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1. Cải cách thủ tục hành chính sẽ đi vào thực chất 
hơn 
Cải cách TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh năm 2019 sẽ đi vào 

thực chất hơn, trong đó, tập trung cải thiện các chỉ số thành phần 

của Báo cáo Môi trường kinh doanh; lấy sự hài lòng của doanh 

nghiệp, người dân là thước đo hiệu quả hoạt động của chính 

quyền các cấp. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị. 

Chiều 14/5, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức Hội nghị giao ban 

trực tuyến với 24 Bộ, ngành, 63 địa phương về công tác cải cách thủ 

tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. 

CCHC phải mạnh mẽ và "nét" hơn nữa 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh, 

cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ với nhiều nhiệm vụ được chỉ đạo 

quyết liệt trong thời gian qua. Thông qua sự chỉ đạo quyết liệt của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc hiệu quả của các Bộ, 

ngành, địa phương, môi trường kinh doanh tại Việt Nam đã được cải 

thiện. 



Theo báo cáo về Môi trường kinh doanh 2019 của Việt Nam do Ngân 

hàng Thế giới công bố, năm 2018 chỉ số môi trường kinh doanh đã tăng 

13 bậc, xếp thứ 69/190 nền kinh tế. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc 

tế Standard&Poors vừa công bố nâng hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn 

cho Việt Nam từ mức “BB-” lên mức “BB” với triển vọng “ổn định”, đồng 

thời khẳng định xếp hạng tín nhiệm ngắn hạn cho Việt Nam ở mức “B”. 

"Điều này dự báo nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng 

nhanh, phản ánh môi trường hoạch định chính sách của Việt Nam đang 

được cải thiện", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nêu ý kiến. 

Ví dụ cụ thể về sự quyết liệt của cải cách TTHC, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

VPCP cho biết, năm 2017, ngành Hải quan cắt giảm về thời gian thông 

quan trực tiếp tại các cửa khẩu giảm 3 giờ (từ 58 xuống 55 giờ) đối với 

hàng xuất khẩu; đối với hàng nhập khẩu giảm 6 giờ (từ 62 xuống 56 

giờ); chi phí thông quan trực tiếp tại cửa khẩu cho 1 lô hàng giảm được 

19 USD. Như vậy, với trên 11 triệu tờ khai của năm 2017, doanh 

nghiệp tiết kiệm được trên 200 triệu USD cho thủ tục thông quan 

(tương đương hơn 4.000 tỷ đồng). 

Từ năm 2018 đến nay, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, đã cắt giảm được 3.425/6.191 điều kiện kinh doanh (đạt 110,6% 

so với mục tiêu); cắt giảm 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên 

ngành khi thực hiện xuất nhập khẩu, giúp tiết kiệm hơn 18 triệu ngày 

công/năm, tương đương 6.300 tỷ đồng/năm. 

Làn sóng khởi nghiệp được hình thành đã huy động được nguồn vốn 

cho nền kinh tế, năm 2016, Việt Nam có 110 nghìn doanh nghiệp được 

thành lập mới, năm 2017 có 127 nghìn doanh nghiệp và năm 2018 có 

hơn 131 nghìn doanh nghiệp được thành lập. Tính chung cả vốn đăng 

ký mới và vốn đăng ký tăng thêm thì năm 2018 ước tính các doanh 

nghiệp đã bổ sung cho nền kinh tế 3,9 triệu tỷ đồng. 

Đây là những ví dụ cụ thể của việc cải cách TTHC hiệu quả trong thời 

gian qua. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, những kết quả 

đã đạt được trên chưa đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, năm 2019 cần đặt ra yêu cầu nhiệm vụ 

cần phải cải cách mạnh mẽ, "nét" hơn và thực chất hơn nữa về: Cải 

thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cắt giảm điều kiện kiểm tra 

chuyên ngành, cắt giảm điều kiện không cần thiết, các thủ tục gây rào 

cản cho doanh nghiệp... 



Bộ phận Một cửa giúp giảm phiền hà, nhũng nhiễu 

Theo Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (VPCP) Ngô Hải Phan, tại các 

Bộ, ngành, đa số đã thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC. 

Tại các địa phương hầu hết đã hoàn thành việc tổ chức, kiện toàn bộ 

phận Một cửa; có 53/63 tỉnh, thành phố đã thành lập Trung tâm phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh để tiếp nhận và giải quyết TTHC. 

Là cơ quan tiên phong trong triên khai cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, Bộ Xây 

dựng là một trong 2 Bộ sớm hoàn thành và đưa vào hoạt động bộ phận 

tiếp nhận và trả TTHC. Kết quả tại bộ phận Một cửa của Bộ hoạt động 

hiệu quả, giảm bớt thủ tục phiền hà, nhũng nhiễu. Thứ trưởng Bộ Xây 

dựng cho biết người dân đánh giá việc giải quyết TTHC tại Bộ thuận 

tiện, bớt phiền hà so với trước đây và cảm thấy yên tâm khi phí, lệ phí, 

ngày hẹn trả hồ sơ được công khai. 

Việc cải cách TTHC tại Bộ Tài chính cũng bước đầu đáp ứng sự mong 

đợi người dân. Bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính chia sẻ bộ 

phận Một cửa được triển khai đã tạo ra sự minh bạch, hiệu quả, giảm 

chi phí thời gian cho cá nhân, tổ chức, tạo điều kiện cho người dân 

không tiếp xúc trực tiếp với cán bộ, công chức trong quá trình giải 

quyết TTHC. Theo bà Vũ Thị Mai, tiến tới việc giải quyết TTHC ở mức 



độ 4 sẽ càng thuận lợi hơn nữa cho người dân, nâng cao năng suất lao 

động và việc bố trí cán bộ. 

Là địa phương được đánh giá hiệu quả trong cải cách TTHC, Phó Chủ 

tịch tỉnh Quảng Ninh Đặng Văn Hậu chia sẻ, cải cách TTHC tại tỉnh có 

nhiều nội dung, trong đó quan trọng nhất là cải cách mối quan hệ giữa 

người dân và cơ quan hành chính nhà nước. 

Mô hình Trung tâm hành chính công được triển khai tại Quảng Ninh 

trong 5 năm qua được đánh giá hiệu quả bởi nhiều yếu tố, trong đó có 

yếu tố thực hiện khâu 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả 

hồ sơ). Các sở, ngành của tỉnh làm việc tại Trung tâm đã được phát 

con dấu thứ 2 đặt tại đây. Để làm được như vậy, cán bộ làm việc tại 

Trung tâm ở cấp lãnh đạo phòng được ủy quyền ký TTHC. Việc ủy 

quyền này bảo đảm giải quyết thủ tục nhanh, kịp thời, không nợ thủ tục. 

Hiện 99% TTHC tại Quảng Ninh được giải quyết trước hạn và đúng 

hạn. 

Về mô hình Trung tâm hành chính công, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP 

cho biết mô hình Trung tâm hành chính công trực thuộc UBND tỉnh, 

Trung tâm hành chính công trực thuộc UBND cấp huyện đang được 

một số địa phương như Quảng Ninh, Bắc Ninh... thí điểm và có hiệu 

quả. "Chúng tôi ủng hộ chủ trương này và việc thực hiện phải bảo đảm 

giải quyết TTHC tại chỗ cho người dân", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP 

nêu ý kiến. 

Ghi nhận và tiếp thu toàn bộ ý kiến tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

VPCP nhấn mạnh, năm 2019, cải cách TTHC, cắt giảm điều kiện kinh 

doanh sẽ đi vào thực chất hơn. Yếu tố “thực chất” thể hiện ở chỗ sẽ 

tiếp tục rà soát, bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh 

doanh không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi; thực thi đầy đủ, triệt 

để những cải cách về điều kiện kinh doanh đã phê duyệt trong năm 

2018; kiên quyết không để phát sinh thêm các điều kiện kinh doanh so 

với số lượng đã công bố, công khai. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập 

trung nguồn lực, chỉ đạo triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến hơn 

nữa về công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và gửi nhận văn bản điện tử. 

Nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP 

chia sẻ, kinh nghiệm thực tiễn triển khai cho thấy, ở đâu lãnh đạo Bộ, 

ngành địa phương quan tâm, đơn vị chủ trì triển khai chủ động sáng tạo 



trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện thì ở đó có kết quả rõ 

rệt. 

Theo baochinhphu.vn 

 

2. Cải cách thủ tục là dư địa tăng trưởng 
Thông tin tại hội nghị giao ban trực tuyến về việc cắt giảm, đơn giản 

hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính (TTHC) 4 tháng đầu năm 

do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 14-5 cho thấy, đến nay các bộ 

đã ban hành 29 văn bản, cắt giảm hơn 3.400 điều kiện kinh doanh; đã 

trình, ban hành theo thẩm quyền 21 văn bản để cắt giảm, đơn giản hóa 

trên 6.700 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành; giúp tiết kiệm hơn 

18 triệu ngày công, tương tương trên 6.300 tỷ đồng.  

Việc đưa 126 thủ tục hải quan tham gia một cửa quốc gia, ASEAN 

trong năm 2018 đã có kết quả toàn diện, đột phá nhất từ trước tới nay 

trong thực hiện cải cách lĩnh vực hải quan. Lũy kế trong 4 năm qua, số 

thủ tục tham gia cơ chế một cửa đã đạt 97%. Dự kiến cuối năm nay, 

các bộ, ngành sẽ kết nối 100% thủ tục, đạt cấp độ 4 (thanh toán chi 

phí) lên cơ chế một cửa. Tỷ lệ hàng hóa kiểm tra chuyên ngành đã 

giảm mạnh từ 35% tổng khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu xuống 

còn 19,1% trong vòng 3 năm. Đây là tác động rất lớn, chưa kể đến 

những cái lợi không thể đong đếm được là giúp doanh nghiệp hứng 

khởi hơn trong kinh doanh. Điển hình trong đó là Bộ Xây dựng. Từ cải 

cách TTHC, áp dụng mô hình một cửa tập trung, bộ này đã hoàn thành 

toàn bộ 100% hồ sơ hành chính. Hay như tỉnh Quảng Ninh, đã thực 

hiện cải cách hành chính 5 năm nay, với 14 đơn vị cấp huyện và 1 

trung tâm hành chính cấp tỉnh. Mô hình này hoạt động rất hiệu quả với 

“4 tại chỗ”, từ tiếp nhận hồ sơ, đến thẩm định, phê duyệt và trả kết quả 

ngay. 

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng trên, vẫn còn một số bộ chưa 

hoàn thành việc ban hành văn bản, đơn giản hóa TTHC, như: Bộ Giao 

thông Vận tải còn 3 nghị định, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp mỗi bộ còn 

1 nghị định… Báo cáo giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung 

ương MTTQ Việt Nam cũng chỉ ra danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên 

ngành vẫn còn nhiều, khi đến tháng 3, còn tới 70.087 mặt hàng (dù đã 

giảm 12.611 mặt hàng). Không những không giảm danh mục hàng hóa 

kiểm tra chuyên ngành, có bộ ngành còn tăng số lượng mặt hàng thuộc 

lĩnh vực quản lý như: cơ yếu, trang thiết bị y tế… 



Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, hiện 

Văn phòng Chính phủ và nhiều địa phương đã áp dụng quản lý hồ sơ 

bằng phần mềm điện tử, không có hồ sơ giấy. Đối với mô hình trung 

tâm hành chính công hoạt động hiệu quả, Văn phòng Chính phủ sẽ đề 

nghị Thủ tướng cho thí điểm. Trung tâm hành chính này phải giải quyết 

thủ tục “4 tại chỗ”, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người dân. Tinh 

thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là cắt giảm mạnh TTHC, đăng 

ký kinh doanh thực chất và theo hướng Chính phủ kiến tạo, minh bạch. 

Cải cách hành chính phải đi vào những việc làm cụ thể mang lại lợi ích 

cho người dân, doanh nghiệp. Những thủ tục, dịch vụ công nào người 

dân, doanh nghiệp đang bức xúc nhất thì phải xem xét làm trước, đơn 

cử như các thủ tục về cấp đăng ký khai sinh, lập doanh nghiệp, cấp 

đăng ký kinh doanh.  

Hiện Việt Nam là một trong 3 quốc gia trong khu vực triển khai mạnh 

mẽ cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN. Chủ trương của Chính 

phủ rất rõ ràng, đó là quản lý nhà nước vẫn phải đảm bảo, nhưng 

không lấy lý do này tạo ra rào cản phát triển, tăng chi phí của doanh 

nghiệp, người dân. Điều cần thiết hiện nay là sớm công bố các bộ thủ 

tục và tiến tới số hóa, công khai; cùng với đó là cải cách quy trình, cắt 

giảm thủ tục không cần thiết trong bộ hồ sơ. Trong vấn đề này, chỉ khi 

xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu thì việc cải cách mới thực sự 

hiệu quả. Thực tế đã cho thấy, ở đâu lãnh đạo địa phương tích cực 

thực hiện cải cách hành chính thì hiệu quả đem lại sẽ cao hơn rất 

nhiều. Cải cách TTHC, cắt giảm thủ tục và danh mục mặt hàng kiểm tra 

phải thực chất, không được máy móc, không được để lợi ích nhóm lợi 

dụng, chi phối. Cải cách TTHC là dư địa tăng trưởng, nếu làm tốt thì đó 

là điều kiện rất quan trọng cho phát triển. 

Theo sggp.org.vn 

 

3. Hàng nghìn hồ sơ được ngành xây dựng giải 
quyết đúng hạn 
Toàn bộ 1.158 hồ sơ thủ tục hành chính đã được Bộ Xây dựng tiếp 

nhận và giải quyết đúng hạn. 



 

Bộ Xây dựng vận hành trung tâm một cửa hành chính tập trung 

Trong các lĩnh vực hoạt động, cải cách hành chính là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Xây dựng. 

Đáng chú ý, trong quý I, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 

147/QĐ-BXD  công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quy 

hoạch, kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng. 

Theo đó, đã có hai thủ tục hành chính được bãi bỏ bao gồm: thủ tục 

cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm 

quyền của UBND cấp tỉnh quản lý và thủ tục cấp giấy phép quy hoạch 

dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp 

huyện quản lý.  

Cùng đó, Bộ Xây dựng đã tiếp nhận 1.158 hồ sơ thủ tục hành chính (từ 

năm 2018 chuyển sang 19 hồ sơ) và đã giải quyết đúng hạn toàn bộ 

1.158 hồ sơ.  

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung một số 

cơ chế chính sách, pháp luật về quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng; 

thực hiện quản lý quy hoạch, kiến trúc theo chức năng; giám sát việc 

thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai 

tại đô thị.  

Hiện Bộ Xây dựng đang tập trung đẩy mạnh quản lý hoạt động đầu tư 

xây dựng, quản lý phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và thị 

trường bất động sản; đồng thời, cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần 



hóa và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước trực 

thuộc Bộ.  

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh tầm quan trọng 

đặc biệt của chương trình xây dựng văn bản pháp luật ngành xây dựng 

và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện trong thời gian tới. 

Mục tiêu của chương trình xây dựng văn bản pháp luật ngành xây 

dựng là bảo đảm tính khả thi cũng như tiến độ, thể hiện được sự đổi 

mới tư duy, phù hợp với thực tiễn phát triển của ngành./.  

Theo bnews.vn 

 

4. 56,28% thủ tục hành chính tại các dự thảo văn 
bản bị đề nghị bỏ, sửa đổi 
Từ đầu năm đến nay, qua thẩm tra 22 dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật, Văn phòng Chính phủ đã đề nghị không quy định 14 thủ tục, sửa 

đổi, bổ sung 98 thủ tục không cần thiết, không hợp lý, chiếm 56,28% số 

thủ tục hành chính quy định tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị Giao ban trực tuyến về tình 

hình, kết quả cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn 

giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 4 tháng đầu 

năm 2019. Hội nghị được tổ chức với sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, chiều 14-5, tại Trụ sở Văn 

phòng Chính phủ. 

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ do Cục trưởng Cục Kiểm soát 

thủ tục hành chính Ngô Hải Phan trình bày, thời gian qua, Văn phòng 

Chính phủ đã phát hành gần 170 văn bản tham gia ý kiến, đôn đốc, 

hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ liên quan 

đến cải cách thủ tục hành chính, xử lý phản ánh, kiến nghị của người 

dân về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính. 



 

Cục trưởng Ngô Hải Phan trình bày báo cáo tại hội nghị. 

Các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện đánh giá tác động 177 thủ tục 

hành chính quy định tại 38 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Các 

đơn vị chức năng của các bộ, ngành, địa phương đã thẩm định, thẩm 

tra 109 thủ tục hành chính quy định tại 37 dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật. 

Văn phòng Chính phủ đã thẩm tra đối với 22 dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính quy định (số lượng thủ 

tục hành chính kiểm đếm được là 115 thủ tục), trong đó, đề nghị không 

quy định 14 thủ tục; sửa đổi, bổ sung 98 thủ tục không cần thiết, không 

hợp lý, chiếm 56,28% số thủ tục hành chính quy định tại dự thảo. 

Trong những tháng đầu năm 2019, các bộ, ngành, địa phương đã ban 

hành 700 quyết định công bố 13.386 thủ tục hành chính được quy định 

tại 132 văn bản quy phạm pháp luật để cập nhật, niêm yết tại nơi giải 

quyết và đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành 

chính. 

Các bộ, ngành, địa phương đã tiếp nhận 1.049 phản ánh, kiến nghị 

(PAKN), đã xử lý 934/1.049 PAKN (đạt 89,03%), còn 115 PAKN đang 

được xem xét, xử lý. Riêng Hệ thống tiếp nhận, trả lời PAKN của người 

dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, đã tiếp nhận 



1.897 PAKN, trong đó có 466 PAKN thuộc phạm vi xem xét, xử lý. Văn 

phòng Chính phủ đã phân loại, chuyển 306 PAKN tới các Bộ, cơ quan, 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm 

quyền. 

Các bộ, ngành, địa phương đã xử lý, trả lời được 257/306 PAKN (đạt 

83,98%) và đăng tải công khai kết quả xử lý trên Cổng Thông tin điện 

tử Chính phủ (49 PAKN đang được các bộ, ngành, địa phương xem 

xét, xử lý theo thẩm quyền). Về cơ bản, người dân và doanh nghiệp 

đồng tình với kết quả giải quyết của cơ quan nhà nước. 

Về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa 

điều kiện kinh doanh, đến nay, các bộ, ngành đã trình ban hành 29 văn 

bản quy phạm pháp luật để chính thức cắt giảm 3.425/6.191 điều kiện 

kinh doanh (đạt 110,6%, vượt 10,6% so với yêu cầu); đã trình ban hành 

và ban hành theo thẩm quyền 21 văn bản quy phạm pháp luật để cắt 

giảm, đơn giản hóa 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành 

(đạt 136,5%, vượt 36,5% so với yêu cầu); giúp tiết kiệm hơn 18 triệu 

ngày công, tương đương trên 6.300 tỷ đồng. 

Theo qdnd.vn 

 

5. Bộ TT&TT tổ chức diễn tập an toàn, an ninh 
mạng toàn miền Bắc 

Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) sẽ tổ chức chuỗi sự kiện Hội 

thảo và Diễn tập an toàn, an ninh mạng cho các Sở TT&TT toàn miền 

Bắc trong 2 ngày 16 và 17/5, tại TP. Thái Bình. 

Chương trình Hội thảo và Diễn tập an toàn, an ninh mạng tập trung vào 

các chủ đề giám sát, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống phục 

vụ Chính quyền điện tử, giải pháp kết nối liên thông các hệ thống thông 

tin. 

Chuỗi sự kiện do Bộ TT&TT, UBND tỉnh Thái Bình bảo trợ, Cục An toàn 

thông tin, Sở TT&TT tỉnh Thái Bình phối hợp tổ chức. 

Chương trình có sự tham gia của Cục Tin học hóa, Trung tâm Chứng 

thực điện tử quốc gia và hơn 30 Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh 

miền Bắc như: Điện Biên, Hưng Yên, Hải Dương, Lạng Sơn… cùng 

các doanh nghiệp công nghệ như Công ty cổ phần công nghệ SAVIS 

và Tập đoàn công nghệ Bkav. 



 

Diễn tập bảo đảm an toàn thông tin, phòng, chống tấn công mạng cho 

các hệ thống thông tin lĩnh vực Y tế tại Hà Nội 

Chương trình Diễn tập bao gồm các tình huống mô phỏng kịch bản tấn 

công vào một hệ thống liên thông phục vụ Chính quyền điện tử. Với vai 

trò giám sát liên tục để bảo vệ, các đội tham dự phải phát hiện các 

manh mối của cuộc tấn công mạng và tiến hành thực hiện xử lý bằng 

các biện pháp khắc phục tạm thời, phân tích các thành phần độc hại để 

xác định nguồn gốc cuộc tấn công. 

Tiếp đến, các đội xác định lỗ hổng bị khai thác, vá lỗ hổng để tránh 

hacker tấn công trở lại, đồng thời đưa ra các biện pháp phòng chống 

trong tương lai. 

Chương trình Diễn tập sẽ diễn ra liên tục trong 5 giờ, bắt đầu từ 10h30 

ngày 17/05. 

Ông Nguyễn Huy Dũng, Phó cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông 

tin (Bộ TT&TT) cho biết: “Theo chủ trương đẩy mạnh Chính quyền điện 

tử của Chính phủ, công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho Chính 

quyền điện tử là vô cùng quan trọng, đặc biệt là việc sẵn sàng trong xử 

lý, ứng phó khi xảy ra tấn công mạng. Chương trình Diễn tập theo kịch 

bản đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống phục vụ Chính quyền 

điện tử là một chủ đề rất thiết thực, phù hợp với xu hướng, rủi ro, nguy 

cơ mới”. 

Hoạt động Hội thảo diễn ra trong 2 ngày, chiều 16/5 và sáng 17/5. Các 

nội dung sẽ được đưa ra tham luận trong Hội thảo gồm: Chính phủ số; 

kết quả triển khai các hệ thống thông tin kết nối liên thông; giải pháp 



ứng dụng nền tảng số; Trung tâm Điều hành an toàn, an ninh mạng 

(SOC); ứng dụng chữ ký số trong hệ thống Chính phủ điện tử,... 

Theo vietnamnet.vn 

 

6. Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng 
triển khai nhiệm vụ 
Sáng 15/5, tại Trụ sở Chính phủ, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục 

hành chính của Thủ tướng Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai 

nhiệm vụ năm 2019. 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị 

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính 

phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của 

Chính phủ; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP 

Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, 

các hiệp hội ngành nghề, ngành hàng. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến 

Dũng, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ 

tướng Chính phủ nhấn mạnh: Năm 2018, kinh tế-xã hội của nước ta có 

những chuyển biến tích cực, toàn diện, ta đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu 

kế hoạch; tăng trưởng GDP đạt 7,08%, vượt kế hoạch đề ra. Chính phủ 

đã đạt được nhiều kết quả trọng tâm trong chỉ đạo điều hành như: Ổn 

định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các 



đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng 

trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; 

khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi 

pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các 

cấp. 

Trong những thành tựu to lớn đó, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục 

hành chính của Thủ tướng Chính phủ cũng có những đóng góp nhất 

định trong kết quả chung với việc bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên 03 lĩnh vực trọng tâm là: 

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ 

tục hành chính; nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách cơ chế, chính 

sách, thủ tục hành chính; đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành 

chính tại các bộ, ngành, địa phương nhằm cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: Năm 2018, Hội 

đồng tổ chức 12 phiên làm việc và hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, 

hiệp hội trong và ngoài nước; tổ chức thành công Hội nghị công bố Báo 

cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018 (Báo 

cáo APCI 2018); đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

nhiều giải pháp về cơ chế, chính sách đối với các ngành kinh tế mũi 

nhọn và cải cách các vấn đề đang còn là rào cản, thách thức cho 

doanh nghiệp phát triển; được cộng đồng doanh nghiệp và xã hội đánh 

giá tích cực. Năm 2018, Hội đồng đã tham gia ý kiến đối với nhiều dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cắt giảm điều kiện kinh 

doanh, cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành… 

Tính từ năm 2018 đến nay, Chính phủ đã trình ban hành và ban hành 

theo thẩm quyền 29 văn bản quy phạm pháp luật để chính thức cắt 

giảm 3.425/6.191 điều kiện kinh doanh (đạt 110,6%, vượt 10,6% so với 

yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ); các bộ, ngành đã trình 

ban hành và ban hành được 21 văn bản quy phạm pháp luật để cắt 

giảm, đơn giản hóa 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành 

(đạt 136,5%, vượt 36,5% so với yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ); giúp tiết kiệm hơn 18 triệu ngày công, tương đương trên 

6.300 tỷ đồng. 

Riêng trong 4 tháng đầu năm 2019, với vai trò cơ quan thường trực Hội 

đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng, Văn phòng 

Chính phủ đã chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất giải 



pháp cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh trong Báo cáo Môi 

trường kinh doanh (Doing Bussiness) của Ngân hàng Thế giới; đã chủ 

trì điều phối và tổ chức các buổi làm việc của chuyên gia Ngân hàng 

Thế giới với các bộ, ngành liên quan để trao đổi về 06/10 chỉ số thành 

phần trong Doing Bussiness; đôn đốc các bộ, cơ quan liên quan cập 

nhật, cung cấp kết quả cải cách về chính sách, quy định, thủ tục hành 

chính của Việt Nam gửi Ngân hàng Thế giới, phục vụ xây dựng Báo 

cáo Doing Bussiness 2020; chủ trì 07 cuộc họp với 13 hiệp hội doanh 

nghiệp và các bộ, ngành liên quan để tiếp nhận 69 vấn đề vướng mắc 

của doanh nghiệp; đã kiến nghị giải quyết 54 vấn đề (15 vấn đề chưa 

đủ cơ sở xử lý), trong đó, 23 vấn đề đã được giải quyết; những vấn đề 

còn lại đã được các bộ tiếp thu và cam kết hoàn thành để kịp thời tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. 

 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tham dự Hội nghị 

Về việc triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam, Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết đã đạt được những 

kết quả tích cực. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ủy ban 

Quốc gia về Chính phủ điện tử và ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP 

về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử 

giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025; tạo lập cơ sở pháp lý cho 

triển khai Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và 

xã hội số. Ngày 12/3 vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã khai trương 

Trục liên thông văn bản quốc gia theo công nghệ tiên tiến của thế giới. 



Trong năm 2019, tiếp tục hoàn thành và đưa vào vận hành Cổng dịch 

vụ công quốc gia; Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; Trung tâm chỉ 

đạo, điều hành Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Hệ thống thông tin 

phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet); Hệ thống 

thông tin tham vấn chính sách (e-Consultation)… 

Đặc biệt, các chỉ số môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của 

Việt Nam trong bảng xếp hạng quốc tế ngày càng được cải thiện. Ngày 

6/4 vừa qua, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Standard&Poors vừa 

công bố nâng hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn cho Việt Nam từ mức 

“BB-” lên mức “BB” với triển vọng “ổn định”, đồng thời khẳng định xếp 

hạng tín nhiệm ngắn hạn cho Việt Nam ở mức “B”. Điều này dự báo 

nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhanh, phản ánh 

môi trường hoạch định chính sách của Việt Nam đang được cải thiện. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: Năm 2019 

được Chính phủ xác định là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 05 

năm 2016-2020, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế. Hưởng ứng chủ đề của Chính phủ năm 2019 

“Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, để kịp 

thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành 

chính và xóa bỏ những rào cản hành chính mà doanh nghiệp đang gặp 

phải, hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường, thúc đẩy sản xuất, kinh 

doanh, góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước, từ 

đầu năm đến nay, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính đã tổ 

chức 3 cuộc họp với các doanh nghiệp các ngành: Thủy sản, nông 

nghiệp, chế biến và công nghiệp nhẹ để tiếp nhận ý kiến của cộng đồng 

doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
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7. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong 
cải cách hành chính 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã nói như vậy tại 

Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính 

phủ. 

Sáng nay 15/5, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính 

của Thủ tướng Chính phủ tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 

2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 

Trương Hòa Bình tới dự. 



 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị 

Năm 2018 Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng 

Chính phủ đã phát huy tốt vai trò “cầu nối” giữa Chính phủ với người 

dân, doanh nghiệp, góp phần từng bước tháo gỡ vướng mắc trong 

thực hiện quy định, thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi hoạt động 

sản xuất, kinh doanh, góp phần giải phóng sức sản xuất, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Từ nay cuối năm, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ 

tướng Chính phủ tập trung tích cực, chủ động nghiên cứu, đề xuất 

sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; đề xuất các 

giải pháp tiếp tục cắt giảm thực chất về thủ tục hành chính, điều kiện 

kinh doanh, bảo đảm không để phát sinh điều kiện kinh doanh, sản 

phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành không cần thiết; phát hiện và đề 

xuất xử lý việc lồng ghép, bổ sung các điều kiện kinh doanh mới vào 

các văn bản quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

Về nhiệm vụ năm nay và những năm tiếp theo, ông Hoàng Quang 

Phòng, Phó Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI) đề nghị: “Chúng ta phải tập trung xử lý, tham vấn, kiến nghị 

những giải pháp phù hợp để cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt 



những điều kiện kinh doanh không cần thiết để tạo điều kiện cho người 

dân và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh có môi trường 

tốt hơn, ổn định hơn và nâng cao được năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Những lĩnh 

vực đó là về đăng ký kinh doanh, về đất đai, về công tác hải quan, về 

bảo hiểm xã hội, về công tác thuế, phải tiếp tục triển khai một cách rốt 

ráo.” 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá: 

với 32 thành viên là đại diện các bộ, cơ quan, các hiệp hội doanh 

nghiệp trong nước và quốc tế, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành 

chính của Thủ tướng đã hoạt động tích cực, hiệu quả trong thời gian 

qua. Nêu rõ năm 2019, Chính phủ xác định là năm bứt phá để hoàn 

thành kết hoạch 5 năm 2016-2020, tập trung cải thiện môi trường đầu 

tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phó Thủ tướng Trương 

Hòa Bình đề nghị Hội đồng cần tập trung vào những vấn đề thể chế 

còn nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan trực tiếp đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

“Các thành viên Hội đồng tích cực tham gia ý kiến đối với cơ chế, chính 

sách, thủ tục hành chính trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật. Đồng thời, phản hồi về tính khả thi, tính hợp lý cũng như chi phí 

tuân thủ thủ tục hành chính của các thủ tục hành chính đã ban hành. 

Quan điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là đề cao tính minh 

bạch và tăng cường trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan 

chủ trì soạn thảo đối với văn bản còn khiếm khuyết, không phù hợp, 

thiếu tính khả thi...”./. 
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8. Vì sự hài lòng của tổ chức, cá nhân 

Nhằm nâng cao năng lực, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, 

công chức cũng như chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành 

chính (TTHC), nhiều địa phương trong tỉnh đã triển khai mô hình 

lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của tổ chức, công dân đối với sự 

phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. 



Ảnh minh họa. 

Với mục tiêu giúp UBND huyện, UBND các xã, thị trấn có cơ sở đánh 

giá chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, năm 2016, huyện 

Đông Sơn đã triển khai mô hình “Hòm phiếu đánh giá sự hài lòng” của 

tổ chức, công dân. Để thực hiện mô hình, UBND huyện và UBND các 

xã, thị trấn chọn các lĩnh vực có số lượng hồ sơ giải quyết nhiều để 

thực hiện, gồm: Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; cấp giấy 

phép xây dựng nhà ở; chứng thực; tài nguyên và môi trường; cấp giấy 

khai sinh; cấp giấy đăng ký kết hôn. Trong quá trình trả kết quả giải 

quyết hồ sơ, công chức tại bộ phận “một cửa” phải phát phiếu và 

hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bỏ phiếu vào “Hòm phiếu đánh giá sự 

hài lòng”. Tại các địa phương, “Hòm phiếu đánh giá sự hài lòng” được 

niêm phong, khóa cẩn thận, đặt ở vị trí dễ thấy, dễ giám sát và thuận lợi 

cho người tham gia đánh giá. Mỗi tháng, các đơn vị mở hòm phiếu vào 

ngày làm việc cuối cùng của tháng. Thành phần tham gia mở hòm 

phiếu gồm đại diện lãnh đạo UBND, chủ tịch ủy ban MTTQ, đại diện 

công đoàn, công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, công 

chức văn phòng - thống kê kiêm thư ký tổng hợp kết quả. Sau khi lấy 

phiếu đánh giá và chốt biên bản, tiếp tục niêm phong hòm phiếu để 

người dân đóng góp ý kiến cho tháng sau. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

hàng tháng sẽ làm cơ sở trong việc đánh giá xếp loại mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ và công tác thi đua khen thưởng cuối năm của tập thể 

và cá nhân có liên quan. Sau 3 năm thực hiện mô hình “Hòm phiếu 



đánh giá sự hài lòng” trên địa bàn huyện, tỷ lệ rất hài lòng và hài lòng 

của tổ chức, cá nhân đạt trên 95%. 

Đông Thanh là xã tiêu biểu của huyện Đông Sơn trong thực hiện mô 

hình “Hòm phiếu đánh giá sự hài lòng” của tổ chức, cá nhân. Cùng với 

quá trình xây dựng nông thôn mới, xã đã đầu tư hơn 300 triệu đồng xây 

dựng cơ sở vật chất bộ phận “một cửa” khang trang, hiện đại với diện 

tích chuẩn theo quy định. Mua sắm mới toàn bộ trang thiết bị gồm hệ 

thống máy tính kết nối internet, bàn làm việc, tủ đựng hồ sơ, máy điều 

hòa nhiệt độ, lắp đặt camera theo dõi quá trình hoạt động của bộ phận 

“một cửa”. Không phải ngẫu nhiên mà xã Đông Thanh thu hút được 

nhiều tổ chức, cá nhân ở ngoài địa bàn xã đến giải quyết TTHC. Anh 

Hoàng Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thanh, cho biết: “Người 

dân đến làm TTHC có trình độ không đồng đều nên chúng tôi phải vận 

dụng linh hoạt nhiều kỹ năng để xử lý công việc. Đơn cử như có trường 

hợp bị ốm đau hay tàn tật không thể đi lại được thì cán bộ, công chức 

phải xuống tận gia đình hỗ trợ họ hoàn thành hồ sơ; với những công 

dân không đủ giấy tờ phải hướng dẫn cụ thể, chi tiết với thái độ niềm 

nở... Không chỉ thế, lãnh đạo địa phương cũng phân công lịch trực và 

dành nhiều thời gian ký duyệt hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, không để 

xảy ra tình trạng chậm trễ, quá hạn”. Trong tổng số 2.359 hồ sơ đã giải 

quyết năm 2018, có 1.717 người đã bỏ phiếu đánh giá về chất lượng và 

thái độ phục vụ khi giải quyết TTHC. Kết quả, 100% tổ chức, công dân 

đều hài lòng ở cả 2 nội dung là kết quả giải quyết TTHC và cách ứng 

xử, giao tiếp, tinh thần, trách nhiệm làm việc của cán bộ, công chức. 

Để bảo đảm sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, TP Thanh 

Hóa lựa chọn 3 nhiệm vụ trọng tâm là cải cách hành chính; nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiện đại hóa nền 

hành chính. Vì vậy, ngoài đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hiện 

nay 37 phường, xã đều có “Hòm thư góp ý” tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả để tổ chức, công dân đánh giá chất lượng, thái độ phục 

vụ khi giải quyết TTHC. Thành phố cũng đặc biệt chú trọng việc đối 

thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân để cán bộ, công chức giải thích 

được rõ ràng, cặn kẽ hơn vì có nhiều trường hợp hướng dẫn bổ sung 

hồ sơ nhiều lần mà vẫn không hợp lệ... Qua bỏ phiếu đánh giá chất 

lượng và thái độ phục vụ khi giải quyết TTHC của các xã, phường, mức 

độ rất hài lòng và hài lòng luôn đạt tỷ lệ cao. Cùng với TP Thanh Hóa, 

27/27 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nga Sơn cũng đã triển khai mô 

hình “Hòm thư góp ý” để tiếp nhận ý kiến phản ánh của tổ chức, cá 

nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Đồng thời, 



các xã, thị trấn cũng quan tâm sắp xếp, bố trí đội ngũ công chức làm 

công tác cải cách hành chính đúng với chuyên môn, có thái độ văn 

minh, lịch sự, tận tình khi giải quyết công việc. Phòng tiếp dân cũng 

được bố trí ngay bên cạnh bộ phận “một cửa” nên có vấn đề gì người 

dân thắc mắc đều được lãnh đạo địa phương trả lời thỏa đáng. Vì vậy, 

năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, trên địa bàn huyện không có 

đơn thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân. 

Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân là cách làm 

thiết thực để thay đổi tư duy, phương pháp giải quyết công việc của cơ 

quan hành chính Nhà nước theo hướng lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản 

hồi để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Đây được xem là thước 

đo đánh giá hiệu quả, chất lượng công tác cải cách hành chính. Tuy 

nhiên, hiện nay việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá 

nhân chưa được thực hiện rộng rãi, đồng loạt. Vì vậy, các địa phương 

trong tỉnh cần nhân rộng cách làm này để tạo niềm tin và sự hài lòng 

cho tổ chức, cá nhân. 
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9. Công khai xin lỗi khi giải quyết thủ tục hành 
chính 

Để giảm hồ sơ bị chậm trễ, trả không đúng hẹn và thể hiện văn 

hóa ứng xử của cán bộ, công chức khi phục vụ nhân dân, UBND 

tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện công 

khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và công khai xin 

lỗi khi giải quyết TTHC đối với các tổ chức, cá nhân bị chậm trễ. 



Cán bộ, công chức huyện Yên Định giải quyết thủ tục hành chính cho 

người dân. 

Ngoài mục tiêu giảm thời gian và chi phí giải quyết TTHC, văn hóa ứng 

xử khi giao tiếp, làm việc với tổ chức, cá nhân cũng được đặt lên hàng 

đầu. Vì vậy, ngày 27-3-2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 

876/2017/QĐ-UBND về công khai kết quả giải quyết TTHC; công khai 

xin lỗi trong giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

Việc công khai TTHC được thực hiện bằng các hình thức: Niêm yết kết 

quả giải quyết tại trụ sở, trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn 

vị giải quyết hoặc thông báo bằng văn bản, qua email, điện thoại cho tổ 

chức, cá nhân phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Các vi phạm trong 

giải quyết TTHC phải công khai xin lỗi, như: Bị tổ chức, cá nhân phản 

ánh về hành vi, thái độ thiếu chuẩn mực khi giao tiếp; thờ ơ, thiếu quan 

tâm khi tiếp nhận, giải quyết khiến cho tổ chức, cá nhân phải chờ đợi; 

không tiếp nhận hồ sơ, từ chối giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền hoặc 

tự ý trả lại hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC của tổ chức, công dân mà 

không có lý do chính đáng theo quy định của pháp luật; tiếp nhận hồ sơ 

chưa đầy đủ thành phần theo quy định, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ 

không đúng thẩm quyền, không đúng thời gian và địa điểm quy định; 

hẹn ngày trả kết quả hoặc hẹn lại ngày trả kết quả vượt quá thời gian 

quy định mà không có lý do chính đáng; để hư hỏng, thất lạc hồ sơ đã 

tiếp nhận của tổ chức, công dân; có hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, 

tiêu cực hoặc thực hiện các giao dịch khác để trục lợi của tổ chức, cá 

nhân... Việc xin lỗi phải được thực hiện thông qua văn bản hoặc thư xin 

lỗi do người đứng đầu cơ quan, đơn vị ký, gửi tổ chức, công dân. Nếu 



hành vi vi phạm được phát hiện trước thời điểm trả kết quả giải quyết 

TTHC thì việc xin lỗi được thực hiện đồng thời tại thời điểm trả kết quả 

cho tổ chức, công dân. 

Xác định rõ sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp chính là thước 

đo đánh giá hiệu quả, chất lượng công tác cải cách hành chính, UBND 

huyện Yên Định và các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện Quyết định 

876 một cách nghiêm túc. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nêu 

cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong tiếp nhận hồ sơ, 

giải quyết và trả kết quả TTHC, văn hóa ứng xử, giao tiếp cũng được 

huyện Yên Định đặt lên hàng đầu. Qua đó, UBND huyện nghiêm cấm 

việc tự ý đặt ra các thành phần hồ sơ, giấy tờ không có trong quy định; 

có hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực khi tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả cho tổ chức, công dân. Nếu trường hợp nào giải quyết hồ sơ, 

TTHC trễ hẹn mà không thực hiện thư xin lỗi và cam kết thời gian hoàn 

thành sẽ bị xử lý theo quy định. Đến nay, ngoài niêm yết công khai các 

TTHC, mức thu phí, lệ phí và thời gian theo quy định hiện hành, bộ 

phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC UBND huyện và 

các xã, thị trấn đã công khai kết quả giải quyết TTHC trên trang thông 

tin điện tử của UBND huyện, thông báo bằng văn bản hoặc điện thoại 

cho tổ chức, công dân. Sau hơn 2 năm thực hiện Quyết định 876, toàn 

huyện không có đơn thư khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá 

nhân về công khai kết quả giải quyết TTHC và chưa có trường hợp nào 

phải công khai xin lỗi. 

Tại huyện Như Thanh, để thực hiện có hiệu quả Quyết định 876 và 

nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, UBND huyện đã tuyên truyền 

công khai trên trang thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ 

nhuthanh.thanhhoa.gov.vn, thông qua các chuyên mục của đài truyền 

thanh - truyền hình huyện, qua hệ thống loa truyền thanh của các xã, 

thị trấn và tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị. Qua đó nâng cao 

nhận thức của cán bộ, công chức đối với việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết 

quả TTHC. Cùng với đó, huyện đặc biệt quan tâm đến việc sắp xếp, bố 

trí cán bộ, công chức đúng với chuyên môn đào tạo, có thái độ văn 

minh, lịch sự, tận tình, chu đáo khi giải quyết công việc; yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt “3 không” là không phiền hà 

sách nhiễu, không bổ sung hồ sơ quá 1 lần, không trễ hẹn trong xử lý 

công việc. Ngoài ra, các phòng chuyên môn cũng tăng cường phối hợp 

kiểm tra, đánh giá thái độ phục vụ của người thực thi công vụ tại các 

địa phương và các cơ quan, đơn vị để chấn chỉnh các hành vi vi phạm; 

kiểm tra hồ sơ còn tồn đọng để nhắc nhở cán bộ, công chức xử lý kịp 



thời. Đối với trách nhiệm công khai xin lỗi, qua rà soát, kiểm tra tại các 

cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chưa có cán bộ, 

công chức nào vi phạm trong giải quyết TTHC đối với tổ chức, công 

dân. 

Công khai kết quả và công khai xin lỗi khi giải quyết TTHC được coi là 

nét mới trong công tác cải cách hành chính, tạo mối quan hệ thân thiện 

giữa chính quyền với tổ chức, cá nhân, tạo niềm tin của nhân dân với 

chính quyền. Sự vào cuộc tích cực của các địa phương, cơ quan, đơn 

vị trong thực hiện Quyết định 876 giúp chất lượng phục vụ tổ chức, 

công dân ngày càng tốt hơn. Đây là điều mà người dân và doanh 

nghiệp mong đợi. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là nếu cứ chậm trễ trong giải 

quyết TTHC mà chỉ cần xin lỗi là xong thì sẽ chẳng có gì đáng bàn. Bởi 

vậy, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần tăng cường kiểm tra, giám 

sát và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các 

quy định tại Quyết định 876. Điều này không chỉ thể hiện nét đẹp văn 

hóa ứng xử mà sau lời xin lỗi và sự cầu thị sửa sai sẽ xóa đi được 

nhiều tâm tư, bức xúc của tổ chức, công dân. 

Theo baothanhhoa.vn 

 

10. TP HCM sốt ruột nhìn các tỉnh tăng xếp hạng 
năng lực cạnh tranh 
Việc cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh giúp cả nước 

tiết kiệm 18 triệu ngày công, tương đương 6.300 tỷ đồng. 

Tại hội nghị giao ban trực tuyến về cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện 

kinh doanh, thủ tục hành chính chiều 14/5, ông Võ Văn Hoan – Phó chủ 

tịch TP HCM thừa nhận việc liên thông cơ sở dữ liệu dịch vụ hành 

chính công chưa tốt ở cấp sở, ngành. Điều này dẫn tới tình trạng đùn 

đẩy trách nhiệm và lãnh đạo thành phố khó kiểm soát hiện trạng xử lý 

hồ sơ của doanh nghiệp, người dân.  

Phó chủ tịch TP HCM cho biết, lãnh đạo thành phố "rất lo khi thấy các 

tỉnh, thành cải thiện, tăng thứ hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), 

chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)", trong khi 

các chỉ số này của TP HCM chưa cải thiện nhiều.  

Theo xếp hạng chỉ số PCI 2018 được Phòng Thương mại & Công 

nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố hồi tháng 3, TP HCM đứng thứ 10 với 

65,34 điểm, giảm 2 bậc so với năm 2017 và xếp sau loạt tỉnh, thành 

khác như Hà Nội, Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng Tháp, Đà Nẵng ... 



"Chúng tôi đang đánh giá lại quy trình, trách nhiệm từng sở, ngành 

trong quản lý dịch vụ công trực tuyến và xây dựng phần mềm quản lý 

40 quy trình liên thông giữa các sở, ngành nhằm truy xuất báo cáo xử 

lý hồ sơ của doanh nghiệp, người dân", ông Hoan nói, và kỳ vọng tới 

đây TP HCM sẽ tăng tỷ lệ dịch vụ công cấp 3, 4 thông qua việc giảm lệ 

phí tham gia cho người dân, doanh nghiệp.  

 

Ông Võ Văn Hoan - Phó chủ tịch UBND TP HCM. 

Tại cuộc họp, ông Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục 

hành chính (Văn phòng Chính phủ) cho biết, sau chỉ đạo đôn đốc, phân 

công nhiệm vụ của Thủ tướng cách đây 2 tháng, đến nay các bộ đã 

ban hành 29 văn bản để cắt giảm hơn 3.400 điều kiện kinh doanh, đơn 

giản hóa trên 6.700 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành... Việc cắt 

giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh vừa qua đã giúp cả 

nước tiết kiệm 18 triệu ngày công, tương đương 6.300 tỷ đồng. 

Nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng phải cắt giảm thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh doanh thực chất, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn 

phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng lưu ý, không vì lý do quản lý Nhà 

nước mà tạo rào cản, giảm sự tham gia thị trường và tăng chi phí của 

doanh nghiệp. Thủ tục, dịch vụ nào đang khiến doanh nghiệp, người 

dân bức xúc thì các bộ, ngành phải tập trung tháo gỡ.  

"Chúng ta cải cách một thì các nước cải cách mười. Vì thế ngoài nâng 

hệ số điểm thì phải nâng được xếp hạng của môi trường kinh doanh 

Việt Nam", ông Dũng nêu mục tiêu. 



Tuy nhiên, theo ông, thực tế có hiện tượng "phải áp lực từ trên xuống 

thì việc mới thông, không có áp lực thì không làm", nên lúc này người 

đứng đầu cơ quan hành chính phải thể hiện trách nhiệm người đứng 

đầu đôn đốc, rà soát. 

"Cải cách thủ tục hành chính là dư địa tăng trưởng và nếu làm tốt thì 

đây là điều kiện tốt cho phát triển đất nước", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng 

khẳng định. 

Với mô hình trung tâm hành chính công, ông Dũng cho biết, sẽ đề nghị 

Thủ tướng cho thí điểm. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, những trung 

tâm hành chính này phải giải quyết thủ tục "4 tại chỗ", tạo điều kiện 

thuận lợi tốt nhất cho người dân. 

Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ khẩn trương hoàn 

thành việc ban hành, hoặc trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

để cắt giảm điều kiện kinh doanh theo quy định. Mục tiêu tới tháng 6 

hoàn thiện cơ sở dữ liệu tại các Bộ, ngành, địa phương và tích hợp, 

liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia vào tháng 11 tới.  

Theo vnexpress.net 

 

11. Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách 
hành chính ở Hà Nội: Thuận lợi, tiện ích, người dân 
hài lòng 
Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt, đầu tư thích đáng, việc 

ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã tạo chuyển biến tích cực 

trong công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân, doanh 

nghiệp ở Hà Nội.  Người dân có thể thực hiện các thủ tục hành 

chính ngay tại nhà với thời gian nhanh nhất, giảm thời gian đi lại, 

chi phí… 



 

Cán bộ UBND phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân xử lý các hồ sơ 

hành chính trực tuyến 

Đem lại nhiều lợi ích cho người dân 

Năm 2018, UBND phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân) đã tiếp nhận 

xử lý đúng hạn 2.314 hồ sơ thủ tục hành chính qua mạng. Quý I năm 

2019, phường đã có gần 500 hồ sơ được giải quyết qua môi trường 

internet. Trước đó, khi chưa áp dụng hình thức trực tuyến, con số hồ 

sơ được giải quyết không quá 1/3 kết quả trên. Đáng chú ý, người dân 

đều cảm thấy hài lòng và không có khiếu nại…  

Từ tháng 8-2015, UBND phường Hạ Đình UBND phường Hạ Đình đã 

đề xuất quận Thanh Xuân đầu tư thực hiện thí điểm mô hình “Khu dân 

cư, tổ dân phố điện tử”. Tại các khu chung cư đông dân, luôn có các 

tình nguyện viên với máy tính được nối mạng và cài đặt phần mềm dịch 

vụ công trực tuyến cấp độ 3 của TP.  Người dân được hướng dẫn cách 

làm các thủ tục hành chính trực tuyến ngay tại nhà.  

Ông Trần Văn Thắng (Tổ trưởng Tổ dân phố số 6, phường Hạ Đình) 

cho biết, nhờ mô hình “Khu dân cư, tổ dân phố điện tử”, nhiều người 

dân từ già đến trẻ đã được tiếp cận, làm quen với các thủ tục hành 

chính trực tuyến. Sau một năm, hầu hết gia đình nào cũng có người có 

thể khai báo các thủ tục trực tuyến.  

“Khó nhất là người cao tuổi bởi tâm lý ngại tìm hiểu công nghệ. Nhưng 

dần dần, ai cũng thấy tiện lợi, phần mềm cũng thân thiện, dễ sử dụng, 

người dân không phải đi lại nhiều. Đến nay, các dịch vụ công trực 



tuyến cấp độ 3,4 chúng tôi đều nắm và có thể thực hiện trực tuyến. 

Điển hình như thực hiện đăng ký khai sinh, cấp giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân, đăng ký khai tử đều thực hiện đăng ký thủ tục qua 

mạng internet và được trả kết quả tại nhà”, ông Thắng cho biết. 

Do công việc, ông Bùi Văn Hiếu (trú tại phường Giang Biên, quận Long 

Biên) thường xuyên phải ra UBND phường làm thủ tục chứng thực. 

Ông Hiếu đánh giá việc áp dụng mô hình “một cửa” và “một cửa liên 

thông” gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã tạo 

ra môi trường giao tiếp, làm việc chuyên nghiệp, đem lại sự hài lòng 

cao nhất cho người dân.  

“Thời đại 4.0, rất đơn giản để vào các ứng dụng dùng chung của chính 

quyền, các thông tin, quy trình và cả nơi tiếp nhận phản ánh của người 

dân đều có trên cổng thông tin điện tử của phường quận.  Đó không chỉ 

mang lại tiện lợi mà còn là môi trường minh bạch, hạn chế được tiêu 

cực”, ông Hiếu đánh giá. 

 

Người dân đã quen và có thể đăng ký nhiều thủ tục hành chính trực 

tuyến ngay ở nhà mình 

Hiệu quả từ nền tảng CNTT 

Anh Trần Lam Sơn (cựu sinh viên Học viện Bưu chính viễn thông) - 

người từng tham gia làm tình nguyện viên cho mô hình khu dân cư điện 

tử ở phường Hạ Đình chia sẻ: “Tôi thấy hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến của Hà Nội khá tiện ích. Phần mềm sử dụng là cơ bản, quản lý 

chung vẫn là của chính quyền và có nhiều lớp giám sát. Phần mềm chỉ 



là một phần, cơ sở dữ liệu thì Nhà nước vẫn quản lý và được bảo mật 

theo từng cấp nên cũng không lo về việc lọt lộ thông tin cũng như phụ 

thuộc vào đơn vị viết phần mềm. Đây là xu hướng chung của thế giới”. 

Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Đình, bà Trần Thị Nhiên cho hay, cải 

cách hành chính hiện đại cần dựa trên nền tảng của việc sử dụng 

CNTT. Việc xây dựng chính quyền điện tử nói chung, hay hệ thống 

quận, huyện điện tử là một trong những yêu cầu cấp thiết. 

Một trong những vấn đề quan trọng là xây dựng phần mềm xử lý hồ sơ 

chuyên môn bằng điện tử. Quy trình tác nghiệp, hồ sơ của dân được 

thông qua hệ thống điện tử để tiếp nhận, luân chuyển, trả hồ sơ. 

Phần mềm của TP được xây dựng thống nhất, tránh được tình trạng 

mỗi nơi một phần mềm trước đây và đến nay đã liên thông toàn thành 

phố nên mọi thủ tục đều rất đơn giản nhanh chóng, tránh tiêu cực với 

một số lĩnh vực nhạy cảm. 

Hiện nay, quan trọng nhất vẫn là ứng dụng CNTT trong tác nghiệp hồ 

sơ của cán bộ công chức cho dân. Ngoài nhiệm vụ công trực tuyến, 

phần mềm một cửa điện tử đang sử dụng hiện nay bằng phần mềm 

mới, nhiều ứng dụng... Hiện đại hơn, phần mềm này kết nối với cơ sở 

dữ liệu dân cư của TP, sử dụng cơ sở dữ liệu phục vụ tác nghiệp thủ 

tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính cho tổ chức công dân, 

đồng thời qua tác nghiệp, sẽ bổ sung thông tin công dân, tổ chức vào 

cơ sở dữ liệu dân cư thống nhất của TP... 

Bà Nhiên cho biết, với thế mạnh công nghệ thông tin hiện nay của Hà 

Nội, không chỉ Hạ Đình mà nhiều phường, xã, quận huyện đều mong 

mỏi sắp tới các kiến nghị của Hà Nội về vướng mắc trong phí thanh 

toán dịch vụ công qua các nhà mạng, ngân hàng còn quá cao sẽ được 

giải quyết.  

“Đa số các dịch vụ công có thể chuyển sang trực tuyến cấp độ 4. 

Người dân, doanh nghiệp sẽ hạn chế được thấp nhất thời gian đi lại khi 

làm các thủ tục. Chính quyền cũng sẽ quản lý, giám sát tốt hơn”, bà 

Nhiên bày tỏ. 

Kiểm soát hồ sơ dễ dàng, không để xảy ra giải quyết chậm, muộn 

Theo Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu, trong quý I-

2019, UBND quận Thanh Xuân đã tiếp nhận 2.081 hồ sơ thủ tục hành 

chính; không để một hồ sơ nào chậm muộn, tỷ lệ giải quyết đúng hạn 

đạt 100%. Tại 11 phường trực thuộc, đã tiếp nhận 10.657 hồ sơ, cũng 

đều giải quyết đúng hạn, không để một hồ sơ nào chậm muộn. 



Đáng chú ý, toàn quận đã giải quyết được 3.108 hồ sơ dịch vụ công 

mức độ 3 (trong đó, cấp quận giải quyết 642 hồ sơ; cấp phường 2.466 

hồ sơ). 

Cùng với việc tổ chức thực hiện phần mềm dùng chung, UBND quận 

đã nhanh chóng lập, khởi tạo các tài khoản cho các đơn vị; đồng thời 

hướng dẫn, cập nhật thường xuyên những thắc mắc của các đơn vị để 

kịp thời xử lý. 

Trong quá trình thực hiện, quận đã phân công cán bộ công nghệ thông 

tin theo dõi, đồng hành, kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính 

của các đơn vị; từ đó kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh giúp các đơn vị 

yên tâm trong quá trình vận hành, sử dụng phần mềm… 

Đặc biệt, phần mềm điện tử dùng chung 3 cấp của thành phố giúp quản 

lý, giám sát dễ dàng và chặt chẽ hơn rất nhiều. 

“Với phần mềm này, người dân có thể dễ dàng tra cứu tình trạng của 

hồ sơ hành chính, đang ở đâu, đã  được giải quyết ra sao. Ở góc độ 

quản lý, chúng tôi cũng có thể dễ dàng kiểm soát toàn bộ địa bàn, hồ 

sơ nào chậm muộn đều nắm bắt được ngay để có thể đôn đốc, nhắc 

nhở. Thông tin đảm bảo chính xác, trung thực, không ai có thể báo cáo 

sai được” – ông Nguyễn Xuân Lưu nói. 

Theo anninhthudo.vn 

 

 

 
 

 


