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1. Không đặt các điều kiện “kiểu cho có” 

Theo yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương và 

khu vực phòng thủ, việc tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp là cần 

thiết. Do đó, các quy định về điều kiện thành lập lực lượng tự vệ 

trong doanh nghiệp của dự thảo Luật phải bảo đảm tính khả thi, 

không phải đặt ra các điều kiện để doanh nghiệp thấy rằng mình 

không bảo đảm điều kiện nên không thành lập. Đây là ý kiến được 

đưa ra tại phiên họp cho ý kiến về dự thảo Luật Dân quân tự vệ 

(sửa đổi) do Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức 

sáng qua, tại Hà Nội. 

Tỷ lệ doanh nghiệp tổ chức tự vệ không nhiều 

Việc tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp đã được quy định Điều 19 Luật 

Dân quân tự vệ và các nghị định của Chính phủ. Qua 10 năm thực hiện 

quy định này đã đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, đối với doanh 

nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, việc tổ chức 

lực lượng tự vệ vẫn còn khó khăn, vướng mắc, nhất là về bảo đảm sự 

lãnh đạo của Đảng và bảo đảm tổ chức bộ máy, thời gian huấn luyện. 

Thực tế cho thấy, mặc dù đã có các quy định về thành lập tự vệ nhưng 

dường như các doanh nghiệp không mấy “mặn mà”. 

Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Quốc phòng Phạm Quang Ngân 

cho biết, trên thực tế tỷ lệ doanh nghiệp tổ chức tự vệ không nhiều, vì 

nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương chưa có yêu cầu. 

Trong thời bình chỉ tổ chức tự vệ ở một số doanh nghiệp trên địa bàn 

trọng điểm và doanh nghiệp có tổ chức sản xuất, kinh doanh cho phù 

hợp với tổ chức hoạt động của tự vệ. 

Theo Điều 17, dự thảo Luật, doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền 

quyết định tổ chức đơn vị tự vệ khi có đủ 4 điều kiện. Một là, bảo đảm 

sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của UBND cấp tỉnh, cấp 

huyện và sự chỉ huy của cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, cấp 

huyện. Hai là, theo yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, đề án, kế 

hoạch tổ chức Dân quân tự vệ của địa phương nơi doanh nghiệp hoạt 

động. Ba là, đã hoạt động từ đủ 24 tháng trở lên. Bốn là, có số lượng 

lao động đủ tiêu chuẩn tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân 

quân tự vệ để tổ chức ít nhất 1 tiểu đội tự vệ. 

Theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Mai 

Bộ, có nhiều ý kiến băn khoăn hiện nay không thành lập được đơn vị tự 

vệ của doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, 

trong điều kiện hiện nay thì chúng ta đừng kỳ vọng tất cả các doanh 



nghiệp đều thành lập được các đơn vị tự vệ. Bởi theo Điều 8, Luật 

Doanh nghiệp, thì các tổ chức, đơn vị kinh tế, đặc biệt là các tổ chức 

kinh tế nước ngoài có nghĩa vụ thực hiện pháp luật của Việt Nam về 

quân sự, quốc phòng và an ninh, nhưng các doanh nghiệp này không 

có nghĩa vụ tham gia xây dựng lực lượng vũ trang một cách trực tiếp, vì 

doanh nghiệp vào nước ta làm ăn, đóng thuế, thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ theo quy định. 

Ngoài ra, ông Nguyễn Mai Bộ cũng lưu ý, nếu yêu cầu các doanh 

nghiệp nước ngoài này thành lập lực lượng tự vệ thì bí mật vũ trang, 

huấn luyện lực lượng vũ trang, đường lối quân sự sẽ bị lộ. Do đó, việc 

thành lập tự vệ trong doanh nghiệp chỉ nên “khoanh” ở Điều 17 để bảo 

đảm “bất di bất dịch”, ông Nguyễn Mai Bộ nói.    

Trong khi đó, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh 

Nguyễn Minh Đức cho rằng, cần tìm ra nguyên nhân nào dẫn đến tổ 

chức tự vệ trong doanh nghiệp còn khiêm tốn, nhất là doanh nghiệp có 

yếu tố nước ngoài. Vậy doanh nghiệp không thành lập được tự vệ là do 

các doanh nghiệp không thỏa mãn các điều kiện nên không thành lập 

hay vì một lý do nào khác? Đây là yếu tố quan trọng, để căn cứ vào đó 

mà thiết kế điều kiện tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp ở dự thảo Luật 

này. 

Chỉ ra thực tế ở Bình Dương - địa phương có nhiều doanh nghiệp hoạt 

động nhưng cũng lúng túng trong thực hiện chỉ tiêu của Quân khu đối 

với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trong việc phải bảo đảm thực hiện chỉ tiêu 

thành lập tự vệ trong doanh nghiệp, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc 

phòng và An ninh Nguyễn Thanh Hồng cho rằng, điều này gây khó 

khăn cho doanh nghiệp địa phương, bởi có doanh nghiệp hợp tác 

nhưng cũng có doanh nghiệp không hợp tác. Do đó, có sự khác nhau 

giữa các doanh nghiệp trong thực hiện tự vệ. Để có cơ sở cho việc tổ 

chức tự vệ trong doanh nghiệp, cần có khảo sát, đánh giá thêm. Có 

thể, tổ chức hội thảo khoa học để cho các doanh nghiệp nước ngoài 

bày tỏ quan điểm về nội dung này, ông Nguyễn Thanh Hồng đề nghị. 

Nhà nước bảo đảm 20% kinh phí cho tự vệ doanh nghiệp 

Liên quan đến vấn đề kinh phí cho tự vệ doanh nghiệp, Khoản 2, Điều 

36 dự thảo Luật quy định: “kinh phí của tổ chức kinh tế, đơn vị sự 

nghiệp ngoài công lập bảo đảm cho tự vệ của cơ quan, đơn vị mình, 

thực hiện nhiệm vụ chi quy định tại Điều 37 của Luật này, được trừ khi 

xác định thu nhập chịu thuế của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp ngoài 

công lập...”. Nhiều ý kiến cho rằng, quy định này là kế thừa nội dung 



Khoản 2, Điều 52 Luật Dân quân tự vệ, thống nhất với các quy định của 

pháp luật hiện hành về thuế, đồng thời gắn trách nhiệm về tài chính của 

doanh nghiệp đối với lực lượng tự vệ trong thực hiện quy định của 

pháp luật về quốc phòng, an ninh. Mặt khác, việc tổ chức tự vệ trong 

doanh nghiệp vừa là nghĩa vụ vừa là trách nhiệm của công dân. Hiện 

tại, ngân sách nhà nước bảo đảm cho hoạt động của lực lượng vũ 

trang nói chung và của lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp nói riêng 

phải cân đối trong các lĩnh vực tổng thể của đất nước. Vì vậy, quy định 

trong dự thảo Luật là phù hợp. 

Nhấn mạnh, nếu như Nhà nước bảo đảm hoàn toàn kinh phí cho lực 

lượng tự vệ trong doanh nghiệp là điều lý tưởng, tuy nhiên, trong điều 

kiện hiện nay, Chính phủ đã tổng kết và khẳng định, ngân sách chỉ bảo 

đảm một cách tương đối. Đó là doanh nghiệp chi một phần cho tự vệ 

và khoản tiền này sẽ trừ vào nghĩa vụ đóng thuế. 

Giải trình làm rõ hơn nội dung này, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ 

Phạm Quang Ngân cho biết, theo quy định của Luật Dân quân tự vệ 

hiện hành và dự thảo Luật này thì tự vệ được huy động làm nhiệm vụ 

được hưởng nguyên lương và các khoản phúc lợi do doanh nghiệp bảo 

đảm, trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. Như vậy, 

Nhà nước đã bảo đảm 20% kinh phí cho tự vệ doanh nghiệp. Quy định 

này, tương thích với Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Nghĩa 

vụ quân sự. Theo Khoản 2, Điều 29 của Luật Giáo dục quốc phòng và 

an ninh: “Kinh phí do doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp bảo đảm thực 

hiện giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định của Luật này. 

Khoản kinh phí này được tính vào các khoản chi được trừ khi xác định 

thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật”. Trong khi đó, Khoản 3, 

Điều 53, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định: “kinh phí cho việc 

thực hiện nghĩa vụ quân sự của doanh nghiệp, tổ chức khác do doanh 

nghiệp, tổ chức đó tự bảo đảm”. Trên cơ sở đó, Cục trưởng Phạm 

Quang Ngân cho rằng, giữ nguyên như dự thảo Luật là phù hợp. 

Để bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương thì việc thành 

lập tự vệ trong doanh nghiệp là cần thiết. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho 

rằng, cần tiếp tục nghiên cứu các điều kiện tổ chức tự vệ trong doanh 

nghiệp. Bởi nói như Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An 

ninh Nguyễn Thanh Hồng, trong khi chúng ta đang tạo mọi điều kiện để 

khuyến khích cho doanh nghiệp phát triển, nếu quy định không khéo thì 

Luật này lại cản trở cho doanh nghiệp phát triển. 

Theo daibieunhandan.vn 



 

 Theo baotintuc.vn 

 

2. Bộ GD-ĐT đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ giáo 
dục mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất 

Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GD-ĐT) Nguyễn Bá Minh cho 

biết, thống kê năm 2018 cho biết cả nước có 17 tỉnh, thành phố có 

khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN-KCX) với quy mô lớn (từ 

50.000 công nhân trở lên), kéo theo số lượng lớn người nhập cư 

và nhu cầu an sinh xã hội. Trong đó, bậc học chịu áp lực nhiều 

nhất là mầm non. 

Sáng 11-7, tại Hội thảo tham vấn chính sách giáo dục mầm non ở khu 

vực có khu công nghiệp, khu chế xuất do Bộ GD-ĐT phối hợp với 

Trường Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức, Vụ trưởng Vụ Giáo dục 

mầm non (Bộ GD-ĐT) Nguyễn Bá Minh cho biết, thống kê năm 2018 

cho biết cả nước có 17 tỉnh, thành phố có khu công nghiệp, khu chế 

xuất (KCN-KCX) với quy mô lớn (từ 50.000 công nhân trở lên), kéo 

theo số lượng lớn người nhập cư và nhu cầu an sinh xã hội. Trong đó, 

bậc học chịu áp lực nhiều nhất là mầm non. 

Hiện nay, trường công lập mới đáp ứng được nhu cầu gửi con của 

người dân trên địa bàn, trong khi các trường tư thục đảm bảo chất 

lượng lại có mức học phí cao nên công nhân, người lao động phải gửi 

con vào các nhóm lớp độc lập, tư thục. Loại hình này đang tồn tại nhiều 

khó khăn như: tình hình giáo viên, cơ sở vật chất chưa đảm bảo, địa 

phương chưa kiểm soát nổi sự bùng nổ nhanh chóng của loại hình này. 

Đây là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ bạo hành, mất an 

toàn cho trẻ. 



 

Cô và trẻ tại Trường Mầm non Hoa Phượng Hồng, xã Vĩnh Lộc A, 

huyện Bình Chánh, TPHCM - một trong những trường mầm non công 

lập giữ trẻ là con công nhân trên địa bàn 

Trước thực tế đó, các bộ, ngành đã có nhiều chính sách hỗ trợ, phát 

triển trường mầm non nhưng chưa đủ mạnh. Luật Giáo dục (vừa ban 

hành năm 2019) sau khi được thông qua đã tạo hành lang pháp lý quan 

trọng trong việc phát triển giáo dục mầm non nói chung và phát triển 

các trường mầm non ở khu vực có KCN-KCX. 

Hiện nay, Bộ GD-ĐT đang phối hợp với Bộ Tài chính và một số bộ, 

ngành liên quan xây dựng dự thảo chính sách phát triển giáo dục mầm 

non ở khu vực có KCN-KCX. Trong đó, nhiều đề xuất đang được lấy ý 

kiến rộng rãi từ các địa phương như hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn trưa 

cho trẻ, áp dụng chính sách đặc thù đối với doanh nghiệp sử dụng 

nhiều lao động như khoản chi cho các hoạt động giáo dục mầm non 

của doanh nghiệp được tính vào chi phí khấu trừ khi xác định thu nhập 

chịu thuế thu nhập, được ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước để thực 

hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng cơ sở giáo dục 

mầm non ngoài công lập hoạt động không vì lợi nhuận phục vụ con 

công nhân, miễn tiền thuê đất... 



 

Lớp giữ trẻ từ 6-18 tháng tuổi tại Trường Mầm non Hoa Phượng Hồng, 

xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM 

Ngoài ra, dự thảo chính sách cũng đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ giáo 

viên mầm non ngoài công lập như được hỗ trợ 50% mức đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao 

động hoặc hàng tháng được hỗ trợ một khoản thu nhập bằng 50% mức 

lương cơ sở/người/tháng. 

Các mức hỗ trợ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở 

giáo dục mầm non ngoài công lập và giáo viên hợp đồng giảng dạy.   

Cũng tại hội thảo, ThS. Nguyễn Thị Phú Quý, Trường Đại học Sư phạm 

TPHCM cho biết, hiện nay số lượng trường mầm non ở các KCN-KCX 

trên cả nước còn thấp, trong đó số lượng trường tư thục chiếm hơn 

60%. 

Năm 2018, nhóm nghiên cứu Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã 

thực hiện khảo sát đối với 184 giáo viên, người giữ trẻ ở các KCN-KCX 

tại huyện Bình Chánh, quận Thủ Đức (TPHCM) và tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu. 

Kết quả khảo sát cho thấy, có 12 nguyên nhân khách quan dẫn đến 

tình trạng bạo hành trẻ mầm non tại các nhóm trẻ mầm non tư thục. 

Trong đó, hai nguyên nhân được nhiều giáo viên lựa chọn nhất là áp 



lực từ phía cha mẹ, người quản lý về thể trạng của trẻ và áp lực từ xã 

hội (cùng chiếm tỷ lệ 96,2% người được khảo sát lựa chọn). 

Ngoài ra, một số nguyên nhân khác cũng được giáo viên lựa chọn gồm: 

khối lượng công việc quá nhiều, công việc đòi hỏi trách nhiệm cao, thu 

nhập chưa tương xứng với khối lượng công việc, số lượng trẻ trong lớp 

quá đông, thiếu sự kiểm tra, quản lý chặt chẽ của các cấp quản lý, thiếu 

trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ...  

Riêng về nhóm nguyên nhân chủ quan, có 86,1% giáo viên cho rằng dễ 

bị căng thẳng trong môi trường ồn ào, 81,9% tự đánh giá chưa biết 

cách xử lý khi trẻ gây mất trật tự, không tập trung, bướng bỉnh. 

Ngoài ra, còn một số nguyên nhân chủ quan khác như giáo viên chưa 

có đủ kiến thức về các nhu cầu tâm lý, dinh dưỡng của trẻ, chưa biết 

được tác hại nghiêm trọng của việc gây tổn thương trẻ đối với sự phát 

triển trong tương lai của trẻ, tính chất công việc không liên quan đến 

chuyên ngành được học... 

Từ thực tế đó, 80,2% giáo viên mong được tạo môi trường làm việc 

thoải mái, 80,1% giáo viên muốn được giảm tải bớt các hồ sơ, sổ sách 

không cần thiết để giảm áp lực công việc cho người chăm sóc trẻ, 

77,4% giáo viên đề xuất được tăng cường bồi dưỡng kỹ năng quản lý 

các hành vi của trẻ... 

Theo sggp.org.vn 

 

3. Bộ TT&TT giục VNPT nộp hồ sơ xin cấp phép tần 
số để thử nghiệm 5G 

Trong ba nhà mạng đã được cấp giấy phép thử nghiệm mạng di 

động 5G, chỉ còn VNPT chưa nộp hồ sơ xin cấp phép tần số để 

thử nghiệm 5G. Bộ TT&TT đang đôn đốc, hướng dẫn VNPT hoàn 

thiện hồ sơ xin cấp phép tần số để sớm tiến hành thử nghiệm. 



VNPT đã được cấp phép thử nghiệm mạng 5G, nhưng chưa nộp hồ sơ 

xin cấp phép tần số. (Ảnh minh họa: Internet) 

Trong cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối 

năm 2019 của Cục Tần số Vô tuyến điện tại Hà Nội sáng ngày 

11/7/2019, đại diện Cục Tần số Vô tuyến điện cho biết, để triển khai 

nhiệm vụ liên quan đến việc cấp phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn 

thông 5G cho 3 nhà mạng đã được Bộ TT&TT cấp giấy phép, Cục Tần 

số Vô tuyến điện đã nghiên cứu, xác định được các băng tần dùng cho 

thử nghiệm 5G, xác định các khu vực thử nghiệm băng tần dành cho 

5G, tránh nhiễu cho các trạm VSAT hiện có. Cục cũng tham khảo kinh 

nghiệm quốc tế, phối hợp với doanh nghiệp thử nghiệm để đánh giá 

khả năng gây nhiễu. 

Đại diện Cục Tần số Vô tuyến điện cho biết, chỉ còn VNPT chưa nộp hồ 

sơ xin cấp phép tần số để thử nghiệm 5G, do đó Cục đang đôn đốc, 

hướng dẫn VNPT hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép tần số để sớm tiến 

hành thử nghiệm. 

Tính đến nay, Bộ TT&TT đã cấp phép thử nghiệm 5G cho 3 doanh 

nghiệp viễn thông Viettel, VNPT, MobiFone và hướng dẫn các doanh 

nghiệp này triển khai thử nghiệm 5G. Theo đó, Viettel đã công bố thử 



nghiệm 5G tại Hà Nội trong tháng 5/2019 và tiếp tục mở rộng mạng di 

động 5G tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. VNPT sẽ thử nghiệm 5G tại Hà 

Nội và TP Hồ Chí Minh. MobiFone dự kiến thử nghiệm tại Hà Nội, Hải 

Phòng và Đà Nẵng. 

Viettel là nhà mạng đầu tiên được nhận giấy phép thử nghiệm mạng 

5G từ tháng 1/2019. Sau đó, Cục Tần số Vô tuyến điện đã cấp giấy 

phép băng tần thử nghiệm 5G để Viettel triển khai tại 2 thành phố Hà 

Nội và TP Hồ Chí Minh trên các băng tần C và 27 GHz. Ngày 10/5, tại 

Hà Nội, Viettel cùng với Tập đoàn Ericsson (Thụy Điển) đã thực hiện 

kết nối chính thức lần đầu tiên trên mạng di động 5G ở Việt Nam sử 

dụng trên các băng tần được cấp phép thử nghiệm. Sự kiện này đánh 

dấu việc Việt Nam trở thành một trong những quốc gia thử nghiệm 

thành công sớm nhất mạng 5G trên thế giới. Công nghệ 5G do Viettel 

triển khai đồng hành với lộ trình chuẩn hóa của tổ chức 3GPP.  Đây là 

lần đầu tiên Việt Nam có thể đi cùng với thế giới trong làm chủ và ứng 

dụng công nghệ mới nhất. 

Sau khi Bộ TT&TT cấp phép thử nghiệm cho MobiFone, Cục Tần số Vô 

tuyến điện đang tiến hành cấp giấy phép băng tần để MobiFone thử 

nghiệm trên băng tần C và 28 GHz tại TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng 

và Hà Nội. 

Phát biểu kết luận liên quan đến việc thử nghiệm 5G của các nhà 

mạng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải nhắc nhở việc VNPT đã 

xin giấy phép thử nghiệm xong nhưng giấy phép tần số lại chưa xin, do 

đó Cục Tần số Vô tuyến điện cần yêu cầu VNPT sớm nộp hồ sơ xin 

cấp phép tần số. 

Thứ trưởng yêu cầu, các doanh nghiệp được cấp phép phải sớm thử 

nghiệm 5G, đồng thời cùng với Cục Tần số Vô tuyến điện tổ chức giám 

sát, đánh giá kết quả thử nghiệm để phục vụ cho mục tiêu quy hoạch 

tần số của Bộ TT&TT. 

Theo ictnews.vn 

  

 

4. 22 ngân hàng phối hợp với Hải quan thu thuế 
điện tử 24/7 

Số thu qua phương thức thu thuế điện tử và thông quan 24/7 trong 

6 tháng đầu năm là 13.550 tỷ đồng 



Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT giúp thông quan nhanh hàng hóa cho cộng đồng doanh 

nghiệp, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp và công chức hải quan. Ảnh: T.Bình.

6 tháng đầu năm 2019, Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai quyết liệt 

công tác ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước về hải quan, góp 

phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tạo thuận lợi cho người dân và 

doanh nghiệp theo chủ trương chung của Chính phủ. 

Đáng chú ý một nội dung quan trọng liên quan mật thiết và nhận được 

nhiều sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp là việc Tổng cục Hải 

quan tiếp tục mở rộng thực hiện thanh toán điện tử. 

6 tháng qua, có 39 ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan, 

trong đó có 22 ngân hàng tham gia thu, nộp thuế điện tử và thông quan 

24/7. 

Tổng số thuế thu được từ phương thức điện tử 162.944 tỷ đồng, chiếm 

92,72% số thu ngân sách. Trong đó số thuế thu qua phương thức thu 

thuế điện tử và thông quan 24/7 là 13.550 tỷ đồng, chiếm 8,3% số thu 

từ phương thức điện tử. 



Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng triển khai mạnh mẽ về cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). 

Hiện có 171/181 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được cung 

cấp qua DVCTT mức độ 3 và 4 (chiếm trên 94,4%). Trong đó, có 162 

thủ tục hành chính được cung cấp ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ xấp xỉ 90%). 

Dự kiến tháng 7/2019, Tổng cục Hải quan sẽ cung cấp thêm 2 thủ tục 

lên mức độ 3,4, qua đó nâng tổng số thủ tục được cung cấp DVCTT 

mức độ 3,4 là 173/181 (đạt 96%). 

6 tháng đầu năm, tổng số hồ sơ thực hiện trên Hệ thống DVCTT là 

69.178 bộ, với 12.323 doanh nghiệp và 85 cá nhân thực hiện. 

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan tiếp tục tập trung xây dựng Đề án tái thiết 

kế tổng thể hệ thống CNTT nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu 

quả ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước về hải quan, tạo ra một sự 

thay đổi về chất, mang tính bước ngoặt về ứng dụng CNTT trong quản 

lý nhà nước về hải quan. 

Đồng thời đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản trị thông minh; quản lý 

doanh nghiệp, hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải 

xuất nhập cảnh, quá cảnh toàn diện từ khâu đầu đến khâu cuối; có khả 

năng tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, doanh 

nghiệp và sẵn sàng trao đổi dữ liệu hải quan với các nước trong khu 

vực và trên thế giới. 

Mặt khác, Tổng cục Hải quan khẩn trương triển khai Đề án đầu tư hệ 

thống seal định vị điện tử phục vụ công tác giám sát đối với hàng hóa 

chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container của Tổng cục Hải 

quan. 

Song song với đó, Tổng cục Hải quan tiếp tục hoàn thiện các hệ thống 

CNTT phục vụ quản lý nhà nước về hải quan; triển khai Hệ thống quản 

lý hàng hóa tự động (VASSCM); đảm bảo vận hành các hệ thống CNTT 

hoạt động ổn định, an ninh, an toàn đáp ứng yêu cầu xử lý nghiệp vụ 

hải quan… 

Tổng cục Hải quan đánh giá, 6 tháng qua toàn Ngành đã hoàn thành 

những nội dung ứng dụng CNTT lớn, phức tạp. 

Kết quả này có ý nghĩa rất quan trọng, là tiền đề cho phát triển ứng 

dụng CNTT của ngành Hải quan trong 5, 10 năm tới như: Rà soát, 

đánh giá tổng thể hệ thống CNTT để xây dựng Đề án tái thiết kế tổng 

thể hệ thống CNTT ngành Hải quan; thực hiện các kết luận của Kiểm 



toán Nhà nước về hệ thống CNTT phục vụ công tác quản lý thu ngân 

sách… 

Theo baohaiquan.vn 

 

5. “Kỳ họp không giấy” đầu tiên của Thái Bình 

Để thực hiện “kỳ họp không giấy” tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh 

khóa XVI, chiều ngày 10/7, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, 

HĐND, UBND tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng phần mềm 

ứng dụng dành cho đại biểu HĐND tỉnh. Đồng chí Trọng Thăng, 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự. 

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự tập huấn. 

Đây được coi là kỳ họp HĐND “không giấy” đầu tiên của Thái Bình với 

việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc phục vụ tổ chức và điều 

hành tại kỳ họp. Mỗi đại biểu tham dự kỳ họp được cấp một máy tính 

bảng, tài khoản mạng riêng và dùng tài khoản đó để truy cập tài liệu 

phục vụ kỳ họp. Đồng thời, đại biểu thực hiện chức năng chọn biểu 

quyết trực tuyến cho kết quả ngay trên máy tính và màn hình lớn bố trí 

tại hội trường. Các đại biểu cũng thao tác đăng ký thảo luận, chất vấn 

bằng máy tính xách tay. Trong máy tính bảng còn cài đặt ứng dụng tự 

động chuyển các file văn bản sang giọng nói, giúp các đại biểu có thể 

nghe nội dung các văn bản ở mọi lúc, mọi nơi... 



 

Với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND tỉnh 

giúp tiết kiệm chi phí, giúp giúp các đại biểu dễ dàng trong việc nghiên 

cứu, lưu trữ tài liệu; giảm tải cho công tác chuẩn bị kỳ họp của Văn 

phòng. 

Sau kỳ họp này, cơ quan chuyên môn sẽ tổ chức rút kinh nghiệm để 

nhân rộng trong các cuộc họp khác. 

Theo baothaibinh.com.vn  

 

6. HĐND TP Hồ Chí Minh ứng dụng kỳ họp 'không 
giấy' 

 

Sáng 11/7, kỳ họp thứ 15 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX đã khai 

mạc với điểm đặc biệt lần đầu tiên không sử dụng giấy. 

Theo đó, trên ứng dụng được cài đặt các đại biểu và khách mời đã tiếp 

cận đầy đủ các văn kiện tài liệu kỳ họp như: chương trình kỳ họp, danh 

sách đại biểu, các thông báo, tổng hợp thông tin báo chí, ý kiến cử tri. 

Trong mỗi mục, tài liệu được sắp xếp rõ ràng, khoa học và dễ sử dụng. 



   

Các đại biểu dễ dàng coi các nội dung của kì họp thông qua các ứng 

dụng cài đặt sẵn có. 

Các thành viên tham dự họp có thể truy cập tức thời nhiều tài liệu liên 

quan đến nội dung kì họp, người chủ trì có thể lấy ý kiến từ xa, hoặc tổ 

chức họp trực tuyến với các đơn vị, cá nhân không đến phòng họp 

được. Sau khi họp xong, các kết quả biểu quyết, ý kiến, chỉ đạo, kết 

luận sẽ được tổng hợp và thông báo đến các đơn vị, cá nhân liên quan. 

Kỳ họp “không giấy” được đánh giá sẽ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí in 

ấn tài liệu, giúp các hoạt động hiệu quả hơn, phù hợp với xu hướng đô 

thị thông minh mà TP Hồ Chí Minh đang hướng tới. 

Trước đó, ngày 25/6, UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã triển khai ứng 

dụng phòng họp không giấy và ứng dụng "Giao việc tức thời - nhắc việc 

thông minh". Qua đó, nội dung và các tài liệu họp sẽ được số hóa 

chuyển đến các thành viên dự họp để nghiên cứu trước, các câu hỏi 

thảo luận sẽ được tổng hợp, chuẩn bị dự thảo kết luận. 

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh cho biết, đây là kỳ 

họp đầu tiên HĐND TP Hồ Chí Minh ứng dụng kỳ họp 'không giấy' theo 

đúng tinh thần cải cách hành chính, hướng đến xây dựng đô thị thông 

minh. 



Theo Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ, dù không tránh 

khỏi những khó khăn trong lần đầu thực hiện, nhưng với tinh thần 

nghiêm túc, trách nhiệm, sáng tạo, các đại biểu sẽ vượt qua khó khăn 

trong thao tác để tích cực khai thác thông tin tài liệu, đóng góp ý 

kiến cho các nội dung mà kỳ họp đã đề ra, tạo sự thống nhất cao để 

HĐND TP Hồ Chí Minh có những quyết sách hợp lòng dân. 

Dự kiến, kì họp HĐND TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 11-

13/7, kỳ họp sẽ tập trung xem xét, thảo luận, cho ý kiến và quyết định: 

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội 6 tháng đầu năm 

và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; điều chỉnh bổ sung kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; ban hành quy định 

về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn thành phố; cùng một 

số tờ trình của UBND thành phố. 

Kì họp lần này dự kiến sẽ xem xét danh mục dự án cần thu hồi đất, dự 

án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn TPHCM; Chế 

độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng 

đồng; Nâng cao năng lực sản xuất cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và 

vừa của TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương; Quy định về hệ số 

điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn TP… 

baotintuc.vn 

Nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về cải 

cách thủ tục hành chính  

Tọa đàm "Giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh 

nghiệp về cải cách thủ tục hành chính (TTHC)" năm 2019 do huyện 

Thới Lai vừa tổ chức là dịp để các đơn vị, địa phương trao đổi, thảo 

luận những vấn đề liên quan đến công tác cải cách hành chính 

(CCHC). Qua đó, đề ra giải pháp góp phần nâng cao mức độ hài lòng 

của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC trên địa bàn thời 

gian tới… 



 

Công chức Bộ phận Một cửa UBND huyện Thới Lai tận tình hướng dẫn 

người dân tra cứu hồ sơ, thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa. 

Theo ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện 

Thới Lai, những năm qua, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND và UBND huyện 

luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt đối với công tác CCHC, nhất 

là công tác cải cách TTHC. Qua đó, chất lượng và hiệu quả quản lý, 

điều hành ngày một nâng cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã 

hội trên địa bàn. Nhiều mô hình, sáng kiến trong công tác CCHC được 

triển khai thực hiện góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân và 

doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính trên địa bàn huyện. Nổi bật 

như huyện đã biên soạn và phát hành 10.000 quyển sổ tay về TTHC và 

2.000 tờ rơi hướng dẫn sử dụng và đăng ký dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3 cho người dân trên địa bàn huyện; thực hiện các mẫu ghi 

TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện và 13 xã, thị trấn; thành lập Đội tình 

nguyện hướng dẫn TTHC; thành lập Tổ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ 

TTHC qua số điện thoại đường dây nóng tại Bộ phận Một cửa của 

huyện… 

"Tuy nhiên, thực tế công tác truyền thông về CCHC của huyện vẫn 

chưa mạnh, chưa tạo được sự thống nhất cao về nhận thức trong toàn 

bộ hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong nhân dân; việc kiểm tra, 

đôn đốc, hướng dẫn triển khai công tác CCHC chưa kịp thời và thường 

xuyên; công tác cải cách TTHC đôi khi chưa được chú trọng, vẫn còn 

hồ sơ trễ hẹn, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp chưa 

cao… Do đó, Tọa đàm là dịp để các địa phương, đơn vị tập trung đánh 



giá thực trạng công tác cải cách TTHC tại cơ quan, đơn vị; chia sẻ 

những giải pháp khoa học, những sáng kiến hay về cải cách TTHC; 

đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, 

góp phần thực hiện hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn huyện trong 

thời gian tới…" - ông Nguyễn Văn Hoàng nhấn mạnh. 

Thị trấn Thới Lai đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp về CCHC. 

Ông Nguyễn Văn Đen, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thới Lai, cho biết: 

"Để thực hiện hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn, UBND thị trấn đã 

ban hành nhiều văn bản, đa dạng các hình thức tuyên truyền CCHC 

trên đài truyền thanh, treo băng rôn trên các tuyến đường chính, photo 

quyển sổ tay về TTHC cấp phát đến từng hộ dân trên địa bàn; niêm yết 

TTHC tại Trụ sở UBND và Nhà văn hóa 7 ấp; niêm yết các biểu mẫu ở 

lĩnh vực hộ tịch, địa chính, xây dựng… trên sơ mi còng, để người dân 

dễ tiếp cận về công tác CCHC tại địa phương. Đồng thời, tổ chức khảo 

sát Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) trên địa bàn 

nhằm đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Chiều 

thứ sáu hằng tuần, UBND thị trấn tổ chức họp Bộ phận Một cửa, để 

nghe công chức báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, tháo gỡ kịp thời 

các khó khăn, vướng mắc...".   

Công tác CCHC được Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) xác 

định trọng tâm là nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh 

nghiệp. Ông Phan Trung Hiếu, Phó Trưởng Phòng TN&MT huyện Thới 

Lai, cho biết: "Phòng chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ CCHC 

thường xuyên, trong các cuộc họp hội ý đầu tuần; sinh hoạt chi bộ hằng 

tháng; hội nghị sơ kết, tổng kết 6 tháng, năm của cơ quan. Đồng thời 

công khai công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, các 

TTHC thuộc lĩnh vực TN&MT cho địa phương niêm yết; tiếp nhận hồ sơ 

và giải quyết hồ sơ đúng và sớm hơn so với quy định, không để hồ sơ 

trễ hẹn. Hằng năm, Phòng còn tham mưu UBND huyện tổ chức Diễn 

đàn đối thoại với các doanh nghiệp và người dân về công tác CCHC; 

qua đó đã giải quyết hầu hết những vướng mắc về các quy định pháp 

luật trên lĩnh vực TN&MT; nhiều nhất là lĩnh vực đất đai". Song song 

đó, Phòng còn thường xuyên phối hợp với các ngành trong huyện và 

UBND các xã, thị trấn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải 

quyết TTHC về lĩnh vực đất đai của địa phương; rà soát TTHC. Kết quả 

qua rà soát, nhiều TTHC được rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ như: 

rút ngắn thời gian giải quyết TTHC chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế 

quyền sử dụng đất từ 20 ngày xuống 10 ngày; trích lục hồ sơ địa chính 

từ 3 ngày được rút ngắn xuống còn 1 ngày; Cấp lại giấy chứng nhận do 



bị mất từ 30 ngày xuống còn 10 ngày; giảm thủ tục lĩnh vực môi trường 

từ 2 thủ tục xuống còn 1 thủ tục… 

Đánh giá cao những kết quả của tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn 

Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thới Lai, lưu ý: "Cần tiếp tục 

tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy, đề cao vai trò, trách 

nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức quán triệt, thực hiện chủ 

trương, nghị quyết của Đảng về CCHC, cải cách TTHC; tập trung rà 

soát, đơn giản hóa TTHC, nhất là những thủ tục liên quan đến đất đai, 

thuế, nông nghiệp, nông thôn, ứng dụng công nghệ thông tin, khởi 

nghiệp, bảo hiểm xã hội… Đồng thời, tăng cường đối thoại giữa cơ 

quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, người dân, kịp thời hướng 

dẫn, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, huyện 

cũng tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho 

cán bộ, công chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải 

quyết TTHC, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính 

nhà nước trên địa bàn…". 

Theo baocantho.com.vn 

 

7. Quảng Bình: Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải 
cách hành chính năm 2019  

Ngày 10/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1129/KH-UBND tổ 

chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh 

Quảng Bình năm 2019”. 

Theo đó, đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã; cơ quan ngành dọc của Trung ương 

đóng trên địa bàn tỉnh, cá nhân, doanh nghiệp có sáng kiến, giải pháp 

cải cách hành chính (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ 

Giúp việc Cuộc thi). Các đối tượng tham gia không hạn chế về độ tuổi, 

ngành nghề, dân tộc, giới tính. 

Hình thức dự thi dưới dạng bài viết của cá nhân hay nhóm tác giả về 

các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện cải cách hành chính của tỉnh. 

Đối với các bài dự thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, dựng hình ảnh 

hoặc video, ngoài hình thức viết có gửi kèm đĩa CD lưu trữ phần mềm, 

hình ảnh hoặc video. 

Nội dung sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính phải dựa trên các đề 

xuất, sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính cho 



tỉnh nói chung hoặc cơ quan, đơn vị nói riêng nhằm thực hiện tốt công 

tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, tập trung vào một số nội dung 

chính như: Sáng kiến, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả 

quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số Cải cách hành 

chính cấp tỉnh (PAR-INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức 

đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS); đơn 

giản hóa, loại bỏ, cắt giảm hoặc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính 

còn chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với đơn vị, địa 

phương hoặc gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của 

các tổ chức, cá nhân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả các cấp; ứng dụng công nghệ, thông tin vào công 

tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở cơ quan hành 

chính Nhà nước; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức; cải cách tài chính công; hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên 

chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm 

việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

Cuộc thi dự kiến được tổ chức trong tháng 7 - 10/2019; công bố kết 

quả và trao giải trong tháng 11/2019. Sẽ có 06 giải dành cho các tập 

thể (01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba) và giải tập thể giành cho đơn 

vị có nhiều bài dự thi đạt giải, có khả năng áp dụng vào thực tế, mang 

lại hiệu quả cao trong công tác cải cách hành chính của tỉnh nói chung, 

của cơ quan, đơn vị nói riêng; 16 giải cá nhân (01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 

03 giải Ba, 10 giải Khuyến khích) và giải cá nhân giành cho các bài dự 

thi của cá nhân hoặc nhóm tác giả. 

Thông qua cuộc thi nhằm tăng cường tuyên truyền các chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính đến 

với Nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, qua đó 

phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động nhằm tìm ra sáng kiến, giải pháp thiết thực, đơn giản 

hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm 

chi phí thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời tìm ra ý tưởng tiêu biểu, 

sáng tạo và có khả năng áp dụng trong thực tế để thí điểm và nhân 

rộng mô hình trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần cải thiện Chỉ số PCI, 

PAPI, PAR-INDEX, SIPAS trong năm 2019 và những năm tiếp  

Theo quangbinh.gov.vn 

 



8. Đề án '3 trong 1' về cải cách thủ tục hành chính: 
Phát sinh nhiều vướng mắc 

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện đề án trao giấy khai sinh, thẻ 

bảo hiểm y tế (BHYT), hộ khẩu tại nhà cho gia đình trẻ sơ sinh (gọi 

tắt là thủ tục “3 trong 1”), đông đảo người dân nhận thấy tính tích 

cực của đề án và hưởng ứng nhiệt tình. Tuy nhiên, một bộ phận 

người dân không mấy mặn mà, dẫn đến nhiều bất cập, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện chủ trương nhân văn này. 

 

Cán bộ phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) trao thủ tục “3 trong 1”, 

tặng hoa, thư chúc mừng cho công dân mới chào đời. Ảnh: Trọng Huy 

 

Năm 2016, thành phố triển khai thí điểm đề án “3 trong 1” tại các 

phường, xã. Nhận thấy sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, tháng 7-

2017, thành phố triển khai đại trà phục vụ nhân dân. Tháng 7-2018, 

HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 175/2018/NQ-HĐND quy 

định mức hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện công tác trao giấy khai 

sinh, thẻ BHYT, hộ khẩu tại gia đình trẻ em và chính quyền thăm viếng, 

chia buồn, đăng ký khai tử tại gia đình công dân trên địa bàn thành phố, 

mang đến nhiều phấn khởi cho nhân dân cũng như cán bộ, lãnh đạo 

phường, xã. 



Tại phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu), một trong những phường 

đông dân (khoảng 60.000 nhân khẩu), thủ tục “3 trong 1” được đông 

đảo người dân đăng ký sử dụng. Đầu năm 2019, anh Nguyễn Long đến 

UBND phường Hòa Minh làm thủ tục khai sinh cho con thứ 2. Sau khi 

nghe cán bộ hộ tịch phổ biến thủ tục “3 trong 1”, anh Long đăng ký 

nhận giấy tờ tại nhà. 7 ngày sau, lãnh đạo phường và cán bộ hộ tịch 

đến tận nhà tặng hoa, thư chúc mừng và trao đầy đủ các giấy tờ gồm 

giấy khai sinh, BHYT và hộ khẩu. 

“Thủ tục “3 trong 1” thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương 

đến nhân dân, đến những công dân mới sinh. Gia đình tôi rất phấn 

khởi, niềm vui như được nhân đôi vì được đoàn lãnh đạo phường đến 

thăm, chúc mừng khi có thành viên mới ra đời”, anh Long nói. 

Theo ông Huỳnh Kim Thái, Trưởng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

phường Hòa Minh, năm 2018, toàn phường có 726 trẻ mới sinh. Trong 

598 trẻ được khai sinh đúng hạn, phường tổ chức trao giấy tờ tại nhà 

cho 278 trường hợp. Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn phường có 

360 trẻ mới sinh. Trong 296 trẻ được khai sinh đúng hạn, phường trao 

giấy tờ tại nhà cho 201 trường hợp. 

Theo ông Thái, để thuận tiện cho người dân, đoàn cán bộ đi trao sẽ 

hẹn trước và đi trao sau 11 giờ và sau 17 giờ. Nhờ đó, đề án “3 trong 

1” được đông đảo người dân trên địa bàn phường hưởng ứng và đăng 

ký tham gia. 

Trong khi đó, tại phường Thọ Quang (quận Sơn Trà), trong 346 trường 

hợp sinh con trong 6 tháng đầu năm 2019 thì chưa đến 20 trường hợp 

được cán bộ phường trao thủ tục “3 trong 1” tại nhà. 

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Thọ Quang Lê Thị Kim Thương, địa 

bàn khá rộng, dân số đông, trong khi lực lượng cán bộ mỏng nên việc 

đáp ứng yêu cầu theo đề án “3 trong 1” là rất khó. Dù vậy, mỗi khi công 

dân có nhu cầu, phường đều tổ chức đoàn đi trao tận nhà. Tại phường 

An Hải Bắc (quận Sơn Trà), mặc dù phường luôn bố trí đoàn có cán bộ 

nữ để thuận tiện trong việc thăm hỏi trẻ em mới sinh nhưng cũng không 

được nhiều người dân quan tâm. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, trong 182 trường hợp khai sinh đúng 

hạn, phường chỉ thực hiện trao tận nhà cho 4 trường hợp công dân yêu 

cầu. Tại phường Thuận Phước (quận Hải Châu), 6 tháng đầu năm 

2019, trong 103 trẻ sinh ra chỉ có 14 trường hợp gia đình đăng ký nhận 

thủ tục tại nhà. 



 

Công dân phấn khởi khi nhận được hoa, thư chúc mừng cùng thủ tục “3 

trong 1” tại nhà. Ảnh: Trọng Huy 

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Phước Lê Thanh Hùng, khi 

hỏi về lý do không đăng ký nhận thủ tục tại nhà, người dân đưa ra 

nhiều lý do chủ quan và khách quan. “Một số người dân vì quan niệm 

kiêng cữ nên hạn chế tiếp xúc người lạ trong tháng đầu tiên sau khi 

sinh. Số khác thì dù đăng ký khai sinh tại phường nhưng lại dưỡng sinh 

tại nhà mẹ ruột ở xa. Một số gia đình vì người nhà đi làm trong giờ 

hành chính nên không sắp xếp được người ở nhà đón tiếp”, ông Hùng 

nói. 

Theo một cán bộ tư pháp phường Thuận Phước, một bộ phận người 

dân chưa ý thức đầy đủ về tính nhân văn của việc trao thủ tục tại nhà 

nên có thái độ ứng xử chưa đúng mực. Có những trường hợp mặc dù 

cán bộ đã gọi điện hẹn trước nhưng khi xuống đến nơi thì họ cáo bận 

không tiếp hoặc không có nhà khiến đoàn phải đi đến 2-3 lần. Một số 

trường hợp người thân của gia đình tỏ thái độ không niềm nở, đón tiếp 

không lịch sự nên đôi khi cán bộ thấy chạnh lòng. 



Theo Phó Ban Pháp chế HĐND thành phố Huỳnh Bá Cử, việc thực 

hiện trao giấy khai sinh, BHYT và hộ khẩu tại nhà cho gia đình trẻ mới 

sinh là một trong những chính sách nhân văn của thành phố, thể hiện 

sự đổi mới trong cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, việc thực hiện 

đề án tùy thuộc vào nhu cầu, nguyện vọng đăng ký của người dân. 

“Để ngày càng có nhiều người dân hưởng ứng và đăng ký sử dụng đề 

án, việc tăng cường tuyên truyền, vận động cho nhân dân biết và hiểu 

về chủ trương, chính sách nhân văn của thành phố là rất cần thiết. Bên 

cạnh đó, cần tìm cách đổi mới cách thức thăm hỏi, chúc mừng để phù 

hợp với phong tục tập quán, quan niệm của người dân”, ông Cử nói. 

Theo baodanang.vn 

 

 


