới 9 chỗ ứng dụng hợp đồng điện tử, do đều 
phản ánh chưa đúng bản chất của các loại hình vận tải.  

HATAS kiến nghị Bộ GTVT cần định danh cụ thể và đúng bản chất của  
loại hình vận tải taxi và vận tải xe hợp đồng. Trên cơ sở đó, các doanh 
nghiệp sẽ tự căn cứ để lựa chọn và đăng ký loại hình kinh doanh cho 
phù hợp. 
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6. Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ 
số và nền kinh tế số 
Định danh và xác thực điện tử là một yêu cầu tất yếu cho việc xây 
dựng thành công Chính phủ điện tử. 

Sáng 22/3, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ thông tin và Truyền 
thông tổ chức hội thảo với chủ đề “Định danh và xác thực điện tử trong 
phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số”. 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính  phủ Mai Tiến Dũng chủ trì hội 
thảo. 

Định danh và xác thực điện tử là một yêu cầu tất yếu cho việc xây dựng 
thành công Chính phủ điện tử. Nghị quyết số 17 của Chính phủ về một 
số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 



2019-2020, định hướng đến năm 2025 nêu ra quan điển chỉ đạo cụ thể 
xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số 
phải gắn với đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, an ninh quốc gia, bảo 
vệ thông tin cá nhân, tổ chức. 

Trong đó, việc hoàn thiện thể chế, định danh và xác thực điện tử là một 
giải pháp để đẩy mạnh các hoạt động giao dịch điện tử mà vẫn đảm 
bảo các vấn đề về quyền riêng tư, tính chính xác, minh bạch, khả năng 
kiểm soát, trách nhiệm giải trình và bảo toàn an ninh, an toàn thông tin. 

 

Toàn cảnh hội thảo 

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, mức độ quan trọng của định danh 
và xác thực điện tử trong việc triển khai Chính phủ điện tử. Đồng thời, 
xác định đây là nội dung mang tính cần thiết và cấp bách trong nghiên 
cứu, hoàn thiện từ đó để thúc đẩy tính tin cậy của các giao dịch điện tử, 
đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến. 

Ông Lã Hoàng Trung, Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc 
gia, Bộ Thông tin và Truyền thông nêu thực tế, hiện hầu hết giao dịch 
điện tử giữa cơ quan nhà nước và người dân doanh nghiệp trên các 
Cổng dịch vụ công chưa có quy định thống nhất, chưa có cơ chế xác 
thực định danh người sử dụng đảm bảo an toàn. Giao dịch điện tử giữa 
các cơ quan nhà nước chưa có quy định cụ thể về định danh và xác 
thực điện tử. Giao dịch điện tử trong khu vực tư đã có quy định về đảm 
bảo an toàn cho giao dịch điện tử trong một số lĩnh vực, tuy nhiên, 
chưa có quy định tổng thể chung về định danh và xác thực điện tử để 
tham chiếu… 

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính  phủ 
Mai Tiến Dũng khẳng định, vấn đề định danh và xác thực điện tử có vai 



trò quan trọng trong Chính phủ điện tử, đặc biệt khi chúng ta tiến tới 
nền kinh tế số. Trong đó, mỗi một tổ chức, cá nhân phải được định 
danh khi tham gia vào các giao dịch điện tư như dịch vụ công điện tử là 
mục tiêu chúng ta đang hướng tới. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, hiện tại hệ thống cổng thông tin điện 
tử, cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin và định danh xác thực điện tử 
phần lớn đang được thực hiện đơn giản thông qua tài khoản và mật 
khẩu. Do đó, sẽ không đủ đảm bảo định danh xác thực. Vì vậy, cần 
thiết phải nghiên cứu xây dựng và bổ sung khung khổ pháp lý trong 
thời gian tới. Cùng với đó là xây dựng hạ tầng số tạo nền tảng thực 
hiện hóa các chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính 
phủ số, kinh tế số; khuyến khích đổi mới sáng tạo trong hoạt động triển 
khai dịch vụ trực tuyến ở khu vực công nhằm tạo thuận lợi cho việc tiếp 
cận của người dân và doanh nghiệp- đây là vấn đề rất quan trọng. 

“Quý 4/2019, chúng tôi sẽ thông qua Cổng dịch vụ công, việc phải thực 
hiện ngay đầu tiên đó là dịch vụ công kết nối từ Trung ương đến địa 
phương để việc cấp đổi bằng lái xe, cũng như việc đấu giá biển số xe 
những vấn đề gì mà người dân và doanh  nghiệp cần nhất thì sẽ làm 
trước. Chúng ta không làm đồng loạt nhưng làm một hai dịch vụ mang 
tính trọng tâm, trọng điểm, để rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, phải có mã 
định danh, nếu không kịp có mã định danh thì chúng ta sẽ không thực 
hiện được vấn đề chia sẻ kết nối của các tổ chức cá nhân, nếu chúng 
ta không làm được việc này thì sẽ không thành công trong việc thực 
hiện Chính phủ điện tử, chính phủ số”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn 
mạnh. 

Dịp này, hội thảo cũng nghe chia sẽ của các tổ chức quốc tế đến từ 
Estonia, Singapore, Thái Lan, Đan Mạch về các mô hình định danh và 
xác thực điện tử đang được triển khai tại các nước này. Và kinh nghiệm 
trong quá trình triển khai cũng như các thách thức đang gặp phải./. 

Theo vov.vn 

 

7. Chuyên gia UNDP: “Xây dựng lòng tin là yếu tố 
quan trọng trong phát triển Chính phủ số” 
Nhấn mạnh xây dựng lòng tin là yếu tố quan trọng trong phát triển 
Chính phủ số, chuyên gia UNDP khuyến nghị, Chính phủ cần phải 
đảm bảo để người dân có thể tin tưởng khi họ tiếp cận thông tin 
của khu vực công và cảm thấy yên tâm khi họ chia sẻ thông tin 
của mình. 



Nhận định trên vừa được bà Đỗ Thanh Huyền - Chuyên viên phân tích 
chính sách quốc gia về quản trị và tham gia, UNDP Việt Nam đưa ra 
trong phiên hội thảo chuyên đề “Chính phủ số cho những điều tốt đẹp” 
được tổ chức hôm nay, ngày 21/3/2019, trong khuôn khổ Diễn đàn 
Internet Việt Nam 2019-VIF19. 

 

Các diễn giả trao đổi tại phiên hội thảo chuyên đề “Chính phủ số cho 
những điều tốt đẹp” diễn ra sáng 21/3/2019. 

Đồng thuận với 2 diễn giả khác tham gia phiên hội thảo chuyên đề này 
là ông Kim Andreasson - Tư vấn DAKA và bà Samia Melhem - Trưởng 
nhóm kỹ thuật số, Ngân hàng Thế giới, chuyên gia đến từ Chương trình 
Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), bà Đỗ Thanh Huyền cho rằng, tất cả 
những cải tiến của Chính phủ, của khu vực công cần phải nhằm phục 
vụ, ưu tiên công dân đầu tiên. 

Theo bà Huyền, trong nỗ lực xây dựng Chính phủ điện tử, Việt Nam đã 
dần đạt được những tiến bộ nhất định. Đề cập đến chỉ số phát triển 
Chính phủ điện tử của Việt Nam theo đánh giá của Liên hợp quốc, vị 
chuyên gia UNDP nêu, Việt Nam hiện đang đứng thứ 88 trong số 193 
quốc gia về chỉ số xây dựng Chính phủ điện tử, tuy nhiên hạ tầng kỹ 
thuật, hạ tầng công nghệ của Việt Nam theo đánh giá của Liên hợp 
quốc vẫn ở mức thấp. Đứng từ góc độ Chính phủ số, hiện nay Việt 
Nam vẫn ở mức độ trung bình. So với thế giới, mức độ số hóa của 
chính phủ cũng như người dân Việt Nam mới chỉ ở mức trung bình. 



Với những nỗ lực xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số 
của Việt Nam hiện nay, chuyên gia UNDP cho rằng: “Chúng ta hoàn 
toàn có thể hy vọng trong những năm sắp tới, Việt Nam có thể đẩy 
nhanh hơn quá trình số hóa, xây dựng Chính phủ điện tử cũng như là 
thực hiện những dịch vụ hành chính công trên mạng… Hy vọng rằng, 
trong khoảng 10 năm tới, chúng ta sẽ chứng kiến những thay đổi đảng 
kể không chỉ về phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số mà còn là 
việc người dân Việt Nam sẽ tham gia nhiều hơn vào tiến trình này. 
Chính phủ số, Chính phủ điện tử chỉ có thể được xây dựng với sự tham 
gia rộng rãi của Chính quyền và người dân”. 

Cũng trong tham luận tại hội thảo, bà Huyền nhấn mạnh, Chính phủ 
điện tử nghĩa là phải đảm bảo quyền tiếp cận thông tin trong khu vực 
công một cách chính xác và đầy đủ. Cả Chính phủ và người dân đều 
tương tác với nhau, đều hỗ trợ nhau trong việc xây dựng Chính phủ 
điện tử. 

Chia sẻ thông tin từ nghiên cứu, khảo sát các chỉ số xây dựng Chính 
phủ điện tử ở Việt Nam thời gian qua được UNDP Việt Nam thực hiện 
trong năm 2017, bà Huyền cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi đã thu 
được những kết quả hết sức tích cực, thực chất trong việc đánh giá 
tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử Việt Nam thời gian vừa qua. 

Cụ thể, theo bà Huyền, khảo sát của UNDP thực hiện với người dân 
trên khắp Việt Nam cho thấy, có tới 48% những người tham gia khảo 
sát nói rằng họ đã được tiếp cận với Internet tại gia đình. “Đó là một tỷ 
lệ rất đáng kể”, bà Huyền bình luận. 

Những năm qua, tỷ lệ người dùng Internet tại Việt Nam đã có sự phát 
triển nhanh chóng. Việt Nam hiện đã có khoảng 64 triệu người dùng 
Internet, chiếm tới 2/3 dân số.  Tuy nhiên, kết quả khảo sát của UNDP 
cho thấy, trong 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam, ở các thành phố lớn 
như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng… gần như 100% người 
dân đều đã tiếp cận với Internet. Nhưng tại một số địa phương thuộc 
địa bàn vùng sâu, vùng xa, hiện vẫn chỉ có một tỷ lệ nhỏ người dùng 
Internet. “Mặc dù số lượng người dùng Internet tại Việt Nam lớn nhưng 
vẫn còn tình trạng không đồng đều về tỷ lệ sử dụng Internet giữa các 
tỉnh, thành tại Việt Nam”, bà Huyền lưu ý. 

Nhiều người tham gia khảo sát của UNDP còn cho biết  họ thường 
xuyên đọc, thu thập thông tin từ mạng Internet. Thế nhưng, với việc tiếp 
cận các thông tin trong khu vực công, thông tin Chính phủ đề cập đến 
xây dựng Chính phủ điện tử, khảo sát của UNDP cho hay, có 12% tổng 
số người tham gia khảo sát tìm kiếm các thông tin liên quan đến khu 
vực công; và trong số đó, chỉ có 20% đăng nhập vào Cổng thông tin 
điện tử Chính phủ để lấy các thông tin này. 



Đặc biệt, về việc thực hiện thủ tục các thủ tục hành chính công như xin 
cấp phép xây dựng, đăng ký mẫu giấy tờ, chứng chỉ của cá nhân, ví dụ 
như thẻ bảo hiểm… khảo sát của UNDP ghi nhận khoảng 16% người 
tham gia có thể tiếp cận được thông tin qua mạng và họ đều tiếp cận 
theo phương cách cá nhân. “Nhiều người vẫn làm theo cách truyền 
thống là trực tiếp đến các cơ quan nhà nước để làm các thủ tục, thay vì 
tìm hiểu các thông tin trên mạng, thực hiện hoàn toàn quá trình thực 
hiện thủ tục hành chính công này trên mạng”, chuyên gia UNDP chia 
sẻ. 

Một kết quả nữa UNDP phát hiện được từ cuộc khảo sát là vẫn còn 
thiếu thông tin từ các cơ quan chức năng về các cơ chế hành chính 
công trên mạng để người dân có thể biết được và tiếp cận. 

Đại diện UNDP Việt Nam nhấn mạnh: “Điều quan trọng trong xây dựng 
Chính phủ số, Chính phủ điện tử chính là xây dựng lòng tin. Chính phủ 
phải đảm bảo để người dân có thể tin tưởng khi họ tiếp cận thông tin 
của Chính phủ, của khu vực công và cảm thấy yên tâm khi họ chia sẻ 
thông tin của họ - Điều này hoàn toàn nằm ở việc xây dựng lòng tin của 
người dân với Chính phủ. Đây chính là mấu chốt của vấn đề”. 

UNDP cũng nhận thấy rằng Chính phủ Việt Nam đã xây dựng những 
nền tảng như Cổng thông tin điện tử Chính phủ để người dân có thể 
tiếp cận nhưng trên thực tế hiện vẫn không có nhiều người đăng nhập 
vào trang web này để chia sẻ, tìm kiếm thông tin. 

Từ kết quả nghiên cứu, chuyên gia UNDP Việt Nam khuyến nghị, một 
nội dung quan trọng cần được quan tâm thời gian tới là phải làm sao để 
nâng cao nhận thức của người dân, làm cho người dân có thể biết đến 
rộng rãi hơn những nỗ lực của Chính phủ trong xây dựng Chính phủ 
điện tử, cụ thể như nền tảng Cổng thông tin điện tử Chính phủ hoặc 
các cơ chế một cửa trên mạng. Từ đó, người dân có thể đăng nhập và 
chia sẻ thông tin cũng như tìm kiếm các thông tin mà họ cần; hay 
tương tác trực tiếp với các cơ quan hữu quan, để các cơ quan nhà 
nước nhận phản hồi trực tiếp của người dân qua mạng. 

Theo ictnews.vn 

 

8. Sắp công bố cảm nhận của doanh nghiệp về chất 
lượng điều hành kinh tế địa phương 
Ngày 21-3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 
cho biết, ngày 28-3 tới, VCCI phối hợp với Cơ quan Viện trợ Phát 
triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh (PCI) năm 2018. 



Đây là năm thứ 14 liên tiếp VCCI công bố bộ chỉ số đánh giá và xếp 
hạng về chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố tại Việt 
Nam. 

PCI là bộ chỉ số được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam để đánh giá mức độ 
thuận lợi của thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước cấp tỉnh 
khác nhau (như thủ tục đăng ký kinh doanh, đất đai, giấy phép, thanh 
tra, kiểm tra, tham nhũng…) và mức độ hỗ trợ của chính quyền (như 
tính năng động, đào tạo nghề, giải quyết tranh chấp…) theo đánh giá 
của các doanh nghiệp dân doanh đang hoạt động tại địa phương. Gần 
11.000 doanh nghiệp từ 63 tỉnh, thành phố và trên 1.500 doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại 20 địa phương đã tham gia trả lời 
điều tra PCI 2018. 

Bên cạnh đó, như thường lệ, báo cáo PCI 2018 sẽ đánh giá các 
chuyển động trên nhiều lĩnh vực của môi trường kinh doanh Việt Nam 
như chi phí không chính thức, cải cách thủ tục hành chính, giấy phép 
kinh doanh, mức độ minh bạch, môi trường cạnh tranh bình đẳng, các 
khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải. 

Theo sggp.org.vn 

 

9. Đề xuất mới về quản lý và sử dụng tài nguyên 
Internet 
Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử 
dụng tài nguyên Internet. 

 

Ảnh minh họa 



Theo đó, dự thảo bổ sung nội dung: Thay đổi tên chủ thể đăng ký sử 
dụng địa chỉ IP, số hiệu mạng (Bổ sung Điều 29a sau Điều 29). 

Cụ thể, thay đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng địa chỉ IP, số hiệu mạng 
trong các trường hợp: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thay đổi tên 
sang tên mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền; có sự sáp nhập, 
hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức theo 
quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dẫn tới sự thay đổi 
về tổ chức trực tiếp quản lý, vận hành mạng lưới, dịch vụ đã sử dụng 
vùng địa chỉ IP, số hiệu mạng; có sự tổ chức lại doanh nghiệp theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp, dẫn tới sự thay đổi về tổ chức trực tiếp 
quản lý, vận hành mạng lưới, dịch vụ đã sử dụng vùng địa chỉ IP, số 
hiệu mạng. 

Đối với các trường hợp được phép đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng địa 
chỉ IP, số hiệu mạng nêu trên, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp gửi tới 
Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) bản khai đề nghị thay đổi tên chủ 
thể đăng ký sử dụng địa chỉ IP, số hiệu mạng theo mẫu quy định tại 
Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Đối với trường hợp thay đổi tên sang tên mới: cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp phải xuất trình bản gốc hoặc nộp kèm theo bản sao có chứng 
thực quyết định thay đổi tên của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm 
vụ của cơ quan, tổ chức: Cơ quan, tổ chức xuất trình bản gốc hoặc nộp 
kèm theo bản sao có chứng thực quyết định sáp nhập, hợp nhất hoặc 
thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Trường hợp có sự tổ chức lại doanh nghiệp: Doanh nghiệp xuất trình 
bản gốc hoặc nộp kèm theo bản sao có chứng thực quyết định của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền, giấy chứng nhận doanh nghiệp, tài liệu 
chứng minh sự tổ chức lại doanh nghiệp. 

Dự thảo cũng nêu rõ, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiếp nhận vùng 
địa chỉ IP, số hiệu mạng phải thực hiện nghĩa vụ nộp phí, lệ phí sử 
dụng địa chỉ IP tại Việt Nam theo quy định của Bộ Tài chính. 

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị thay đổi tên chủ thể sử 
dụng địa chỉ IP, số hiệu mạng nộp hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền 
thông (Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC). 

Phương thức nộp hồ sơ gồm: Nộp trực tiếp tại trụ sở của VNNIC; gửi 
hồ sơ đến trụ sở của VNNIC qua đường bưu chính; thực hiện trực 
tuyến tại địa chỉ www.diachiip.vn trong trường hợp sử dụng chữ ký số. 

Thời hạn trả lời kết quả xử lý hồ sơ đề nghị đổi tên chủ thể đăng ký sử 
dụng địa chỉ IP, số hiệu mạng là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 



được đủ hồ sơ theo quy định. Trong trường hợp từ chối, VNNIC có văn 
bản trả lời cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nêu rõ lý do. 

Theo baochinhphu.vn 

 

10. Định danh và xác thực điện tử: Quan điểm là 
không chờ đợi 
Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai 
Tiến Dũng, định danh và xác thực điện tử có vai trò quan trọng 
trong việc triển khai Chính phủ điện tử. Đây là nội dung mang tính 
cần thiết và cấp bách cần khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện, từ 
đó thúc đẩy tính tin cậy của các giao dịch điện tử mà đặc biệt là 
dịch vụ công trực tuyến. 

 

Hội thảo "Định danh và Xác thực điện tử trong phát triển Chính 
phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số" 

Triển khai khung hợp tác giữa VPCP và Ngân hàng Thế giới (WB), 
sáng 22/3, VPCP chủ trì, phối hợp cùng Bộ TT&TT, WB và Cơ quan 
Phát triển Quốc tế Australia tổ chức Hội thảo "Định danh và Xác thực 
điện tử trong phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và 
nền kinh tế số". Hội thảo do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến 
Dũng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng chủ trì. 

Khẩn trương hoàn thiện thể chế 



Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng 
nhấn mạnh, trong môi trường điện tử, mỗi cá nhân, tổ chức cần phải 
được định danh khi tham gia vào các giao dịch điện tử như thực hiện 
dịch vụ công trực tuyến, thương mại điện tử… để chứng minh "tôi là tôi" 
trong giao dịch điện tử. 

Dẫn số liệu của WB đưa ra trong cuộc hội thảo cuối năm 2018 với 
VPCP, đó là hiện có gần một tỷ người trên toàn cầu thiếu một hình thức 
định danh hợp pháp, 6,6 tỷ người còn lại có một số hình thức định 
danh, nhưng hơn một nửa không thể sử dụng nó một cách hiệu quả 
trong các hệ sinh thái số ngày nay. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết 
thực tế tại Việt Nam, cá nhân, tổ chức đã có trong tay nhiều loại số, mã 
số như số định danh cá nhân, mã số thuế, BHYT, BHXH, có số điện 
thoại di động, tài khoản ngân hàng… Tuy nhiên, những mã số, số này 
chỉ phục vụ cho cơ quan chủ quản, không kết nối với nhau và không 
được chia sẻ trong giao dịch điện tử. 

  

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Việc nghiên cứu, xây dựng bổ sung 
khuôn khổ pháp lý về định danh điện tử góp phần phát triển các 

hoạt động giao dịch điện tử tại Việt Nam 

Việc xác thực danh tính người dân sử dụng dịch vụ dựa vào chứng 
minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hay các giấy tờ tùy thân khác 
vẫn còn rất phổ biến, gây bất tiện cho người dân và giảm hiệu quả khi 
cung cấp dịch vụ. Tại mỗi hệ thống, như Cổng thông tin điện tử, Cổng 
dịch vụ công, hệ thống thông tin, việc định danh và xác thực hiện nay 



phần lớn được thực hiện đơn giản thông qua tài khoản và mật khẩu, 
không đủ bảo đảm định danh chính xác của người tham gia giao dịch. 

"Đây là vấn đề lớn trong quản lý giao dịch điện tử, nếu không giải quyết 
được thì các hoạt động ứng dụng điện tử có sự tham gia của tổ chức, 
cá nhân sẽ không thành công", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến 
Dũng nhấn mạnh. 

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, việc nghiên cứu, xây dựng bổ sung 
khuôn khổ pháp lý về định danh điện tử là rất cần thiết, tạo điều kiện 
thúc đẩy triển khai các dịch vụ định danh điện tử tin cậy, góp phần phát 
triển các hoạt động giao dịch điện tử tại Việt Nam. 

Nhiều nước trên thế giới như Canada, Phần Lan, Estonia, Đức, Ấn Độ, 
Singapore, Hàn Quốc đã triển khai thành công hệ thống định danh điện 
tử làm nền tảng cho việc thiết lập và cung cấp thành công dịch vụ công 
trực tuyến và phát triển thương mại điện tử. 

“Dự kiến quý IV/2019, chúng ta sẽ khai trương Cổng dịch vụ công, việc 
phải thực hiện ngay đầu tiên đó là dịch vụ công kết nối từ Trung ương 
đến địa phương để cấp đổi bằng lái xe, cũng như đấu giá biển số xe… 
Những vấn đề nào mà người dân và doanh nghiệp cần nhất thì sẽ làm 
trước. Chúng ta không làm đồng loạt nhưng làm một số dịch vụ mang 
tính trọng tâm, trọng điểm, để rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, phải có mã 
định danh, nếu không kịp có mã định danh thì chúng ta sẽ không thực 
hiện được vấn đề chia sẻ, kết nối của các tổ chức cá nhân, nếu chúng 
ta không làm được việc này thì sẽ không thành công trong việc thực 
hiện Chính phủ điện tử, chính phủ số”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn 
mạnh. 



 

Ông Achim Fock: Định danh và xác thực hiện tử sẽ thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế-xã hội 

3 khuyến nghị cho Việt Nam 

Theo ông Achim Fock, Giám đốc điều phối danh mục và hoạt động 
dự án, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, định danh và xác thực điện 
tử đang được các nước trên thế giới theo đuổi. Mục tiêu chung là nâng 
cao cung cấp dịch vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội, phát triển hệ 
sinh thái chứng thực mạnh mẽ an toàn và có khả năng nhân rộng. 

Ông Achim Fock đánh giá cao Chính phủ Việt Nam đã có tiến bộ lớn 
trong việc tạo ra nền tảng cho xây dựng Chính phủ điện tử; đồng thời, 
chúc mừng VPCP và Bộ TT&TT là những đơn vị đi đầu xây dựng, thúc 
đẩy Việt Nam trở thành nền kinh tế số mạnh. 

"Chúng ta đang sống trong thế giới công nghệ số ngày càng phát triển. 
Đây là điều kiện thuận lợi cho hệ thống định danh điện tử. Nếu được 
xây dựng hợp lý, hệ thống này có thể tạo ra nguồn lợi cho công dân, 
doanh nghiệp. Cơ hội to lớn này không nên bỏ lỡ trong kỷ nguyên số", 
ông Achim Fock nhấn mạnh. 

Dựa trên kinh nghiệm quốc tế, ông Achim Fock đưa ra 3 khuyến 
nghị đối với Việt Nam. Đầu tiên, đó là cần phải tránh sự phân tán, nhiều 
cơ sở dữ liệu tại Việt Nam; bảo đảm hệ thống thông tin sạch và đáng 
tin cậy để cung cấp nền tảng cho hệ sinh thái xác thực và định danh số. 

Thứ hai, tính bảo mật cần được đặt lên hàng đầu bởi thông tin cá nhân 
có thể đứng trước rủi ro khi xác thực số. Việc tạo ra hệ sinh thái định 



danh số là cần thiết và cần được thực hiện cùng với việc tăng cường 
khung pháp lý bảo vệ dữ liệu. 

Cuối cùng, hệ thống định danh và xác thực hiện tử hiệu quả đòi hỏi 
phải có sự hợp tác chặc chẽ hơn nữa giữa các bên liên quan, sự phối 
hợp cơ quan bộ ngành, hợp tác công tư và đặt con người làm trọng 
tâm. 

Tại Hội thảo, các chuyên gia trong và ngoài nước đã chia sẻ về các mô 
hình định danh và xác thực điện tử đang được triển khai tại một số 
quốc gia như: Estonia, Singapore, Thái Lan, Đan Mạch, kinh nghiệm và 
các thách thức trong quá trình triển khai; đồng thời thảo luận về các giải 
pháp cũng như sự cần thiết phải xây dựng và hoàn thiện khung thể chế 
cho Việt Nam trong lĩnh vực này. 

Đại diện VPCP cũng đề xuất giải pháp Mobile PKI với những ưu điểm 
như: Số lượng thuê bao di động lớn (hơn 120 triệu), thuận lợi cho 
người dân, không yêu cầu phải có thiết bị di động thông minh, chi phí 
nâng cấp SIM thấp, đã triển khai tại nhiều nước, sẵn sàng về giải pháp 
kỹ thuật... 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: “Định danh và xác thực điện tử là 
nội dung mang tính cần thiết và cấp bách cần khẩn trương 
nghiên cứu, hoàn thiện, từ đó thúc đẩy tính tin cậy của các 
giao dịch điện tử mà đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến" 

Quan điểm là không chờ đợi 

Phát biểu kết luận Hội thảo, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: 
“Định danh và xác thực điện tử là nội dung mang tính cần thiết và cấp 



bách cần khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện, từ đó thúc đẩy tính tin 
cậy của các giao dịch điện tử mà đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến. 
Và quan điểm là chúng ta không chờ đợi, cuộc sống đòi hỏi thì chúng ta 
phải làm. Việc định danh cần tập trung để triển khai các dịch vụ công, 
theo hướng là lĩnh vực nào người dân và doanh nghiệp cần nhất thì ưu 
tiên trước”. 

Khẳng định việc quan trọng đầu tiên đó là cần hoàn thiện thể chế, Bộ 
trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị Bộ Công an sớm trình Nghị định về Bảo 
mật dữ liệu cá nhân; Bộ TT&TT sớm trình Nghị định về định danh và 
xác thực điện tử và Nghị định về Kết nối và chia sẻ. Đây sẽ là những 
cơ sở pháp lý cho xây dựng định danh và xác thực điện tử, tạo điều 
kiện để đẩy mạnh việc cung cấp và thực hiện dịch vụ công trực tuyến 
một cách an toàn và hiệu quả. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng đề nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành 
chính (VPCP) trong quá trình thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia phối 
hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện định danh 
và xác thực điện tử tại Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm tạo điều 
kiện cho người dân, tổ chức mà vẫn bảo đảm tính chính xác, an ninh, 
an toàn thông tin trong các giao dịch. Đồng thời, nghiên cứu những đề 
xuất, khuyến nghị của các chuyên gia để tổng hợp báo cáo Tổ Công 
tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử, báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ đối với những đề xuất cụ thể. 

Người đứng đầu VPCP cũng cảm ơn các chuyên gia trong và ngoài 
nước, các Bộ, ngành, một số doanh nghiệp liên quan và các tổ chức 
quốc tế tại Việt Nam đã đồng hành cùng VPCP, Chính phủ Việt Nam 
trong công cuộc xây dựng Chính phủ điện tử. 

Theo chinhphu.vn 

 
11. Bình Chánh cải cách hành chính vì người dân 

 



 
Cán bộ UBND huyện Bình Chánh hướng dẫn người dân tra cứu thủ tục 

hành chính qua ứng dụng trực tuyến. 

Đảng bộ và chính quyền huyện Bình Chánh xác định thực hiện tốt công 
tác cải cách hành chính sẽ tạo bước đột phá trong quá trình thực thi 
công vụ, xây dựng nền hành chính công tại địa phương ngày càng hiện 
đại, góp phần phục vụ tốt hơn đời sống của người dân. 

Thời gian gần đây, UBND huyện Bình Chánh tăng cường các hoạt 
động đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện thường xuyên công tác 
kiểm tra công vụ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và đề ra các giải pháp 
hiệu quả khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ như: Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính theo quy 
định; công tác phối hợp thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 
theo quy trình liên thông; chấn chỉnh công tác tiếp công dân trong cán 
bộ, công chức trực giải quyết thủ tục hành chính; tác phong làm việc, 
phong cách giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong 
thực hiện nhiệm vụ; bố trí hợp lý và khoa học; công khai quy hoạch…; 
ngoài ra còn công khai bộ thủ tục hành chính đang thực hiện tại UBND 
huyện và tại các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết thủ tục hành 
chính, UBND 16 xã, thị trấn và đến tận ấp, khu phố để người dân tiện 
theo dõi và cập nhật các thủ tục hành chính khi có nhu cầu. 

Nhằm tăng sự hài lòng của cá nhân, tổ chức về công tác giải quyết hồ 
sơ, thủ tục hành chính, Huyện ủy Bình Chánh đã chỉ đạo các ban, 
ngành của huyện phối hợp Bưu điện thành phố tiến hành dịch vụ 
chuyển phát tại địa chỉ, đồng thời thực hiện thư xin lỗi khi giải quyết hồ 
sơ trễ hạn mà nguyên nhân thuộc về cơ quan nhà nước, đồng thời ban 



hành Quy định về đạo đức công vụ của cán bộ, công chức và Quy tắc 
ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan 
chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và UBND 16 xã, thị trấn. 
Qua đó, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động đã được nâng lên, hạn chế tình trạng giải quyết hồ sơ 
tồn đọng, kéo dài. 

Ðến nay, UBND huyện đã áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với 36 lĩnh vực với 
227/227 thủ tục hành chính. 12/12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND 
Huyện, 16/16 UBND xã, thị trấn thực hiện ứng dụng hệ thống quản lý 
chất lượng phù hợp với TCVN ISO 9001:2015 và ISO điện tử. Một 
trong những nội dung giúp thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, 
đó là dịch vụ công trực tuyến. Hiện số lượng thủ tục hành chính được 
cung cấp trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn huyện là 42 thủ tục trong 7 
lĩnh vực: Xây dựng, thành lập và hoạt động hộ kinh doanh, tư pháp - hộ 
tịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, công nghiệp tiêu dùng và 
lao động - tiền lương. Bên cạnh đó, UBND huyện phối hợp Sở Thông 
tin và Truyền thông thành phố triển khai 17 thủ tục hành chính trực 
tuyến mức độ 3; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các 
thủ tục thuộc các lĩnh vực kinh tế, tư pháp, lao động, vệ sinh an toàn 
thực phẩm. Trong năm 2018, UBND huyện đã triển khai áp dụng các 
mô hình, sáng kiến trong công tác cải cách hành chính, như: Thực hiện 
gửi thư mời họp, hoặc hoãn họp qua e-mail và tin nhắn; phát hành lịch 
công tác tuần của UBND huyện qua e-mail giúp các đơn vị nhận nhanh, 
giảm cước và thời gian chờ; thực hiện quy trình liên thông thủ tục cấp 
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - cấp mã số thuế. Ðồng thời, Bình 
Chánh mở rộng thành lập 16/16 tổ công tác hướng dẫn người dân đến 
giải quyết thủ tục hành chính ở 16 xã, thị trấn. Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả huyện bố trí vi-đê-ô clip tuyên truyền, phổ biến các bước, quy 
trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và trình chiếu trên các 
màn hình. 

Thông qua công tác tiếp dân và các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu
Quốc hội, HÐND thành phố trên địa bàn huyện, các cuộc hội nghị gặp 
gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo huyện với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh 
trên địa bàn, đồng thời, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tăng 
cường gặp gỡ, đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, ban nhân dân ấp, khu 
phố, tổ nhân dân, tổ dân phố, qua đó tuyên truyền, giới thiệu dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3 về thực hiện các thủ tục hành chính liên 
quan lĩnh vực lao động, đăng ký kinh doanh. 

Cùng với việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, vào cuối 
năm 2018, UBND huyện đã tổ chức lễ công bố đưa vào sử dụng ứng 



dụng "Bình Chánh trực tuyến". Ứng dụng được phát triển nhằm mục 
đích: Tạo sự thuận lợi hơn nữa cho người dân phản ánh, giám sát và 
tương tác với cơ quan nhà nước (khi phát hiện các hành vi vi phạm 
trong lĩnh vực môi trường, trật tự đô thị và các lĩnh vực an ninh - trật tự, 
an toàn giao thông cũng như các lĩnh vực khác, người dân chỉ cần 
chụp ảnh, quay phim điền các thông tin liên quan và gửi phản ánh 
thông qua ứng dụng Bình Chánh trực tuyến, ngay lập tức thông tin 
phản ánh của người dân sẽ được chuyển đến điện thoại của lãnh đạo 
UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan để 
xử lý theo quy định); người dân có thể theo dõi, kiểm tra và đánh giá 
kết quả xử lý. Bên cạnh đó, ứng dụng còn cho phép tra cứu tình trạng 
giải quyết hồ sơ hành chính, đánh giá mức độ hài lòng của người dân 
đối với hoạt động của chính quyền… đây được xem là bước đi mới 
mang tính đột phá của UBND huyện Bình Chánh trong cải cách hành 
chính. 

Theo nhandan.com.vn 

 

12. Nghệ An: Tỷ lệ hồ sơ đăng ký kinh doanh qua 
mạng đạt 100% 

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong quý I năm 2019 
(tính đến 15/3/2019), Sở đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh cho 340 doanh nghiệp; tỷ lệ hồ sơ đăng ký kinh doanh qua 
mạng đạt 100%. 

Để hỗ trợ cho doanh nghiệp, ngày 20/2/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
khai trương Cổng dịch vụ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ 
An, nhằm cung cấp các dịch vụ online đến công dân, doanh nghiệp 
như: dịch vụ đăng ký trước số tài khoản ngân hàng; dịch vụ đăng ký 
mẫu dấu; dịch vụ trả kết quả tại nhà, tại trụ sở doanh nghiệp thông qua 
bưu chính công ích; đồng thời liên kết đến các trang dịch vụ công khác 
như đăng ký kinh doanh qua mạng; cổng thông tin điện tử của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư... 



Khai trương Cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp.  

Cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp đi vào hoạt động giúp 
doanh nghiệp có thể thực hiện thuận tiện tại trụ sở các dịch vụ đăng ký 
trước số tài khoản ngân hàng, dịch vụ đăng ký khắc dấu trước theo yêu 
cầu, dịch vụ nộp và trả kết quả hồ sơ tại nhà qua bưu điện.  

Giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và 
Đầu tư.  

Từ đầu năm 2019 đến nay, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 
đạt 100% (cao hơn so với Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu 20%). 

Trong quý I năm 2019 (tính đến 15/3/2019), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã 
cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 340 doanh nghiệp, 



bằng 96,3% cùng kỳ; tổng số vốn đăng ký 3.392,2 tỷ đồng, tăng 58,7% 
cùng kỳ; số vốn đăng ký bình quân là 9,9 tỷ đồng/doanh nghiệp; có 
thêm 206 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 52,5% so với cùng 
kỳ năm 2018. 

Theo baonghean.vn 

 

13. Đến tận nhà cấp căn cước công dân 
Hàng trăm người cao tuổi ở quận 9 (TPHCM) có thể ở nhà hoặc 
đến nhà tổ trưởng trò chuyện và chờ công an đến cấp căn cước 
công dân (CCCD) miễn phí, thay vì phải đến trụ sở công an quận. 

 

Công an quận 9 chụp ảnh chân dung cho ông Nguyễn Quang Võ 

“Một người dân đang ngồi trên giường. Hai bên là 2 cán bộ Công an 
quận 9, mỗi người cầm một đầu tấm vải căng lên sau lưng người dân 
làm phông nền. Phía trước, một công an khác kê tạm chiếc máy tính 
trên ghế nhựa, nối dây vào máy ảnh để chụp ảnh chân dung người dân 
có nhu cầu làm CCCD”. Phong cách làm khá mới này vừa diễn ra tại 
nhà ông Nguyễn Quang Võ (sinh năm 1939, ở phường Tăng Nhơn Phú 
A, quận 9). 

Như vậy, chỉ cần 15 phút từ khi có mặt tại nhà ông Võ, các cán bộ công 
an đã hoàn tất những công đoạn cuối của quy trình cấp CCCD cho ông 
Võ và vợ ông. Sau đó, các anh nhanh chóng đến nhà người dân khác 
tiếp tục cấp CCCD. Trước khi rời đi, cảnh sát khu vực (CSKV) không 
quên căn dặn: “Khi nào có CCCD, cháu sẽ mang đến trao tận tay”. 

Chia sẻ với phóng viên, bà Trần Thị Xuân (vợ ông Nguyễn Quang Võ) 
cho biết, năm 2018, ông Võ bị tai biến, không đi lại được nên không thể 



đến Công an quận đổi chứng minh nhân dân (CMND) sang CCCD. “Tôi 
rất cảm động khi các cán bộ công an đến tận nhà hướng dẫn tận tình 
cho vợ chồng tôi điền tờ khai, chuẩn bị các giấy tờ để cùng làm CCCD”, 
bà Xuân bày tỏ. 

Cũng trong hôm ấy, tại nhà tổ trưởng tổ dân phố 10, khu phố 2, 
phường Tăng Nhơn Phú A, có 21 người cao tuổi đến ngồi uống trà, 
cười nói rôm rả để chờ tổ cấp CCCD lưu động trên đến phục vụ. Ngay 
khi có mặt, các anh công an nhanh chóng bày biện máy ảnh, laptop, 
máy lấy dấu vân tay trên các bàn “dã chiến” và căng tạm tấm vải làm 
phong nền để chụp ảnh chân dung từng người. Trong vòng chưa đến 1 
giờ, toàn bộ 21 người dân có nhu cầu cấp CCCD đã được giải quyết. 

Tuy nhiên, để có được kết quả giải quyết nhanh - gọn như trên, khâu 
hoàn tất hồ sơ kê khai, kiểm tra hồ sơ đã được chuẩn bị trước đó. Đầu 
tiên, CSKV rà soát nhu cầu trên địa bàn mình phụ trách. Khi xác định 
người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, không đủ sức khỏe, bệnh 
nặng… có nhu cầu đổi CMND sang CCCD hoặc cấp lại CCCD thì 
CSKV sẽ hướng dẫn người dân điền vào tờ khai. Nhiều trường hợp, 
người dân chỉ ký tên vào tờ khai, còn CSKV hỗ trợ luôn việc điền nội 
dung liên quan vào tờ khai. 

Sau khi hoàn tất, CSKV chuyển hồ sơ (kèm bản sao CMND, hộ khẩu) 
về Đội CSQLHC-TTXH để nơi này kiểm tra, đối chiếu hồ sơ. Từ các bộ 
hồ sơ đã đủ điều kiện, ít nhất 2 công an Đội CSQLHC-TTXH sẽ đem 
theo “bộ đồ nghề”, rồi cùng CSKV đến từng nhà người dân lấy dấu vân 
tay, chụp ảnh chân dung, hoàn tất quy trình cấp CCCD. 

Theo Trung tá Nguyễn Viết Hận, Đội phó Đội CSQLHC-TTXH, Công an 
quận 9, quận 9 có số lượng dân nhập cư đông và nhu cầu đổi hoặc cấp 
mới CCCD nhiều. Trong khi đó, nhiều phường như Long Bình, Long 
Phước, Phú Hữu… ở xa trung tâm quận nên việc đi lại làm CCCD khó 
khăn, nhất là với những người cao tuổi, người bị bệnh không đi lại 
được. Trước đây, quận cũng đến nhà người dân cấp CCCD nhưng 
phải mượn “bộ đồ nghề” từ Phòng CSQLHC-TTXH, Công an TPHCM, 
nên chỉ giải quyết được phần nhỏ nhu cầu của người dân. Từ khi được 
Công an quận 9 trang bị máy cấp CCCD lưu động thì lên kế hoạch định 
kỳ đến nhà người dân, các khu phố và bệnh viện cấp CCCD (để những 
người này có đủ hồ sơ mua BHYT) cho người dân. Tính đến nay, đội 
đã cấp CCCD tại nhà, khu phố cho khoảng 600 người dân không đi lại 
được; người có công cách mạng, gia đình chính sách và người cao 
tuổi. 

Cùng đó, Đội CSQLHC-TTXH cũng phối hợp với các trường PTCS cấp 
CCCD cho các em đến tuổi (chủ yếu là lớp 9), với khoảng 1.000 học 
sinh/năm. Mặc khác, thực hiện chủ trương cải cách hành chính, tạo 



thuận lợi cho người dân, Công an quận 9 cũng rút ngắn thời gian giải 
quyết một số thủ tục liên quan đến hộ khẩu từ 3 ngày xuống giải quyết 
luôn trong ngày. “Vì có người đã chuyển đi nơi khác sinh sống, nay 
quay về cắt khẩu và nếu không giải quyết trong ngày thì người dân 
buộc phải thuê phòng ở lại, chờ giải quyết sẽ phát sinh thêm thời gian, 
chi phí không đáng”, Trung tá Nguyễn Viết Hận tâm sự. 

 Theo sggp.org.vn 

 

 


