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1. Ngành Tài chính cải cách thủ tục hành chính, 
phục vụ người dân, doanh nghiệp 
Trong 6 tháng đầu năm, nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục 
hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, ngành Tài chính đã tiên 
phong triển khai thực hiện các giải pháp cải cách đồng bộ. Qua 
đó, cải thiện các chỉ số về nộp thuế, chỉ số giao dịch thương mại 
qua biên giới..., góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia, được người dân và doanh 
nghiệp đánh giá cao. 

Tiếp tục rà soát, bãi bỏ, sửa đổi bổ sung thủ tục hành chính 

Bộ Tài chính cho biết, nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành 
chính, từ cuối năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch cải cách 
hành chính giai đoạn 2019-2020 và kế hoạch cải cách hành chính năm 
2019 với 116 nhiệm vụ cụ thể theo 7 nội dung, đảm bảo yêu cầu tại 
Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 01/01/2011 của Chính phủ. 

Tiếp đó, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện 
Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực 
hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng 
đến năm 2021, với 4 nhóm giải pháp gắn với 124 sản phẩm đầu ra, 
nhằm cải thiện các chỉ số về nộp thuế, chỉ số giao dịch thương mại qua 
biên giới và chỉ số vốn hóa thị trường chứng khoán, góp phần cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm cho thấy, Bộ Tài chính đã rà soát, 
bãi bỏ 22 thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung 15 thủ tục và ban hành 
mới 15 thủ tục trong các lĩnh vực thuế, hải quan, chứng khoán, công 
sản, ngân hàng và bảo hiểm. 

Đồng thời, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Tính  đến nay đã thực 
hiện cắt giảm, đơn giản hóa 117/190 điều kiện theo kế hoạch và dự 
kiến sẽ cắt giảm, đơn giản hóa thêm 24 điều kiện, góp phần tạo thuận 
lợi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

Tính đến tháng 6/2019, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc kết nối liên 
thông gửi, nhận văn bản với 31 Bộ, cơ quan trung ương và 63 Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Triển khai trực tuyến 
985 thủ tục hành chính tại Bộ Tài chính (trong đó 126 dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 1, 308 dịch vụ mức độ 2, 197 dịch vụ mức độ 3 và 314 
dịch vụ mức độ 4). 



Trong lĩnh vực thuế, cơ quan thuế trong cả nước đã triển khai hệ thống 
khai thuế qua mạng đến các Chi cục thuế tại 63 tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương. Đến nay đã có 99,98% số doanh nghiệp tham gia; số 
doanh nghiệp đăng ký tham gia dịch vụ nộp thuế điện tử đạt xấp xỉ 
99%; thực hiện hoàn thuế theo phương thức điện tử đạt 94,73% tổng 
số hồ sơ hoàn thuế; triển khai thí điểm hệ thống cấp hóa đơn điện tử có 
xác thực tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng... 

Trong lĩnh vực hải quan, cơ quan hải quan đã thực hiện thủ tục hải 
quan điện tử tại tất cả các đơn vị hải quan thông qua các hệ thống 
VNACSS/VCIS; triển khai cổng thanh toán điện tử tại tất cả các Cục hải 
quan; triển khai hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin lược khai hàng hóa 
điện tử (e-Manifest) tại các cảng biển; triển khai hệ thống quản lý hàng 
hóa tự động (VASSCM) tại 29/35 Cục hải quan tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương. Cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối 13/14 bộ, 
ngành, với 173 thủ tục hành chính được thực hiện qua cơ chế một cửa 
quốc gia. Trao đổi chứng nhận xuất xứ điện tử mẫu D với 5 nước 
ASEAN qua Cơ chế một cửa ASEAN. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, từ nay đến cuối năm, Bộ Tài chính 
sẽ tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đề ra về cải thiện 
môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia và xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 
số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 
16/5/2016 và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính 
phủ. 

Theo đó, toàn Ngành sẽ tiếp tục thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung, 
triển khai thực hiện có hiệu quả, thực chất các chính sách ưu đãi, 
khuyến khích phát triển sản xuất - kinh doanh, tạo động lực cho tăng 
trưởng kinh tế. Tiếp tục rà soát, bãi bỏ, đơn giản hoá các điều kiện kinh 
doanh không rõ ràng, không khả thi; nâng xếp hạng chỉ số nộp thuế; 
thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành 
và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

Cùng với đó, tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại 
hóa phương thức quản lý; mở rộng phạm vi hoàn thuế điện tử; mở rộng 
áp dụng hóa đơn điện tử. Triển khai có hiệu quả hệ thống hải quan điện 
tử; đẩy mạnh phối hợp thu qua hệ thống ngân hàng; tăng tỷ lệ cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4... 

Theo tapchitaichinh.vn 

 



2. Tháng 1/2020 dùng thẻ BHYT điện tử, nhận diện 
người bệnh bằng khuôn mặt 
Từ ngày 1/1/2020, BHXH Việt Nam sẽ thực hiện cấp thẻ BHYT điện 
tử thay cho thẻ giấy, gắn chip điện tử để lưu trữ thông tin. 

BHXH Việt Nam cho biết, thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử sẽ được 
làm bằng nhựa, kích cỡ tương đương thẻ ATM nhưng được gắn chip 
điện tử lưu trữ thông tin người tham gia, thuận lợi cho quá trình theo 
dõi và điều trị bệnh khi toàn bộ lịch sử khám chữa bệnh được lưu lại 
trên thẻ. 

Đặc biệt, thẻ BHYT điện tử cho phép xác thực người bệnh bằng thông 
tin sinh trắc học (vân tay, khuôn mặt) nhanh chóng, chính xác. 

Mẫu thẻ BHYT điện tử mới sẽ được áp dụng từ 1/1/2020 

Khi có thẻ điện tử, người dân đi khám bệnh không cần mang theo các 
giấy tờ tuỳ thân. Những người đang tham gia BHYT đã có thẻ giấy sẽ 
được cơ quan BHXH chủ động chuyển đổi sang thẻ điện tử và không 
yêu cầu phải lập bổ sung hồ sơ. 

BHXH Việt Nam cho rằng, ngoài những lợi ích với người dân nêu trên, 
việc chuyển đổi thẻ BHYT giấy sang thẻ điện tử cũng mang lại nhiều lợi 
ích cho cở sở khám chữa bệnh và cơ quan BHXH. 



Về phía cơ sở khám chữa bệnh, tiết kiệm chi phí, giảm thời gian tiếp 
đón, quản lý người bệnh, kiểm tra các lần khám chữa bệnh phục vụ 
điều trị, cấp thuốc điều trị phù hợp, tránh kháng thuốc. 

Về phía cơ quan BHXH sẽ giúp cắt giảm các thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực BHYT như đổi thẻ, điều chỉnh thông tin trên thẻ, thu hồi thẻ, rút 
ngắn thời gian làm thủ tục giám định, thanh quyết toán chi phí khám 
chữa bệnh BHYT, ngăn chặn tình trạng trục lợi, lạm dụng quỹ BHYT. 

Dự kiến, thông tin về BHXH, BH thất nghiệp cũng sẽ được tích hợp vào 
thẻ BHYT điện tử để tiến tới dùng chung thay thế cho sổ BHXH giấy 
hiện hành. 

Hiện tại, BHXH Việt Nam đang nghiên cứu, khảo sát, thí điểm, đánh giá 
ưu, nhược điểm các mô hình cấp, quản lý và sử dụng thẻ điện tử trong 
và ngoài nước để có cơ sở xây dựng dự thảo văn bản về mẫu và quy 
trình hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện 
cấp chuyển đổi từ thẻ BHYT chất liệu giấy sang thẻ BHYT điện tử trong 
thời gian tới. 

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến tháng 5/2019, cả nước đã 
có 84,5 triệu người dân có thẻ BHYT và đã đạt được tỉ lệ bao phủ là 
89%. 

Theo vietnamnet.vn 

 

 

3. Tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước tại các 
đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng 
Tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu 
năm và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của 
Bộ Xây dựng diễn ra ngày 12/7, lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp 
thuộc Bộ đã đưa ra nhiều ý kiến liên quan đến công tác quản lý, 
chỉ đạo, điều hành cũng như tình hình hoạt động sản xuất kinh 
doanh của các đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2019. 

Tại hội nghị, bà Tống Thị Hạnh - Vụ trưởng Vụ pháp chế đã báo cáo 
tóm tắt và làm rõ hơn về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Xây dựng đã tích cực triển 
khai nhiều nhiệm vụ tập trung cải cách các thủ tục hành chính liên quan 
đến thẩm định dự án, thẩm định quốc tế xây dựng và cấp phép xây 
dựng, đặc biệt là cải cách mạnh mẽ hơn nữa công tác quản lý Nhà 
nước trong cấp phép xây dựng, công tác đầu tư xây dựng nhằm cắt 
giảm chi phí và tiết kiệm thời gian. Bên cạnh đó, đưa ra các giải pháp 



thể chế cũng như công tác tổ chức thực hiện để cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh, chỉ số cấp phép xây dựng và một số nhiệm vụ khác 
theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ. 

Bộ phận Một cửa trong thời gian qua đã vận hành khá tích cực, tuy 
nhiên Vụ trưởng Tống Thị Hạnh cũng bày tỏ mong muốn đội ngũ cán 
bộ, công nhân viên cần nâng cao năng lực và trách nhiệm của mình 
hơn nữa góp phần giải quyết thủ tục hành chính đạt hiệu quả cao hơn; 
đồng thời các đơn vị cần tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các 
Bộ, ngành liên quan để hoàn thành nhiệm vụ đã được đặt ra. 

 

Bà Trần Thu Hằng - Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc phát biểu tại hội nghị. 

Về một số vấn đề quy hoạch kiến trúc, bà Trần Thu Hằng - Vụ trưởng 
Vụ Quy hoạch kiến trúc cho biết: Mới đây, Luật Kiến trúc đã được Quốc 
hội thông qua với những nội dung lớn, trong đó cơ bản đã tiếp cận với 
những văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là có những cải cách 
trong việc cấp chứng chỉ hành nghề, xây dựng những quy tắc đạo đức 
hành nghề và phát triển nghề nghiệp liên tục, đưa ra một công cụ quản 
lý quy hoạch kiến trúc quan trọng đó là quy chế quản lý kiến trúc, hội 
đồng kiến trúc quy hoạch ở các cấp Trung ương và địa phương. 

Về công tác quy hoạch, trong thời gian qua, Vụ đã phối hợp với các 
đơn vị liên quan để xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 
83 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời thực thi các Luật như Luật Quy 
hoạch và các luật sửa đổi bổ sung của Luật quy hoạch. Cụ thể, nâng 
cao chất lượng quy hoạch, gắn kết các cấp độ quy hoạch giữa đô thị 



với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng và kiểm soát chặt chẽ 
việc lập, thẩm định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch để giảm áp lực dân 
số tại khu vực nội đô cũng như đảm bảo phù hợp với hạ tầng cơ sở, 
công trình văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo công khai, minh bạch của 
Bộ và sự đồng tình của người dân. 

Trong thời gian tới, để đảm bảo hoàn thiện thể chế liên quan đến quy 
hoạch, Vụ Quy hoạch kiến trúc sẽ tiếp tục nghiên cứu các Luật Quản lý 
phát triển đô thị, sửa đổi một số nội dung trong Luật Xây dựng liên 
quan đến quy hoạch; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Thủ tướng 
Chính phủ về chấn chỉnh công tác quy hoạch đã ban hành tháng 
3/2019; Ban hành 3 quy chuẩn trọng tâm liên quan đến quy hoạch xây 
dựng nhà chung cư, các công trình ngầm trong năm 2019; Tiếp tục với 
các địa phương triển khai mục tiêu nâng tỉ lệ phủ kín quy hoạch phân 
khu, quy hoạch chi tiết, đặc biệt là khu vực trong nội đô, khu vực trung 
tâm; đồng thời chỉ đạo đồng bộ với các công trình hạ tầng kỹ thuật; 
tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp với các địa phương trong công 
tác quy hoạch... 

 

Ông Bùi Hồng Minh - Tổng Giám đốc Tổng Cty Công nghiệp Xi măng 
Việt Nam (VICEM) cho biết: VICEM đã khẳng định năng lực cạnh tranh 
của một doanh nghiệp sản xuất xi măng trong nước so với các doanh 

nghiệp trong khu vực và quốc tế. 

Về phía doanh nghiệp, ông Bùi Hồng Minh - Tổng Giám đốc Tổng Cty 
Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) cho biết: Là một doanh nghiệp 



Nhà nước hoạt động kinh doanh có hiệu quả, chỉ tiêu hiệu quả ROE 
năm 2018 của VICEM đạt 15% và năm 2019 ước đạt 18%; đóng góp 
vào Ngân sách Nhà nước mỗi năm khoảng 3.000 tỷ đồng, thực hiện 
các chính sách an sinh xã hội khoảng 100 tỷ đồng, VICEM đã khẳng 
định năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp sản xuất xi măng trong 
nước so với các doanh nghiệp trong khu vực và quốc tế do ngành Xi 
măng Việt Nam đã làm chủ được công nghệ, có nhiều kinh nghiệm 
trong sản xuất xi măng và trình độ công nghệ sản xuất xi măng tiệm 
cận thế giới. 

Trong thời gian tới, VICEM sẽ tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất 
thông qua tối ưu hóa sản xuất, đi đầu trong áp dụng khoa học công 
nghệ tiên tiến, tập trung đầu tư chiều sâu để nâng cao chất lượng sản 
phẩm, giảm định mức tiêu hao, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu 
tác động đến môi trường; Đầu tư mở rộng để tăng năng lực sản suất, 
phấn đấu đến năm 2025 Vicem có sản lượng từ 38 – 40 triệu tấn. 

Trong năm 2019, VICEM phấn đấu sử dụng tối đa khoảng 2 triệu tấn, 
phấn đấu đến năm 2020, lượng tro xi sử dụng hàng năm hàng năm 
khoảng 4-5 triệu tấn, cả ngành đạt 10 triệu tấn... 

Theo baoxaydung.com.vn 

 

4. Phương thức mới quản lý chất lượng ô tô sản 
xuất, lắp ráp  
Những quy định mới được đánh giá là bước đột phá trong việc 
quản lý chất lượng, khuyến khích các DN ô tô đầu tư bền vững, 
chuyên nghiệp hơn. 



Những doanh nghiệp sản xuá̂t, lá̆p ráp sẽ được phân loại vè̂ mức độ rủi 
ro đe ̂̉ từ đó áp dụng các biẹ ̂n pháp quản lý cha ̂́t lượng khác nhau 

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 25 quy định việc kiểm tra chất lượng 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp ráp. Những 
quy định mới tại Thông tư được đánh giá là bước đột phá trong việc 
quản lý chất lượng cũng như khuyến khích các doanh nghiệp ô tô có 
sự đầu tư bền vững, chuyên nghiệp hơn. 

Quy định mới giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian 

Theo ông Trần Quang Hà, Phó vụ trưởng Vụ KHCN (Bộ GTVT), đơn vị 
chủ trì xây dựng Thông tư, tinh thần của Thông tư nhằm quản lý chất 
lượng an toàn, kỹ thuật và bảo vệ môi trường (ATKT&BVMT) của các 
mẫu xe được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam. Một số quy định tại Thông 
tư được thiết kế theo hướng tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) có 
sản phẩm tốt, chất lượng và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng 
quyền chủ động cho DN. 

Đơn cử như việc đánh giá mức độ rủi ro để phân nhóm DN từ đó áp 
dụng các biện pháp quản lý phù hợp. Theo đó, cơ quan quản lý chất 
lượng (QLCL) sẽ căn cứ vào các tiêu chí về hạ tầng DN, loại sản phẩm 
sản xuất lắp ráp và tiêu chí tuân thủ quy định để phân DN làm 3 nhóm: 
Nhóm có mức độ rủi ro thấp (nhóm 1); Nhóm có mức độ rủi ro trung 
bình (nhóm 2); Nhóm có mức rủi ro cao (nhóm 3). 

Đối với các DN đạt nhóm 1, việc áp dụng các biện pháp quản lý sẽ có 
tần suất dài hơn so với nhóm 2 và 3. Chẳng hạn như chu kỳ đánh giá 



COP (đánh giá điều kiện kiểm tra chất lượng sản phẩm) sẽ có thời hạn 
36 tháng thay vì 24 tháng (nhóm 2) hoặc 12 tháng (nhóm 3). 

Với các DN nhóm 1, tần suất kiểm tra, lấy mẫu ngẫu nhiên 1 sản phẩm 
trong số xe xuất xưởng để đánh giá cũng có thời gian dài hơn là 24 
tháng/lần thay vì 18 tháng/lần của nhóm 2 và 12 tháng/lần của nhóm 3. 

Một quy định khác mà các DN sản xuất lắp ráp ô tô quan tâm là việc 
linh kiện sản xuất, lắp ráp sẽ được đánh giá COP như thế nào. Theo 
ông Trần Quang Hà, đối với linh kiện nhập khẩu từ các quốc gia có ký 
Hiệp định MRA về hàng rào kỹ thuật dùng chung một giấy chứng nhận 
thì các kết quả của các nước ấy mặc nhiên thừa nhận, không phải 
đánh giá. 

Trường hợp linh kiện nhập khẩu từ các nước chưa có thỏa thuận thừa 
nhận lẫn nhau trong lĩnh vực chứng nhận chất lượng xe cơ giới với Việt 
Nam sẽ phải đánh giá COP tương tự như linh kiện sản xuất lắp ráp 
trong nước. Nhưng những linh kiện này sẽ được miễn đánh giá COP 
các kỳ tiếp theo nếu cơ sở sản xuất trình được các tài liệu thể hiện kết 
quả đánh giá COP còn hiệu lực phù hợp theo quy định ECE (tiêu chuẩn 
cho việc kiểm định sản phẩm của châu Âu), EC (sản phẩm đáp ứng các 
yêu cầu thiết yếu của châu Âu) được thực hiện bởi cơ quan có thẩm 
quyền nước ngoài hoặc tổ chức đánh giá độc lập được cơ quan có 
thẩm quyền nước ngoài công nhận. 

“Việc đánh giá các linh kiện từ nước ngoài theo Thông tư 25 giảm thiểu 
tối đa việc phải đi nhiều lần. Thứ nhất, linh kiện ở nước ngoài, lần đầu 
tiên cơ quan đăng kiểm sang đánh giá COP còn những lần sau, hết 3 
năm trở đi nếu vẫn linh kiện, nhà máy sản xuất đấy thì cơ quan đăng 
kiểm sẽ chấp nhận kết quả đánh giá của nước ngoài hoặc một tổ chức 
có thẩm quyền ở nước ngoài mà không cần phải đến tận nơi nữa”, ông 
Hà cho biết. 

Theo ông Đào Xuân Hải, Phó trưởng phòng Chất lượng xe cơ giới (Cục 
Đăng kiểm VN), một quy định mới tăng quyền chủ động của DN là về 
triệu hồi xe. Trước đây, DN muốn triệu hồi xe sẽ phải báo cáo Cục 
Đăng kiểm VN và chờ phê duyệt kế hoạch, phương án nhưng ở Thông 
tư 25, DN tự phát hiện lỗi có thể chủ động thực hiện việc triệu hồi và chỉ 
cần có thông báo cho cơ quan đăng kiểm. Tuy nhiên những trường hợp 
nhà sản xuất không phát hiện ra lỗi, mà sản phẩm lỗi lặp lại một cách 
có hệ thống thì lúc đấy cơ quan quản lý sẽ yêu cầu phải triệu hồi. Khi 
đó, nhà sản xuất phải báo cáo kế hoạch, phương án để đăng kiểm 
chấp thuận. 

Ngoài ra, Thông tư 25 cũng có một số điểm mới, tạo thuận lợi cho DN 
trong sản xuất lắp ráp như: không còn hình thức giám sát xuất xưởng 



đối với từng xe và cũng không có việc giám sát đột xuất. Chỉ khi có 
khiếu nại, thông tin có căn cứ thì mới được thành lập đoàn giám sát. 
Hay Giấy chứng nhận kiểu loại ô tô, linh kiện như trước đây không có 
thời hạn nên hàng năm đều phải đánh giá nhưng theo Thông tư 25 thì 
loại giấy này có thời hạn 3 năm mới phải thực hiện lại một lần… 

Động lực để doanh nghiệp nâng tầm 

Việc quản lý cha ̂́t lượng sản pha ̂̉m theo quy định mới giúp doanh nghiệp 
tie ̂́t kiệm được chi phí, tho ̛̀i gian 

Đại diện một DN sản xuất lắp ráp ô tô tại Việt Nam cho hay, quy định về 
việc quản lý rủi ro DN có thể sẽ khiến một số DN gặp khó khăn, bất lợi 
so với các DN có quy mô và đầu tư bài bản hơn. Tuy nhiên những quy 
định này cũng là cách để các DN tự nâng tầm và có chiến lược phát 
triển bài bản hơn. 

Trao đổi với Báo Giao thông, đại diện Thaco - Trường Hải cũng nhận 
định, Thông tư 25 được ban hành kịp thời, hỗ trợ DN rất nhiều thủ tục 
mà trước đây chưa làm được. Như quy định về linh kiện hay phụ tùng, 
giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại, khí thải đã được kéo dài lên 3 
năm thay vì 1 năm như trước. “Theo tôi việc đánh giá quản lý rủi ro rất 
hay. Quy định này giúp cho DN chủ động trong vấn đề sản xuất kinh 
doanh. Doanh nghiệp nào có sự đầu tư, chăm chút hay quản lý chặt 
chẽ thì việc đánh giá 3 năm là đúng. Hay việc cho DN tạm ứng phiếu 
xuất xưởng, chứ không phải từng phiếu như trước đây. Cả về vấn đề 
triệu hồi xe cũng đã được cải thiện rất lớn. 

Giám đốc một DN trong lĩnh vực ô tô cũng nhận định, việc đánh giá 
COP dựa trên sự phân loại về mức độ rủi ro là một tiến bộ rất lớn tại 
Thông tư 25. Quy định như trên vừa giúp cơ quan QLCL vẫn kiểm soát 



được chất lượng sản phẩm nhưng cũng giúp DN tiết kiệm được chi phí, 
thời gian để thực hiện đánh giá trong một số trường hợp không cần 
thiết. 

“Đối với quy định không cần đánh giá COP với các linh kiện nhập khẩu 
sản xuất từ nước đã có thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong lĩnh vực 
chứng nhận chất lượng xe cơ giới, hiện nay Việt Nam chưa ký kết Hiệp 
định 1958 về vấn đề này. Tuy nhiên theo dự đoán, việc ký kết với một 
số quốc gia sẽ sớm được thực hiện nên trong tương lai, điều này sẽ có 
lợi đối với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp”, vị Giám đốc này cho 
biết. 

Theo baogiaothong.vn 

 

5. E-Cabinet sẽ cải thiện năng lực hệ thống dịch vụ 
công 
Những sáng kiến công nghệ thông tin, như việc xây dựng hệ 
thống e-Cabinet sẽ góp phần cải thiện đáng kể năng lực của hệ 
thống dịch vụ công tại Việt Nam.  

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã, đang tạo ra những bước 
thay đổi cơ bản trong mọi hoạt động xã hội. Nhiều phương thức làm 
việc mới, hiện đại trên nền tảng số hóa đang dần thay thế các phương 
thức truyền thống.  

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã 
chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng hệ thống 
thông tin phục vụ họp, xử lý công việc của Chính phủ (hệ thống e-
Cabinet).  

Chính phủ quyết tâm triển khai hệ thống e-Cabinet với mục tiêu đổi mới 
phương thức làm việc của Chính phủ, trên cơ sở ứng dụng các thành 
tựu mới về công nghệ tiên tiến của thế giới, hướng tới xây dựng Chính 
phủ không giấy tờ.  

*Triển khai e-Cabinet từ Chính phủ đến địa phương  

Ngày 27/2/2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã có 
Quyết định số 168/QĐ-VPCP phê duyệt Đề án xây dựng Hệ thống 
thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ.  

Mục tiêu của Đề án nhằm hướng tới xây dựng phương thức làm việc 
của Chính phủ trên cơ sở ứng dụng các thành tựu mới về công nghệ 
tiên tiến của thế giới, hướng tới Chính phủ không giấy tờ.  



Đề án được giao cho Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội 
Viettel, Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp cùng Văn phòng Chính phủ 
thực hiện.  

Với quan điểm "Chính phủ phải đi đầu, gương mẫu, tiên phong đi 
trước", Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Mai Tiến Dũng 
cho rằng "cần tạo ra bộ, ngành không giấy tờ, địa phương không giấy 
tờ". 

Lộ trình là tạo ra kết nối 4 cấp, từ cấp Trung ương, tỉnh, huyện đến xã. 
Việc này đòi hỏi phải có thời gian, nhưng với tinh thần "phải làm rất 
nhanh, bắt đầu từ những việc cụ thể, hành động cụ thể", Chính phủ đã, 
đang quyết tâm cải cách phương thức làm việc.  

Sau hơn 3 tháng tích cực chuẩn bị, hệ thống thông tin phục vụ họp, xử 
lý công việc của Chính phủ e-Cabinet đã được xây dựng, hoàn thiện và 
đưa vào hoạt động. Hệ thống hoạt động giúp giảm 30% thời gian họp 
trung bình so với các năm trước.  

Họp Chính phủ với sự trợ giúp của hệ thống e-Cabinet sẽ đạt được 
mục tiêu họp không giấy tờ, với việc sử dụng 100% văn bản điện tử 
trong các phiên họp Chính phủ, trừ những văn bản mật.  

Đồng thời, 100% các nội dung cần xin ý kiến thành viên Chính phủ 
được xử lý trên môi trường mạng nên đảm bảo tính đồng loạt, nhanh 
chóng, chuẩn xác.  

Hệ thống e-Cabinet cũng bảo đảm kết nối, liên thông với các hệ thống 
thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ.  

Tất cả các văn bản được quản lý đồng bộ, đầy đủ, khoa học, an toàn 
trên môi trường điện tử, vừa thuận tiện cho việc lưu trữ, tra cứu, vừa 
tiện lợi trong việc sử dụng.  

Hệ thống e-Cabinet chính thức đi vào hoạt động là công cụ quan trọng, 
góp phần đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam, hướng 
tới phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước.  



 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ bằng E- 
Cabinet. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN 

 * Công cụ xây dựng Chính phủ điện tử  

Xây dựng Chính phủ điện tử là xu thế tất yếu của mọi quốc gia phát 
triển. Tại lễ khai trương Hệ thống thông tin phục vụ họp, xử lý công việc 
của Chính phủ e-Cabinet diễn ra ngày 24/6/2019, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Trên thế giới, rất nhiều quốc gia đã phát 
triển hệ thống này từ lâu và rất thành công trong xây dựng Chính phủ 
điện tử.  

Do đó, Việt Nam phải rút ra kinh nghiệm thành công - không thành công 
từ các Chính phủ, để làm tốt hơn việc sử dụng hệ thống e-Cabinet tại 
Việt Nam.  

Để hệ thống e-Cabinet hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cần có khung cơ sở pháp lý quy định việc 
chia sẻ dữ liệu, bảo vệ dữ liệu, xác thực điện tử, chế độ báo cáo… giữa 
các cơ quan hành chính của Chính phủ, Nhà nước. 

Đồng thời, Việt Nam cần củng cố hạ tầng thông tin, đảm bảo sự thuận 
lợi, đảm bảo an toàn an ninh mạng, an ninh thông tin, ngăn chặn mọi 
hình thức phá hoại thông tin.  



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: “Việc phát triển hệ thống phần 
mềm phải phù hợp với nội dung hoạt động, điều kiện, đặc điểm của 
Chính phủ Việt Nam, cần có e-Cabinet mang bản sắc Việt Nam”.  

Trước khi chính thức khởi động hệ thống e-Cabinet, Văn phòng Chính 
phủ đã phối hợp với các bộ, ngành tổ chức thử nghiệm sử dụng hệ 
thống để lấy ý kiến, hoàn thiện các tính năng cho hệ thống; tổ chức tập 
huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống cho các Trợ lý, Thư ký thành viên 
Chính phủ, cán bộ công chức của Văn phòng Chính phủ.  

Ngoài ra, Chính phủ đạo quyết liệt đẩy mạnh việc xây dựng Chính phủ 
điện tử, bao gồm cả việc học hỏi, nghiên cứu kinh nghiệm thành công - 
không thành công của các nước.  

Bên cạnh đó, Chính phủ huy động hệ thống các công ty công nghệ, các 
cơ quan có liên quan vào việc xây dựng Chính phủ điện tử.  

Chuyên gia về e-Cabinet của Ngân hàng Phát triển Châu Á Kavisk 
Kasbekas chia sẻ: Chính phủ Việt Nam có tầm nhìn chiến lược về việc 
xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới hiện đại hóa hệ thống hoạt 
động, cải thiện hiệu quả hoạt động quản trị của Chính phủ thông qua áp 
dụng công nghệ thông tin.  

Về lâu dài, những sáng kiến công nghệ thông tin, như việc xây dựng hệ 
thống e-Cabinet sẽ góp phần cải thiện đáng kể năng lực của hệ thống 
dịch vụ công tại Việt Nam.  

Hệ thống e-Cabinet không chỉ cải thiện đáng kể tốc độ, sự linh hoạt 
trong các hoạt động của Chính phủ, còn giúp minh bạch hóa quá trình 
Chính phủ ra các quyết định.  

Sử dụng hệ thống e-Cabinet không dùng giấy tờ là một phương thức 
làm việc mới. Việc chuyển đổi sang phương thức làm việc mới bao giờ 
cũng có nhiều điểm khó khăn.  

Từ trước đến nay, việc đưa những tiến bộ khoa học công nghệ vào quá 
trình quản lý, chỉ đạo, lãnh đạo của Nhà nước chưa bao giờ là dễ 
dàng.  

Tuy nhiên, theo chuyên gia Trần Minh Tiến, Tổ công tác giúp việc của 
Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, lần triển khai ứng dụng 
e-Cabinet này đặc biệt thuận lợi do ý chí quyết tâm của Thủ tướng 
Chính phủ, sự liên kết mạnh mẽ, tập hợp được lực lượng và tranh thủ 
sự hỗ trợ của các đơn vị trong, ngoài nước, của Văn phòng chính phủ, 
các bộ, ngành: Thông tin truyền thông, Ban cơ yếu Chính phủ… 

Việc đổi mới phương thức làm việc sẽ góp phần quan trọng nâng cao 
hiệu quả quản lý, điều hành của Chính phủ, tạo môi trường làm việc 



hiện đại, minh bạch, giảm thời gian, tăng tính kịp thời, hiệu quả trong 
việc xử lý công việc. 

Đưa hệ thống e-Cabinet vào triển khai trong thực tế là bước tiến quan 
trọng hiện thực hóa quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng đến xây 
dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam./. 
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6. Làm lại giấy khai sinh bị yêu cầu chụp hình bia 
mộ bố mẹ 
Thông tin này được Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc cho 
biết tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu 
năm vào chiều nay. 

Ảnh: T.Hằng 

 “Việc đi làm lại giấy khai sinh mà phải chụp bia mộ của ông bà, bố mẹ 
tất nhiên không phải do bộ ngành đặt ra nhưng qua thực tế đó cho thấy 
các thủ tục hành chính còn nặng nề. Chính phủ rất quyết tâm giảm thủ 
tục hành chính, trong đó có hành chính trong lĩnh vực tư pháp”, Thứ 
trưởng Tư pháp nói. 



Trao đổi thêm với báo chí bên lề hội nghị, ông Ngọc cho biết, đây thực 
ra do phối hợp giữa các sở ban ngành chưa tốt ở địa phương. 

“Bên công an đi thu thập dữ liệu dân cư, họ phát phiếu các thứ nhưng 
dân điền không đủ vì nhiều người già rồi, bắt đi làm giấy khai sinh lại, 
chứng minh các mối quan hệ rất khó. Vì vậy họ bảo bố mẹ chết rồi thì 
bây giờ phải chụp bia mộ”, ông Ngọc giải thích thêm. 

Thứ trưởng Tư pháp thông tin thêm, đây là trường hợp được cử tri 
Bình Dương nêu ra và kiến nghị Bộ trưởng Tư pháp quan tâm cải cách 
thủ tục hành chính. 

Sau đó, Bộ trả lời việc này không phải do quy định của pháp luật mà do 
thực tiễn ở dưới địa phương khi đi thu thập vướng giấy tờ nên họ mới 
yêu cầu như thế. 

Nếu không chặt chẽ, cán bộ dễ dính vào kiện tụng 

Liên quan đến công tác hộ tịch, ông Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng 
Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) khẳng định về mặt lý 
thuyết, tất cả trẻ em tại Việt Nam đều được khai sinh, không một 
trường hợp nào không được khai sinh. 

Theo ông Khanh, để đảm bảo bí mật đời tư, hiện nay pháp luật chưa 
cho phép DN tư nhân tham gia quản lý dữ liệu cá nhân. Liên quan đến 
bí mật đời tư nên dù là vấn đề rất nhỏ cũng có thể trở thành dư luận 
của cả nước nếu bảo mật thông tin không tốt. 

Ông dẫn trường hợp thanh niên 26 tuổi kết hôn với người phụ nữ 62 
tuổi mà dư luận cho rằng việc này “rò rỉ” ra ngoài là do cán bộ tư pháp 
và cảnh báo: "Nếu không làm chặt chẽ, cán bộ tư pháp, hộ tịch rất dễ 
dính vào kiện tụng". 

Ông Khanh đề nghị giám đốc sở tư pháp các tỉnh nhanh chóng dùng 
phần mềm của bộ, nếu không sau này sẽ tốn kinh phí cho việc số hóa 
cơ sở dữ liệu. Mục tiêu từ 1/1/2020, tất cả cơ quan đăng ký hộ tịch 
trong nước sẽ sử dụng phần mềm đăng ký hộ tịch của Bộ Tư pháp. 

Báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu công tác 6 tháng cuối năm, đại diện Văn phòng Bộ Tư pháp cho 
biết, công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin 
trong chỉ đạo, điều hành đạt nhiều kết quả tích cực. 

Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của Bộ tiếp tục tăng 1 bậc, xếp 
thứ 3/18 bộ, ngành được đánh giá. 

Đối với công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp đã mở 
rộng triển khai hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch tại 51 
tỉnh/thành, tăng thêm 13 địa phương so với cuối năm 2018. 



Đến nay, hệ thống ghi nhận gần 8 triệu hồ sơ đăng ký hộ tịch, trong đó 
có hơn 2,3 triệu hồ sơ đăng ký khai sinh được cấp số định danh cá 
nhân; có hơn 16 triệu thông tin công dân đã được thu thập. 

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền 
thông, Bảo hiểm xã hội Việt Nam kết nối hệ thống thông tin đăng ký và 
quản lý hộ tịch vào hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở 
TƯ và địa phương (trục NGSP) để triển khai thực hiện liên thông thủ 
tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 
tuổi. 

Hiện nay, Bộ đã hoàn thành việc tích hợp trên môi trường thử nghiệm, 
đang chuẩn bị triển khai thí điểm tại 5 địa phương (Lào Cai, Đà Nẵng, 
Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên Huế). 
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7. Đột phá cải cách hành chính vì dân, gần dân 

QĐND - Năm 2018, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu xếp hạng 12/63 tỉnh, thành phố, tăng 4 bậc so với 
năm 2017; chỉ số hài lòng SIPAS đạt 83,04%, cao hơn tỷ lệ hài lòng 
trung bình cả nước (82,99%), tăng 10,86% và tăng 29 bậc so với 
năm 2017… Đây là kết quả của việc quyết liệt triển khai Nghị quyết 
XII của Đảng về CCHC bằng những mô hình, giải pháp sáng tạo, 
phù hợp với thực tiễn địa phương. 

Ngày làm việc cuối tuần, anh Thắng, chị Lan, ngụ tại xã Suối Nghệ, 
huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu), đến UBND xã đăng ký kết hôn. 
Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, anh chị bất ngờ nhận được 
giấy chứng nhận kết hôn kèm theo thư chúc mừng hạnh phúc của 
UBND xã in trang trọng trên giấy hồng. Đây chỉ là một trong những 
sáng kiến CCHC được UBND xã Suối Nghệ triển khai thực hiện nhằm 
hướng tới nền hành chính vì dân, gần dân. Bà Lê Thị Ngọc Lâm, Phó 
chủ tịch UBND xã Suối Nghệ chia sẻ: “Đơn giản, gọn nhẹ, nhưng mỗi 
lần đến trao thư chúc mừng sự kiện vui, gửi thư chia sẻ sự kiện buồn 
của người dân địa phương, chúng tôi cảm nhận được tình cảm gần gũi, 
ấm áp nghĩa tình và niềm tin mà bà con dành cho cán bộ, công chức 
trong bộ máy hành chính địa phương. Đây là động lực để chúng tôi làm 
việc tốt hơn, CCHC nhiều hơn vì người dân, vì doanh nghiệp”. 

Mới đây, có mặt tại bộ phận “một cửa” UBND phường 4 (TP Vũng Tàu), 
chúng tôi chứng kiến không khí tiếp công dân của đội ngũ công chức 
luôn thân thiện, cởi mở nhờ mô hình “Không vách kín ngăn cách” giữa 
người dân và công chức. Với mô hình này, người dân, doanh nghiệp 



đến làm thủ tục hành chính không còn cảm thấy bất tiện trong giao tiếp 
bởi tấm kính đã được tháo bỏ, người dân và công chức trao đổi thuận 
tiện, dễ dàng hỏi-đáp những nội dung cần thiết để hoàn thành thủ tục 
hành chính… 

Từ thực tiễn hai mô hình CCHC này, chúng tôi tìm hiểu sâu tại các cơ 
quan chức năng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và được biết, thực hiện 
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về chủ trương “Giảm mạnh, bãi bỏ 
những thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp”; 
 “Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả…”, Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra nghị quyết 
chuyên đề, chỉ đạo phát động phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC trong 
toàn hệ thống chính trị, nhất là khối hành chính sự nghiệp. Tùy theo 
tính chất nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn, các sở, ngành, địa phương xác 
định những mô hình CCHC phù hợp, hiệu quả. Sáng kiến “Trao thư 
chúc mừng, gửi thư chia sẻ” của UBND xã Suối Nghệ và việc tháo bỏ 
tấm kính ngăn cách của UBND phường 4 (TP Vũng Tàu) là kết quả của 
việc triển khai nghị quyết chuyên đề CCHC, do Tỉnh ủy chỉ đạo, phát 
động. 

Ông Võ Văn Nam, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho 
biết, khoảng 5 năm trước, CCHC của tỉnh có nhiều vấn đề cần khắc 
phục. Mặc dù Tỉnh ủy đã chỉ đạo quyết liệt nhưng mức độ chuyển biến 
còn chậm. Thế nhưng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng như một luồng 
gió mới tạo đà cho những chủ trương của tỉnh thêm “sức nặng”. Từ sau 
nghị quyết chuyên đề, các ngành, các cấp, đặc biệt là UBND tỉnh đã 
xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch, chương trình, chỉ thị về CCHC, 
buộc các cấp, các ngành, các địa phương phải thực hiện nghiêm túc để 
nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Theo đó, mỗi sở, ngành, địa 
phương đều chủ động đề xuất thực hiện các mô hình CCHC hiệu 
quả. Trong đó, những mô hình được người dân đánh giá cao, 
gồm: Tổng đài thực hiện dịch vụ thông báo tình trạng hồ sơ qua tin 
nhắn của UBND phường 5 (TP Vũng Tàu); chứng thực ngoài giờ hành 
chính một buổi trong tuần để phục vụ nhân dân của UBND phường 
Thắng Nhì(TP Vũng Tàu); tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính 
tại nhà cho người cao tuổi của UBND xã Tam Phước (huyện Long 
Điền); hỗ trợ doanh nghiệp, người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương; viết giúp người dân kê 
khai thủ tục hành chính (huyện Đất Đỏ)… 

Cùng với những mô hình trên, CCHC triệt để ở bộ phận “một cửa”, “một 
cửa liên thông” là nét đặc trưng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Căn cứ nghị 
quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND thực 
hiện Năm kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong 



thực hiện nhiệm vụ CCHC 2018. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ 
quan, đơn vị duy trì mô hình “3 đúng” (đúng luật, đúng quy trình, đúng 
nội quy, quy chế). Tất cả hồ sơ được bộ phận “một cửa” tiếp nhận 
nhanh chóng, chỉ ra thiếu sót và yêu cầu bổ sung qua trang điện tử. 
Điển hình như tại Cục Thuế tỉnh, đến nay cục đã ban hành danh mục 
thủ tục hành chính, thực hiện cắt giảm 30% thủ tục hành chính và áp 
dụng hồ sơ điện tử, rút ngắn thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và 
người dân. 

Quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị 
quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện công tác CCHC, trong 3 năm qua, 
UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành hàng chục văn bản, kế 
hoạch, hướng dẫn; Sở Nội vụ trực tiếp tham mưu, kiểm tra hoạt động 
CCHC ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; đề xuất xây dựng nền hành 
chính công vì dân, do dân; cán bộ công quyền gần gũi, thân thiện với 
nhân dân và được nhân dân tin tưởng. Công tác đánh giá kết quả 
CCHC của các cơ quan, địa phương dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có 
chỉ số theo dõi, chấm điểm, xếp hạng mức độ hài lòng của người dân, 
doanh nghiệp với 5 yếu tố cơ bản, gồm: Mức độ thuận tiện tiếp cận 
dịch vụ hành chính công; thủ tục hành chính đơn giản; thái độ công 
chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; kết quả cung ứng dịch vụ 
hành chính công; việc tiếp nhận, giải quyết góp ý phản ánh, kiến nghị… 

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa-
Vũng Tàu nhấn mạnh: CCHC cốt để phục vụ nhân dân tốt hơn, chuyên 
nghiệp, hiệu quả hơn. Muốn vậy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
phải thực sự gần dân, sát dân, có nhiều sáng kiến, mô hình thiết thực 
vì lợi ích của người dân. Những mô hình CCHC vì dân, dù nhỏ nhưng 
rất ý nghĩa, góp phần hiện thực hóa nghị quyết của Đảng trong từng 
lĩnh vực đời sống nhân dân. 
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8. Tăng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến ngành 
LĐTB&XH 
Ngày 12/7, Sở LĐTB&XH Hà Nội tổ chức Hội nghị đối thoại với các 
cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính (TTHC) và giải quyết TTHC 
năm 2019.  

Hoạt động này nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC 
cũng như có các sáng kiến và cải cách TTHC. 

Chánh văn phòng Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết, 
hiện Sở có 101 TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết thuộc 



các lĩnh vực. Năm 2018 Sở LĐTB&XH Hà Nội đã tiếp nhận và giải 
quyết 426.940 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC, trong đó, số lượng hồ 
sơ thuộc lĩnh vực việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, người có công chiếm 
tỷ lệ cao. Dự kiến năm 2019 sẽ có khoảng 500.000 hồ sơ sẽ được Sở 
LĐTB&XH Hà Nội giải quyết. 

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác TTHC, 
ứng dụng CNTT trong việc giải quyết TTHC, đến nay đã có 90 thủ tục 
thuộc thẩm quyền của Sở được thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4. 

Dự kiến đến hết năm 2019, sẽ thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 thêm 
30 thủ tục, phấn đấu đến năm 2020, 100% thủ tục hành chính phù hợp 
sẽ được thực hiện mức 3, 4. 

Tại hội nghị này, các đại diện DN, tổ chức đã nêu ra những vướng mắc 
trong việc thực hiện những quy định TTHC như thủ tục giải quyết 
hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; nội dung xây dựng 
thỏa ước lao động tập thể; làm thêm giờ; cấp phép lao động... 

Bà Vũ Thùy Linh – Phòng Nhân sự Công ty TNHH Yamaha Moto Việt 
Nam cho biết: Khi người lao động (NLĐ) được hưởng chế độ tai nạn 
lao động và bệnh nghề nghiệp được chi trả từ BHXH thì phải mất 2 lần 
đi lại làm thủ tục. 

Lần 1, NLĐ phải trực tiếp đến cơ quan BHXH để nhận tiền chi trả, bồi 
thường. Lần 2, NLĐ xuống BHXH để nhận phí giám định y khoa đã nộp 
(1.150.000 đồng). Chúng tôi đề nghị gộp hai lần này vào làm một để 
giảm tải đi lại cho NLĐ. Hay, NLĐ phải mất tới 4 lần đi giám định tỷ lệ 
thương tật tại Trung tâm Giám định Y khoa Hà Nội. Chúng tôi đề nghị 
giảm số lần đi lại và kết quả giám định được gửi cho người bị tai nạn 
bằng chuyển phát nhanh. 

Tất cả những ý kiến của các DN, tổ chức, cá nhân đã được lãnh đạo, 
đại diện các phòng, ban của Sở giải thích, xử lý kịp thời ngay tại hội 
nghị. Sở LĐTB&XH Hà Nội cũng lưu ý các đơn vị trong việc thực hiện 
những quy định mới trong việc ký hợp đồng sử dụng lao động, đóng 
BHXH và bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ, đảm bảo an toàn vệ sinh lao 
động tại nơi làm việc... qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách an 
sinh xã hội cũng như tạo môi trường hài hòa ở DN. 
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9. Phát động ngày thứ Bảy tình nguyện, giờ làm 
việc thứ 9 phục vụ người dân 



Sáng 13/7, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, Đoàn Khối Dân – 
Chính- Đảng TPHCM phát động ngày thứ 7 tình nguyện, giờ làm 
việc thứ 9 phục vụ người dân. 

Ban Thường vụ Đoàn Khối Dân – Chính - Đảng TPHCM tổ chức Lễ 
phát động đợt 2, tổ chức các ngày Thứ 7 tình nguyện, giờ làm việc thứ 
9 giải quyết thủ tục hành chính, công trình thanh niên cấp Khối “nâng 
cao tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, 4” tại các Sở, Ngành của thành phố. 

Đây là một trong những nội dung góp phần vào việc thực hiện chủ đề 
năm 2019 của Thành phố “Năm đột phá trong cải cách hành chính và 
thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội” và đảm bảo sự hài lòng của 
người dân. Đồng thời, qua đó khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao 
chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh 
nghiệp. 

Trong đó, Đoàn Khối đã đặt ra các chỉ tiêu phấn đâu như:  tăng từ 220 
lên 242 dịch vụ công trực  tuyến mức độ 3, 4; tăng 10% tỷ lệ người 
dân, doanh nghiệp sử dụng dịch công trực tuyến, và 100% cơ sở tổ 
chức ngày thứ 7 tình nguyện, và giờ làm việc thứ 9 giải quyết thủ tục 
hành chính, phấn đấu 1.000 ý tưởng, sáng kiến trong công việc của đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ. 

Tại Lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Bí thư Đoàn 
Khối Dân – Chính- Đảng TPHCM, đề nghị các cơ sở Đoàn, các bạn 
đoàn viên, thanh niên tham gia cụ thể với nhiều giải pháp phù hợp tại 
đơn vị, tập trung vào 4 chỉ tiêu xác định cấp Khối. Từ đó, phát động các 
phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ để nỗ lực hoàn thành các 
hồ sơ hành chính được giao đúng hạn và đảm bảo quy định. 

Đồng thời, thực hiện rà soát lại các biểu, mẫu, quy trình thủ tục hành 
chính tại cơ quan, đơn vị để có kiến nghị, điều chỉnh, sửa đổi các quy 
trình, biểu, mẫu cho thuận tiện và hiệu quả hơn. Đánh giá mức độ hài 
lòng của người dân, doanh nghiệp, khắc phục các tồn tại, hạn chế để 
hoàn thiện của việc thực hiện giải quyết hồ sơ đúng hạn cho người 
dân. 

Hưởng ứng ngày Thứ 7 tình nguyện, giờ làm việc thứ 9 giải quyết thủ 
tục hành chính cũng như triển khai tuyên truyền thực hiện sử dụng dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM, Bí 
thư Đoàn Sở Kế hoạch và Đầu Tư, Cù Thành Đức cho biết tại Sở đã 
thực hiện 3 ngày thứ 7 tình nguyện/tháng, và thường xuyên thực hiện 
giờ làm việc thứ 9 để hoàn thiện các hồ sơ đăng ký kinh doanh cho 
doanh nghiệp. 



Tại TPHCM, tính đến tháng 6 năm 2019 có khoảng 390 ngàn doanh 
nghiệp, chiếm hơn 1/3 số lượng doanh nghiệp cả nước. Riêng tại 
Phòng đăng ký kinh doanh của Sở trong năm 2018 đã có khoảng 360 
ngàn lượt người dân và doanh nghiệp liên hệ làm thủ tục.  

“Với việc đẩy mạnh áp dụng dịch vụ công trực tuyến đã cắt giảm rất 
nhiều chí phí, và thời gian cho người dân và doanh nghiệp khi thực 
hiện các thủ tục”, anh  Đức cho hay. Theo thống kê của Phòng đăng ký 
kinh doanh của Sở, qua 6 tháng đầu năm 2019, với hơn 80% số lượng 
hồ sơ đăng ký kinh doanh đã có thể thực hiện trực tuyến. Và trong thời 
gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến. 

 

Bảng tra cứu thông tin cảm ứng và đánh giá mức độ hài lòng của người 
dân tại Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tháng thanh niên 2019, Đoàn Khối Dân – 
Chính- Đảng TPHCM đã triển khai đợt 1 các ngày thứ 7 tình nguyện, 
giờ làm việc thứ 9 giải quyết thủ tục hành chính, công trình thanh niên 
cấp Khối “nâng cao tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3,4” tại các Sở, Ngành của thành phố. Qua đó, 
đã hỗ trợ cho hơn 17 ngàn đơn vị doanh nghiệp, người dân. 
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10. Cấp căn cước lưu động cho 100 người có hoàn 
cảnh đặc biệt 



Sáng 13-7, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 
(CATP Hải Phòng) phối hợp với Công an quận Lê Chân (Hải 
Phòng) và Công an phường Vĩnh Niệm tổ chức cấp Căn cước 
công dân lưu động tại trụ sở Công an phường Vĩnh Niệm. 

Theo đó, đợt cấp Căn cước công dân này cho khoảng 100 người, đối 
tượng là những người Công giáo và hộ gia đình chính sách, người già 
yếu, người tàn tật không có khả năng đi lại. 

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, các cán bộ Phòng 
Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Lê Chân 
và Công an phường Vĩnh Niệm đã hỗ trợ từ công tác phát tờ khai, 
hướng dẫn các cụ già và những người có hoàn cảnh đặc biệt viết thông 
tin vào tờ khai theo đúng quy định đến việc tiếp nhận, kiểm tra thông 
tin, thu nhận vân tay, chụp ảnh.  

Các thủ tục đều diễn ra nhanh chóng và thuận tiện, đồng thời vẫn đảm 
bảo đúng quy trình, quy định trong công tác cấp và quản lý thẻ căn 
cước công dân. 

Việc cấp Căn cước công lưu động, thể hiện tinh thần trách nhiệm của 
lực lượng công an nói chung, lực lượng cảnh sát Quản lý hành chính 
về trật tự xã hội nói riêng trong công tác cải cách thủ tục hành chính, 
thể hiện phong cách của người chiến sĩ công an “bản lĩnh, nhân văn, vì 
nhân dân phục vụ”, hướng về cơ sở bằng những việc làm thiết thực. 
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11. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục 
các tồn tại, hạn chế; cải thiện, nâng cao hiệu quả 
công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh của tỉnh Yên Bái trong năm 
2019 và các năm tiếp theo 
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND về thực hiện 
các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế; cải thiện, 
nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Yên Bái trong năm 2019 và 
các năm tiếp theo. 



 

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2018 của 63 tỉnh, thành (ảnh minh 
họa - Nguồn VCCI) 

Với mục đích xác định các tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân 
của những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC, 
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nói chung; xác định rõ trách 
nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc để các tiêu chí, tiêu chí thành 
phần của Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả 
quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng của người 
dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước 
(SIPAS) năm 2018, Chỉ số cạnh tranh năng lực cấp tỉnh (PCI) bị giảm 



điểm hoặc không đạt điểm theo yêu cầu; đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, 
giải pháp để tiếp tục cải thiện, nâng cao các Chỉ số nêu trên, góp phần 
thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo. 

Kế hoạch nêu rõ mục tiêu đó là: Phấn đấu Chỉ số PAR INDEX năm 
2019 của tỉnh Yên Bái tăng 8-10 bậc so với năm 2018 và nằm trong 
Top 30 của cả nước; Thực hiện tốt, đồng bộ cả 8 nội dung đánh giá 
của Chỉ số PAPI năm 2109 và những năm tiếp theo, phấn đấu cải thiện 
12 nội dung thành phần thuộc nhóm trung bình thấp và thấp nhất, đồng 
thời giữ vững và phát huy các nội dung được đánh giá thực hiện ở 
nhóm trung bình cao và nhóm cao nhất trong năm 2018; Khắc phục cả 
5 yếu tố cơ bản Chỉ số SIPAS, trong đó chú trọng việc tiếp nhận, giải 
quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức. Nâng Chỉ số 
hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành 
chính nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng từ 6- 8 bậc; Cải thiện mạnh mẽ 
môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư, phát triển 
các ngành, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm gắn với tái cơ cấu các ngành 
kinh tế chủ yếu của tỉnh như nông nghiệp, công nghiệp, thương mại - 
dịch vụ..., nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các 
ngành kinh tế. Năm 2019, cải thiện điểm số của các chỉ số thành phần, 
tăng tổng điểm chung để tăng thứ hạng từ vị trí thứ 42 lên vị trí thứ 36-
38 (tăng từ 4 bậc trở lên); phấn đấu đưa Chỉ số PCI của tỉnh vào nhóm 
tỉnh có chất lượng điều hành khá trên cả nước và nằm ở tốp đầu của 
các tỉnh thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc. 

Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đó là: Tăng 
cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trong 
thực hiện nhiệm vụ CCHC, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của từng 
ngành, lĩnh vực; kịp thời chỉ đạo, rà soát những tồn tại, hạn chế thuộc 
phạm vi quản lý của ngành, địa phương để đề ra biện pháp chấn chỉnh, 
khắc phục.  

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 16/8/2017 của 
UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số 
CCHC tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2017-2020. Phát huy vai trò của Ban Chỉ 
đạo CCHC trong đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của 
Tỉnh uỷ, UBND tỉnh giao. xem xét trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ 
đạo CCHC, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 02 năm không hoàn 
thành các nhiệm vụ trong bộ Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS thuộc 
phạm vi quản lý của ngành, địa phương; kiên quyết không xét thi đua 
khen thưởng đối với cơ quan, đơn vị, địa phương không hoàn thành 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC trong năm kế hoạch.  



Hàng năm, mỗi cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh  trong phạm 
chức năng, nhiệm vụ được giao phải nghiên cứu, đề xuất ít nhất 01 
sáng kiến hoặc giải pháp mới trong công tác CCHC, trình cơ quan có 
thẩm quyền công nhận. 

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về CCHC, cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh, thực hiện việc công khai, minh bạch nội 
dung khảo sát Chỉ số PAPI, SIPAS đến toàn thể cán bộ, công chức, 
viên chức và người dân để người dân tham gia khảo sát trả lời nội 
dung bảng hỏi phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp pháp, đồng bộ, thống nhất, khả 
thi; thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực thi văn bản quy 
phạm pháp luật; tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy 
định.  

Thường xuyên rà soát, kiến nghị, đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính 
(TTHC) gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp nhưng phải bảo 
đảm yêu cầu quản lý nhà nước. Khẩn trương rà soát, công bố nhóm 
TTHC liên thông thuộc phạm vi, thẩm quyền được giao. Chú trọng nâng 
cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính 
công các cấp và Bộ phận một cửa bảo đảm thực chất, giảm tỷ lệ trễ 
hẹn trong giải quyết hồ sơ; thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi người dân, 
tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn, tránh gây bức xúc, tạo luận không tốt 
trong nhân dân. Thực hiện đầy đủ, đúng quy định việc cập nhật, công 
khai TTHC trên Trang thông tin điện tử và tại trụ sở cơ quan hành chính 
nhà nước.  

Đẩy mạnh việc đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức các cơ quan hành 
chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả theo kế hoạch của tỉnh; quan tâm thực hiện các lĩnh 
vực phân cấp và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế 
trên cơ sở tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại 
các Chương trình hành động của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh thực 
hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội 
nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

Tập trung đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức; tuyển dụng, sử dụng 
công chức, viên chức phải đúng với năng lực, tiêu chuẩn của vị trí việc 
làm đã được phê duyệt. Thực hiện nghiêm quy định về cơ cấu, số 
lượng cấp phó tại các cơ quan, tổ chức hành chính trực thuộc. Siết 
chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực thi công vụ của 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra 
để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong 



tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyên cán bộ, công chức, viên chức. Có 
kế hoạch để nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ, công chức cấp xã. 

Mở rộng mô hình đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ; đổi mới cơ chế 
quản lý tài chính công tại các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh thực hiện 
phân cấp quản lý ngân sách nhà nước gắn với đổi mới phân cấp quản 
lý kinh tế - xã hội. 

Tập trung triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát 
triển chính quyền điện tử theo quy định tại Nghị quyết số 17/NQ-CP 
ngày 07/3/2019 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 
2025. Thực hiện hiệu quả việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường 
điện tử. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo theo quy 
định. Tăng cường xây dựng, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, 
cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm quản lý thống nhất, đồng bộ và kết 
nối thông suốt giữa cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

Chính quyền cấp xã nghiêm túc thực hiện công khai, minh bạch danh 
sách hộ nghèo và ngân sách cấp xã hàng năm. Huy động mọi nguồn 
lực nhằm củng cố, xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn thành mục tiêu về hạ 
tầng nông thôn như: giáo dục, y tế, nước sạch, đường giao thông nông 
thôn trong Kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Hưởng ứng và thực hiện 
có hiệu quả việc bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước. Cải thiện chất 
lượng cung ứng các dịch vụ công, đặc biệt trong các lĩnh vực y tế, giáo 
dục, tư pháp; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức. 

Các cấp, các ngành tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ sở 
triển khai thực hiện; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy chế 
dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt công tác thực hiện giám sát của HĐND 
và tiếp thu, trả lời ý kiến của cử tri. Nâng cao hiệu quả hoạt động của 
Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Tăng 
cường trách nhiệm của các ngành, các cấp trong giải quyết khiếu nại, 
tố cáo của người dân; công khai các kết luận thanh tra, kiểm tra, đồng 
thời có cơ chế giám sát việc chấp hành kết luận của thanh tra, kiểm tra 
của các cơ quan chức năng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý 
nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực. UBND các huyện, thị 
xã, thành phố chỉ đạo thực hiện rà soát lại từng đối tượng thu là doanh 
nghiệp, từng khoản thu, đẩy mạnh chống thất thu và xử lý nợ đọng 
thuế, đi đôi với phát triển nuôi dưỡng nguồn thu. 

Về nhiệm vụ công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh: Xây 
dựng kế hoạch hành động của ngành, địa phương về tiếp tục cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh 
Yên Bái năm 2019 (6 tháng cuối năm). Phối hợp với các đơn vị liên 



quan tập trung quyết liệt khắc phục những chỉ số thành phần còn hạn 
chế, yếu kém, chưa được đánh giá cao từ cộng đồng doanh nghiệp. 
Tiếp tục duy trì và cải thiện mạnh mẽ hơn nữa nhằm nâng cao chất 
lượng môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện chỉ số năng lực cạnh 
tranh, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ tạo điều kiện cho các 
thành phần doanh nghiệp, cá nhân phát triển bình đẳng, thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại 
các tại Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh 
Yên ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 
01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021 tỉnh Yên Bái, 
Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND tỉnh ban 
hành Chương trình hành động “Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao 
chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)” tỉnh Yên Bái giai đoạn 2015-2020. 

Nâng cao tính năng động tiên phong của lãnh đạo các sở, ngành, địa 
phương trong cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Người 
đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần quán triệt, nâng cao nhận thức, ý 
thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với nhiệm vụ 
cải thiện Chỉ số PCI; lựa chọn, bố trí cán bộ có năng lực, tâm huyết, kỹ 
năng để thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến các doanh nghiệp, nhà 
đầu tư. Kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của 
doanh nghiệp về các vấn đề khó khăn trong giải quyết TTHC; kiên 
quyết xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cá nhân gây chậm trễ, khó 
khăn cho doanh nghiệp.  

Đổi mới và đa dạng hóa các hình thức đối thoại, gặp gỡ cộng đồng 
doanh nghiệp, tích cực tháo gỡ các trở ngại đối với các doanh nghiệp 
theo hướng tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp 
luật. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức gặp gỡ, trao 
đổi, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp trên địa bàn ít nhất 01 lần/quý. 

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và quản lý quy hoạch, công bố 
công khai đầy đủ các thông tin liên quan đến quy hoạch trên Trang 
thông tin điện tử của từng ngành, địa phương để doanh nghiệp, nhà 
đầu tư dễ dàng tiếp cận, tra cứu. Công khai, minh bạch mọi vấn đề liên 
quan đến thành lập doanh nghiệp như các TTHC, các quy định về phí 
và lệ phí, các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế... trên Cổng 
Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử và bộ phận một cửa của 
các sở, ban, ngành, địa phương để doanh nghiệp thuận tiện trong việc 
tiếp cận, nghiên cứu. Thường xuyên cập nhật văn bản QPPL, TTHC 
liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư.  



Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 
15/3/2019 của HĐND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2025. Nghiêm túc 
thực hiện quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi 
trường. Tạo sự bình đẳng, công bằng giữa các doanh nghiệp thuộc các 
thành phần kinh tế trong tiếp cận và thuận lợi trng việc thụ hưởng các 
chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, tiếp cận tín dụng, đất đai và các 
nguồn lực tài chính của nhà nước. Thực hiện nghiêm quy định pháp 
luật về đấu thầu, bảo đảm công khai, minh bạch. 

Tiếp tục thực hiện việc đánh giá, chấm điểm và công bố kết quả đánh 
giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành 
phố (DDCI). 

Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra thống nhất giữa các sở, ban, 
ngành, tránh chồng chéo, trùng lặp, tuân thủ quy định phát luật về 
thanh tra, đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, không làm cản 
trở hoạt động của doanh nghiệp. Duy trì có hiệu quả quy trình thanh tra, 
kiểm tra thuế đảm bảo số giờ thanh tra, kiểm tra thuế. 

Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ, Hội Nữ doanh nhân và Liên 
minh Hợp tác xã của tỉnh tích cực phối hợp với cộng đồng doanh 
nghiệp; kịp thời lắng nghe, tiếp thu kiến nghị, phản ánh những cơ quan, 
đơn vị, cá nhân gây khó khăn khi giải quyết TTHC, làm ảnh hưởng đến 
hoạt động của doanh nghiệp. Làm cầu nối giữa doanh nghiệp với các 
cấp chính quyền, các ngành quản lý góp phần đưa các chính sách ưu 
đãi của Trung ương, của tỉnh đi vào thực tiễn. Đề xuất chương trình hỗ 
trợ doanh nghiệp, xây dựng chiến lược cạnh tranh hiệu quả, áp dụng 
khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, thực hiện tốt trách nhiệm 
xã hội nhằm từng bước cải thiện trình độ kinh doanh và năng lực cạnh 
tranh của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh 
tranh của tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh xem xét ban hành 
các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tế, góp phần nâng cao năng 
lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 

Theo yenbai.gov.vn 

 

12. Nâng cao chỉ số hài lòng của người dân Tây 
Ninh 
Tại tỉnh Tây Ninh vừa diễn ra buổi tọa đàm "PCI cơ hội - giải pháp 
cho Tây Ninh ", bàn về những biện pháp nâng cao chỉ số hài lòng 
của người dân. 



Một trong những điểm nhấn của tọa đàm là lễ kí kết giữa Tây Ninh và 
VNPT để xây dựng chính quyền điện tử. Xây dựng chính quyền điện tử 
cũng là giải pháp mà Tây Ninh đưa ra để tăng cường công tác quản lí 
điều hành hệ thống công quyền, từ đó cải cách hành chính hiệu quả. 
Mục tiêu là tạo môi trường đầu tư minh bạch đây là yếu tố đầu tiên mà 
doanh nghiệp lựa chọn địa phương đầu tư thời gian qua. 

Đất đai là lĩnh vực tỉnh ưu tiên số hóa đầu tiên. Mục tiêu là giúp nhà 
đầu tư tiếp cận thông tin quy hoạch nhanh nhất. Năm 2018 Tây Ninh 
đứng đầu trong 8 tỉnh Đông Nam bộ về hiệu quả thực hiện cải cách 
hành chính: từ hiệu quả công việc, giảm thời gian thực hiện thủ tục 
hành chính, minh bạch chi phí... Kết quả này có được nhờ vào việc liên 
thông 1 cửa. Tây Ninh cũng là tỉnh tiên phong thực hiện tiếp nhận hồ 
sơ qua Zalo. Dự kiến trong năm 2019 tỉnh mở rộng thêm nhiều thủ tục 
mà người dân, doanh nghiệp có thể giải quyết Zalo, đồng thời tăng 
cường đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt khó khăn vướng mắc từ 
đó giảm bớt rào cản, thủ tục hành chính không cần thiết. 

3 điểm nghẽn chính mà hiện nay Tây Ninh đang gặp phải đó là tình 
trạng trên nóng dưới lạnh, việc ứng dụng công nghệ thông tin còn yếu, 
vẫn còn xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, doanh nghiệp vẫn còn phải bỏ 
ra chi phí không chính thức.... Khó khăn lớn nhất hiện nay cản trở Tây 
Ninh thu hút doanh nghiệp FDI chính vấn đề giao thông đường bộ. 

Để khắc phục những điểm nghẽn này, Tây Ninh đưa ra 7 nhóm giải 
pháp trong đó tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng quy 
chế trách nhiệm, xử lí trách nhiệm từng ban ngành, đảm bảo môi 
trường đầu tư minh bạch thuận lợi hiệu quả. Tây Ninh cũng là tỉnh đầu 
tiên thí điểm số hóa doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, đây cũng là lực 
lượng đóng vai trò quan trọng cho nền kinh tế của tỉnh bên cạnh thu hút 
dự án đầu tư lớn./. 

Theo vtv.vn 

 

13. Phấn đấu đưa Hải Phòng là trọng điểm phát 
triển dịch vụ logistics 
Sáng 12-7, tại Trung tâm hội nghị thành phố đã diễn ra hội nghị: 
“Phát triển dịch vụ Logistics Hải Phòng: nâng cao năng lực cạnh 
tranh và đẩy mạnh liên kết vùng”, do UBND TP Hải Phòng cùng Bộ 
Công thương phối hợp tổ chức. 

Các đồng chí: Trần Tuấn Anh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng 
Bộ Công Thương và Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ 
tịch UBND TP Hải Phòng đồng chủ trì hội nghị. 



Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng nêu 
rõ,  những năm qua, thành phố không ngừng nỗ lực hoàn thiện, hiện 
đại hóa kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, từng bước phát triển dịch vụ 
logistics và đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên chưa đáp ứng được 
yêu cầu thực tiễn phát triển. 

Vì vậy, Hải Phòng đang tập trung cao với quy hoạch, kế hoạch cụ thể, 
kêu gọi các nguồn vốn đầu tư để sớm hoàn thành mục tiêu đi đầu cả 
nước trong sự nghiệp CNH-HĐH, là trọng điểm trong phát triển dịch vụ 
logistics như tinh thần định hướng tại Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ 
Chính trị. 

 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng phát biểu khai mạc hội nghị 

Đồng chí Nguyễn Văn Thành – Phó chủ tịch UBND TP đã có bài phát 
biểu mang tính tổng quát, về tình hình hoạt động phát triển logistics trên 
địa bàn Hải Phòng và định hướng trở thành đầu mối logistics của khu 
vực. 

Theo đó, thành phố sẽ phát triển 6 trung tâm dịch vụ logistics với tổng 
diện tích 306 ha, bao gồm chức năng vận tải, kho bãi, đóng gói, xếp dỡ 
hàng hóa, vận tải hàng không, kho bãi giao nhận hàng không, thủ tục 
hành chính… 

Tại hội nghị, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam; 
Sở Công Thương Hà Nội; VCCI; Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; 
Công ty TNHH Cảng container quốc tế Hải Phòng; Trường đại học 
Hàng hải… và nhiều đại biểu khác đã có các bài phát biểu quan trọng, 



phân tích các yếu tố tác động phát triển dịch vụ logistics tại Hải Phòng, 
chỉ ra những hạn chế và đề xuất một số giải pháp khắc phục; 

Đề xuất, kiến nghị với Trung ương tháo gỡ các vướng mắc liên quan 
tới cơ chế chính sách để thúc đẩy nhanh hơn quá trình phát triển dịch 
vụ logistics của Hải Phòng với vai trò động lực phát triển của miền Bắc 
và cả nước. 

Trong nội dung phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho 
rằng, Hải Phòng cần sớm ban hành Kế hoạch hành động để nâng cao 
năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics. Bên cạnh đó, quan 
tâm hơn nữa trong việc phát huy tối đa lợi thế về kinh tế, công nghiệp 
dịch vụ và liên kết vùng, kết hợp thu hút đầu tư phát triển hạ tầng nhằm 
giảm thiểu thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp. 

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng cho rằng, Hải Phòng cần tập trung ứng 
dụng khoa học công nghệ tiên tiến,đi đôi khơi thông thị trường, tạo điều 
kiện để doanh nghiệp dịch vụ logistics nhanh chóng vươn lên, bắt kịp 
trình độ phát triển của thế giới. Bộ trưởng khẳng định, Bộ Công 
Thương sẽ có các chương trình cụ thể hỗ trợ Hải Phòng thực hiện các 
mục tiêu nêu trên. 

Các đại biểu tham dự hội nghị đã chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận 
về logistics giữa các doanh nghiệp liên kết, hợp tác phát triển dịch vụ 
logistics tại Hải Phòng trong giai đoạn tới. 

Theo thanhphohaiphong.gov.vn 

 

14. Người hành nghề khám, chữa bệnh phải tham 
gia kỳ thi quốc gia 
Đây là một trong những đề xuất sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh mới năm 2019. Theo đó, người muốn hành nghề khám chữa 
bệnh phải trải qua kỳ thi quốc gia, bao gồm cả lý thuyết và thực 
hành. Chỉ khi vượt qua kỳ thi này mới đủ điều kiện để được cấp 
chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. 

Theo vụ trưởng Vụ Pháp Chế, TS. Nguyễn Huy Quang cho biết, sửa 
đổi cấp chứng chỉ hành nghề cho nhân viên y tế thành cấp Giấy phép 
hành nghề là nhằm đáp ứng phù hợp với xu thế phát triển chung của 
thế giới. Theo đúng nghĩa thì chỉ cấp giấy phép mới có thể cấp phép 
hoặc rút phép, còn chứng chỉ thì chỉ là sự công nhận khi đương sự 
hoàn thành một trình độ nào đó. 

Trước đây, người có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề chỉ cần nộp bộ 
hồ sơ theo quy định cho cơ quan quản lý nhà nước (Bộ Y tế, Sở Y tế) 



để được xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề. Như vậy, điều kiện cấp 
chứng chỉ hành nghề theo cách này chỉ xem xét về thủ tục hành chính, 
dựa trên hồ sơ, giấy tờ về văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo cấp, 
giấy xác nhận thời gian thực hành của cơ sở khám chữa bệnh mà 
không dựa trên việc đánh giá năng lực chuyên môn thông qua kỳ thi 
quốc gia như nhiều nước trên thế giới đã thực hiện. 

Theo đó, cơ quan quản lý sẽ không thể đánh giá được người hành 
nghề có đủ năng lực chuyên môn thực sự để đạt được chuẩn kiến 
thức, kỹ năng tối thiểu thực hiện hoạt động khám chữa bệnh hay 
không. Nếu chỉ xét chứng chỉ hành nghề như vậy sẽ dẫn đến nhiều vấn 
đề trong công tác khám chữa bệnh và gây nguy hiểm, rủi ro cho người 
bệnh là khó tránh khỏi. 

Tuy nhiên, theo thống kê, trên thế giới chỉ có 3 - 4 quốc gia cấp chứng 
chỉ như vậy, còn hầu hết các nước khác cấp chứng chỉ hành nghề có 
thời hạn, đòi hỏi người hành nghề phải cập nhật kiến thức y khoa liên 
tục, đồng thời giữ được y đức, tránh để xảy ra sai sót về mặt chuyên 
môn. 

Từ nhiều yếu tố đưa lại, Bộ Y tế đang tính tới đề xuất người muốn hành 
nghề khám chữa bệnh phải trải qua kỳ thi quốc gia (bao gồm cả lý 
thuyết và thực hành), nếu đủ điều kiện mới được cấp chứng chỉ hành 
nghề. Tuy nhiên, điều này chưa thể thực hiện được ngay mà cần có lộ 
trình, cần thời gian. 

Nếu như đúng thông lệ các năm qua thì sinh viên y khoa sau khi học 6 
năm trong trường, thực hành 18 tháng trong bệnh viện sẽ được cấp 
chứng chỉ hành nghề 1 lần và có giá trị vĩnh viễn. 

Do đó, đề xuất này đưa ra sẽ gây không ít tranh cãi và nhận được 
nhiều quan tâm của lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng về Y dược. 
Tuy nhiên, đứng trên vai trò là nghề cứu người thì điều kiện này rất cần 
thiết và quan trọng. 

Theo congluan.vn 

 

15. Siết chặt đăng kiểm phương tiện: Giải pháp kéo 
giảm tai nạn giao thông 
Thời gian qua, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra mà 
nguyên nhân chính là do các phương tiện mất an toàn kỹ thuật. Để 
tránh tình trạng này, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 7801S - Phú 
Yên (Trung tâm Đăng kiểm) đã siết chặt công tác đăng kiểm 
phương tiện, nâng cao chất lượng đăng kiểm, góp phần đảm bảo 
trật tự an toàn giao thông. 



  

Đảm bảo chất lượng đăng kiểm 

Theo ông Lê Văn Vượng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đăng 
kiểm, thực hiện nhiệm vụ Năm An toàn giao thông 2019, đơn vị đã xây 
dựng chương trình hành động nhằm siết chặt quản lý hoạt động vận tải 
và kiểm soát tải trọng phương tiện, từng bước giảm thiểu tai nạn giao 
thông và tình trạng xe quá tải. 

Cụ thể, trung tâm đầu tư 2 dây chuyền kiểm định xe cơ giới hiện đại, có 
phần mềm điều khiển kết nối, thống nhất trong toàn quốc và đầy đủ các 
thiết bị theo tiêu chuẩn của Bộ GTVT… để nâng cao chất lượng đăng 
kiểm. 

Bên cạnh đó, việc kiểm định, đánh giá các tiêu chuẩn được công khai, 
thông qua hệ thống camera kết nối với màn hình lớn đặt tại phòng chờ 
khách hàng để chủ xe có thể quan sát quá trình kiểm định các phương 
tiện, cũng như kết nối với mạng giám sát của Cục Đăng kiểm Việt Nam 
để tránh tình trạng tiêu cực trong công tác kiểm định và tránh tình trạng 
bỏ sót các công đoạn kiểm tra trong kiểm định. 

Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã kiểm định cho hơn 11.490 phương 
tiện xe cơ giới, trong đó có gần 9.490 phương tiện đạt tiêu chuẩn. Trong 
quá trình kiểm định, các đăng kiểm viên đã phát hiện các vi phạm về 
nhận dạng, khung, ghế, thân vỏ, hệ thống lái, điện, phanh, đèn, khí xả... 
và yêu cầu chủ phương tiện khắc phục sửa chữa để đạt yêu cầu kiểm 
định. 

Ngoài ra, Trung tâm Đăng kiểm luôn chú trọng đến yếu tố con người. 
Bởi có cán bộ giỏi về chuyên môn, chuẩn mực về đạo đức sẽ là điều 
kiện quyết định chất lượng kiểm định, uy tín của trung tâm. Chính vì 
vậy, cán bộ công nhân viên trong đơn vị được tạo điều kiện để tham dự 
các khóa đào tạo, cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ 
do Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức, đảm bảo nhiệm vụ chính trị được 
giao. 

Ông Lê Văn Vượng cho biết: Trung tâm thực hiện tốt công tác cải cách 
hành chính, triển khai hiệu quả cơ chế “một cửa”, ứng dụng công nghệ 
thông tin và sử dụng thành thạo phần mềm quản lý kiểm định do Cục 
Đăng kiểm Việt Nam quy định. Thay vì xếp hàng chờ đợi như trước 
đây, trung tâm đã đưa máy bấm số thứ tự đặt tại phòng một cửa để tạo 
điều kiện thuận lợi cũng như trật tự khi người dân đăng ký các thủ tục 
đăng kiểm. 



Để chống tiêu cực và giám sát công tác đăng kiểm, mọi quy trình, trình 
tự, thủ tục về công tác đăng kiểm đều được niêm yết công khai và 
truyền thẳng tín hiệu camera về Cục Đăng kiểm Việt Nam. Qua đó 
nâng cao năng lực và chất lượng đăng kiểm, bảo đảm chính xác, đúng 
quy trình, công khai, minh bạch, tăng năng suất lao động, tạo điều kiện 
thuận lợi nhất cho khách hàng. 

Ông Trần Văn Tiến, một lái xe ở huyện Đông Hòa cho biết: Trước đây, 
muốn đăng kiểm xe tại trung tâm, chúng tôi phải chờ đợi khá lâu, khu 
vực chờ lại khá lộn xộn. Còn hiện nay, các thủ tục hành chính đã thuận 
lợi hơn rất nhiều, trung bình mỗi phương tiện kiểm định tại trung tâm 
nếu đủ giấy tờ hợp lệ, bảo đảm an toàn kỹ thuật chỉ mất khoảng 50 
phút/lượt. 

Nói không với xe không đạt 

Với chủ trương siết chặt kiểm tra tải trọng phương tiện giao thông 
đường bộ, Trung tâm Đăng kiểm kiên quyết không đăng kiểm và không 
cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho các phương tiện không đúng kích 
cỡ, thay đổi thiết kế của nhà sản xuất. Đối với những phương tiện có 
kích thước thùng hàng không đúng quy định, lắp thêm ghế, giường 
nằm, đơn vị yêu cầu khôi phục lại nguyên trạng mới được cấp giấy 
chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.  

Ông Phan Hoài Vũ, một lái xe tải cho biết: “Mọi quy trình kiểm định xe 
tại trung tâm khá chặt chẽ. Từ việc kiểm tra kích cỡ thùng xe, hệ thống 
phanh, khí thải xả ra… Xe của tôi phải chỉnh sửa đến lần thứ hai mới 
đạt yêu cầu. Việc xe không đảm bảo yêu cầu phải sửa chữa lại là 
chuyện bình thường, do xe không đảm bảo chất lượng chứ không phải 
họ gây khó khăn. Tôi thấy một số tài xế tỏ thái độ khó chịu với nhân 
viên đăng kiểm nhưng sau khi được giải thích rõ ràng, họ cũng chấp 
thuận”. 

Theo thống kê của Trung tâm Đăng kiểm, một trong những hạng mục 
hầu hết các xe đều không đạt tiêu chuẩn là hệ thống phanh sau, thậm 
chí ngay cả một số xe mới xuất xưởng cũng không đạt. “Việc siết chặt 
công tác đăng kiểm là một trong những giải pháp quan trọng nhằm 
giảm tai nạn giao thông và xe quá tải trọng phá đường. Vì vậy, lãnh đạo 
trung tâm luôn quán triệt, chỉ đạo các đăng kiểm viên cần kiểm tra đầy 
đủ, kỹ các thông số kỹ thuật. Đối với xe tải, phải đặc biệt chú ý hệ thống 
nhíp xe, kích cỡ thùng xe so với thiết kế ban đầu.  

Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện sai phạm sẽ yêu cầu lái xe 
tháo dỡ và quay lại đăng kiểm sau khi đã khắc phục, sửa chữa những 
sai sót. Đối với xe khách, phải lắp thiết bị giám sát hành trình và phải 
truy xuất được dữ liệu; số ghế ngồi cần đảm bảo đúng theo nguyên bản 



của nhà sản xuất. Sau khi đăng kiểm, các kiểm tra viên sẽ chụp ảnh tất 
cả các xe để lưu trong hồ sơ đăng kiểm, từ đó tạo điều kiện thuận lợi 
cho lực lượng chức năng kiểm tra trong quá trình lưu thông của 
phương tiện, đảm bảo không có sửa chữa so với khi đăng kiểm”, ông 
Lê Văn Vượng nói. 

Theo baophuyen.com.vn 

 

16. Quảng Ninh: Thời gian giải phóng hàng nhập 
khẩu giảm còn dưới 19 giờ 40 phút 
Thời gian giải phóng hàng nhập khẩu tại Quảng Ninh hiện nay là 
19 giờ 38 phút 25 giây, giảm 18%, hàng xuất khẩu là 3 giờ 56 phút 
23 giây, giảm 6% so với năm 2018. 

 

Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh hỗ trợ DN 
hoàn thiện thủ tục nhập khẩu. Ảnh: Xuân Hương 

Đây là kết quả của việc tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu 
(XNK) được Cục Hải quan Quảng Ninh nỗ lực thực hiện trong thời gian 
qua. 

Theo Cục Hải quan Quảng Ninh, trong công tác cải cách hành chính, 
hiện đại hóa hải quan, đơn vị tập trung mở rộng Cơ chế một cửa quốc 
gia, Cơ chế một cửa ASEAN đảm bảo đúng lộ trình; tiếp tục triển khai 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho 72/72 thủ tục của 13 bộ, 
ngành với trên 200 doanh nghiệp (DN) tham gia, 1.300 hồ sơ xử lý trên 
hệ thống; trên 2.800 lô hàng XNK kiểm tra chuyên ngành được trả kết 
quả trên hệ thống. 



Trong 6 tháng qua, các hoạt động đồng hành hỗ trợ DN tiếp tục được 
đơn vị triển khai thực hiện chủ động, tích cực, như: phối hợp với hiệp 
hội DN tuyên truyền, hướng dẫn các DN về chính sách mới liên quan 
đến hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; duy trì hoạt 
động các tổ đồng hành hỗ trợ DN 24/7; tổ chức 2 hội nghị đối thoại với 
DN kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho DN trong quá trình XNK... 

Những kết quả tích cực trên các mặt công tác đã giúp Cục Hải quan 
Quảng Ninh trong nửa đầu năm 2019 đã thu hút thêm gần 200 DN mới 
về làm thủ tục, nâng tổng số DN tham gia hoạt động XNK qua địa bàn 
lên 906 DN, tổng số tờ khai đạt 36.094 tờ khai, kim ngạch XNK đạt 5,1 
tỷ USD; tăng 2% về kim ngạch, 16% về doanh nghiệp và 21% về số tờ 
khai so với cùng kỳ năm 2018. 

Số thu ngân sách đạt hơn 5.537 tỷ đồng, đạt 79% dự toán Bộ Tài chính 
giao (7.000 tỷ đồng), đạt 75% chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan 
giao (7.400 tỷ đồng), tăng 8% so với cùng kỳ 2018./. 
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17. Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình 
trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, 
doanh nghiệp trong giải quyết công việc 
UBND tỉnh mới ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 
10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 
cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây 
phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ về đấu tranh phòng, chống các hành vi nhũng nhiễu, tiêu 
cực của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, gây phiền 
hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Siết chặt kỷ 
cương, kỷ luật hành chính; kiểm soát chặt chẽ hoạt động công vụ nhằm 
loại bỏ điều kiện, cơ hội phát sinh tiêu cực, tham nhũng. 

Kế hoạch đề ra nội dung chủ yếu đó là: Nâng cao nhận thức của người 
đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức đối với các quy định của 
pháp luật về phòng, chống tham nhũng, về “tham nhũng vặt”; tăng 
cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác 
phòng, chống tham nhũng và các hành vi “tham nhũng vặt”. Chấn chỉnh 
công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường 
kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công 
vụ và giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp. 



Rà soát, xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, nhất là các quy 
trình, trình tự giải quyết công việc trên các lĩnh vực nhằm ngăn ngừa 
nhũng nhiễu, tiêu cực. Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường 
công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 
Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý 
của các cơ quan hành chính Nhà nước. 

Đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý các hành vi “tham nhũng vặt” trên 
các lĩnh vực. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ 
quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; kiểm soát chặt 
chẽ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ thanh tra, 
kiểm tra nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để 
sách nhiễu, “vòi vĩnh”, “chung chi”, phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi 
trong thực thi công vụ. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong việc thực thi 
công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm. 

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc 
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức quán 
triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác 
phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 
và các văn bản hướng dẫn thi hành; chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng 
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; các văn bản chỉ 
đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-TTg 
ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng. 

Nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các 
giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, 
gây phiền hà trong giải quyết công việc. 

Đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường 
trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ, 
công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản 
lý nhà nước được giao. Ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, người 
đứng đầu phải sâu sát với công việc, tăng cường kiểm tra, kiểm soát 
chặt chẽ, hiệu quả hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức theo hướng: Cấp trên kiểm soát cấp dưới; tập thể kiểm soát 
cá nhân; kiểm soát chéo trong nội bộ phòng, ban, đơn vị; tạo cơ chế 
minh bạch, công khai để nhân dân thực hiện quyền giám sát, kiểm soát 
hành vi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. 

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng 



về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá 
trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.  

Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc thiếu 
trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực 
tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh 
nghiệp; trong xử lý các hành vi “tham nhũng vặt” của cán bộ, công 
chức, viên chức phải chú ý xử lý cả về đảng, hành chính, xử lý kỷ luật 
và biện pháp điều chuyển. Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nếu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên 
dưới quyền có hành vi sai trái; nhận trách nhiệm và chịu kỷ luật về 
đảng, hành chính theo quy định nếu cán bộ, công chức, viên chức 
thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực do quy 
trình giải quyết của cơ quan, đơn vị còn sơ hở, thiếu chặt chẽ. 

Tăng cường công tác rà soát, xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính 
sách thuộc phạm vi quản lý, nhất là các quy trình, trình tự giải quyết 
công việc trên các lĩnh vực nhằm ngăn ngừa nhũng nhiễu, tiêu cực. 
Nhận diện nguy cơ tham nhũng, “tham nhũng vặt” theo vị trí việc làm để 
có biện pháp kiểm tra, giám sát; khắc phục ngay những sơ hở có thể 
gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp; rà soát thủ 
tục hành chính (TTHC) theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục 
không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian, đưa ra lộ 
trình giải quyết; sau khi tiếp nhận hồ sơ, TTHC theo quy định, không 
được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 
lần. 

Tiến hành rà soát, niêm yết công khai các TTHC thuộc quyền quản lý 
đưa ra thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận 
phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã. Cử cán bộ, công chức, 
viên chức có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức tốt đến làm việc tại 
Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận phục vụ hành chính công 
cấp huyện, cấp xã; kịp thời điều chuyển, thay thế cán bộ, công chức khi 
có thông tin, dư luận liên quan đến “tham nhũng vặt”. 

Thực hiện đúng quy định về tiếp công dân, tiếp nhận phản ánh, kiến 
nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng quy định; công khai 
thời gian, địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên 
Trang thông tin điện tử và trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức; đảm 
bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của 
người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng giải thích không rõ ràng 
thay vì giải quyết. Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với doanh 
nghiệp, người dân theo hướng thực chất, cầu thị; nắm bắt tâm tư, 
nguyện vọng, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để giải quyết 



thực chất, dứt điểm, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền biện pháp 
xử lý đối với những bất cập trong quy định của pháp luật (nếu có). 

Công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức 
tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của 
người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi “tham nhũng vặt”; công 
khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh 
nghiệp và khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo đúng quy định; thực 
hiện định kỳ báo cáo theo quy định về công tác phòng, chống tham 
nhũng. 
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