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1. Công nghệ tiết kiệm thời gian, nhân lực xử lý thủ 
tục hành chính 
Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về hồ sơ thủ tục hành chính, 
tích hợp với các hệ thống phần mềm dịch vụ công có sẵn thông 
qua việc số hoá thông tin và quy trình nghiệp vụ sẽ giúp tiết kiệm 
thời gian, nhân lực xử lý thủ tục hành chính. 

 

Trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao Công nghệ thông tin - truyền thông 
Việt Nam 2019 (Vietnam ICT Summit 2019) đã diễn ra thảo luận nhiều 
chuyên đề: Giải pháp đột phá đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số - Phát 
triển hạ tầng ICT và các công nghệ nền tảng; Giải pháp đột phá đẩy 
nhanh tiến trình chuyển đổi số - Nền tảng ứng dụng; Chuyển đổi số 
trong các cơ quan nhà nước; Chuyển đổi số trong doanh nghiệp. 

 Liên quan đến chuyên đề “Chuyển đổi số cho các cơ quan Nhà nước” 
đã thông tin kết quả khảo sát do Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI) thực hiện. Trong số 8.093 doanh nghiệp trả lời khảo 
sát, có tới 23% cho biết họ phải dành hơn 10% quỹ thời gian để tìm 
hiểu và thực hiện các quy định pháp luật của Nhà nước. Gần 30% 
doanh nghiệp cho biết họ vẫn phải đi lại nhiều lần để lấy dấu và chữ ký, 
và vẫn có khoảng 38% doanh nghiệp không đồng ý với nhận định rằng, 
thủ tục giấy tờ đã đơn giản hơn. 

 Ông Cao Hoàng Anh – Phó Tổng Giám đốc FSI cho rằng, thủ tục hành 
chính phiền hà vẫn là khó khăn lớn mà nhiều doanh nghiệp và người 



dân hiện nay phải đối mặt. Để giải quyết thách thức này cần xây dựng 
cơ sở dữ liệu tập trung về hồ sơ thủ tục hành chính, tích hợp với các 
hệ thống phần mềm dịch vụ công sẵn có thông qua việc Số hóa thông 
tin và Quy trình nghiệp vụ. 

 Đồng thời, áp dụng công nghệ nhận dạng, trích xuất thông tin tự động 
từ các hồ sơ, tài liệu, biểu mẫu… Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian, 
nhân lực xử lý thủ tục hành chính. 

 Đại diện của FSI cũng đã giới thiệu một số giải pháp công nghệ như: 
Giải pháp số hóa tạo lập cơ sở dữ liệu D-IONE, Hệ thống lưu trữ, quản 
lý tài liệu và dữ liệu DocEye, Công nghệ nhận dạng và bóc tách thông 
tin tự động IONE góp phần giải quyết các vấn đề lưu trữ, tạo lập cơ sở 
dữ liệu lớn  (Big Data) và khai thác dữ liệu. 

Diễn đàn còn có các phát biểu cam kết và tuyên bố của các cơ quan, 
doanh nghiệp, tổ chức về các chương trình hành động, hoạt động thúc 
đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia. 

Đề án chuyển đổi số quốc gia hiện đang được Bộ Thông tin - Truyền 
thông giao cho Cục Tin học hóa trực tiếp soạn thảo. Theo yêu cầu của 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT sẽ trình Đề án này trong tháng 
11/2019. Khi được ban hành, Đề án chuyển đổi số quốc gia sẽ là cơ 
sở, định hướng để các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp xây dựng, 
triển khai đồng bộ kế hoạch chuyển đổi số của từng lĩnh vực, góp phần 
thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước 
trong giai đoạn mới. 

Theo tienphong.vn 

 

2. Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước trong 
lĩnh vực quân sự, quốc phòng - Nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả của bộ máy hành chính 
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính 
(CCHC), những năm qua, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân quyết liệt thực hiện CCHC nhà nước 
trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng (QS,QP) và đã thu được kết 
quả tích cực. 

Thực tế đặt ra những vấn đề đòi hỏi quân đội phải tiếp tục đẩy mạnh 
CCHC nhà nước trong lĩnh vực QS,QP để phù hợp với bối cảnh đất 
nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và đáp ứng yêu cầu, nhiệm 
vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp 



Thiếu tướng Nguyễn Xuân Nghị, Phó Chánh Văn phòng Quân ủy T.Ư - 
Văn phòng Bộ Quốc phòng cho biết: CCHC trong Bộ Quốc phòng đã 
được Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 10 xác định là một trong ba đột 
phá; do vậy, hằng năm, Ban Chỉ đạo CCHC luôn chủ động bám sát 
chương trình, kế hoạch của Chính phủ, xây dựng công tác CCHC trong 
Bộ Quốc phòng; triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả 
các nội dung về CCHC. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực 
hiện nghiêm túc Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8-11-2011 của Chính phủ 
ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; 
đẩy mạnh đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) đi đôi với việc 
rà soát các văn bản liên quan TTHC theo từng lĩnh vực phụ trách để 
sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ các quy định không còn phù hợp. Chú 
trọng chuyển đổi thực hiện TTHC từ phương pháp văn bản thủ công 
sang môi trường mạng; xây dựng Cổng dịch vụ công và hệ thống thông 
tin một cửa Bộ Quốc phòng. 

Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong tiếp nhận, giải 
quyết TTHC và công việc nội bộ trên môi trường mạng. Chuẩn hóa quy 
trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 
hơn 300 cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực 
thi công vụ... 

Đáng chú ý, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 
16-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quân ủy T.Ư về tổ chức 
quân đội đến năm 2021, gắn với Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII theo 
hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Điều chỉnh tổ chức lực 
lượng toàn quân theo lộ trình giảm 10% quân số ở cấp chiến dịch, 
chiến lược: Khối học viện nhà trường chỉ thực hiện nhiệm vụ đào tạo 
nguồn lực cho quân đội; đổi mới, sắp xếp lại, cổ phần hóa các doanh 
nghiệp quân đội (DNQĐ), hệ thống trường dạy nghề, cơ sở in; thực 
hiện đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 
2025” trong quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam theo Quyết định số 
362/QĐ-TTg ngày 3-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ... Tiếp tục rà 
soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ 
quan, đơn vị để giảm khâu trung gian, tránh trùng, chéo về chức năng, 
nhiệm vụ hoặc chưa được quy định. Đến cuối năm 2018, Bộ Quốc 
phòng đã giải thể 14 lữ đoàn công binh dự bị động viên, bảy trường 
trung cấp nghề và đang phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
giải thể 15 trường cao đẳng nghề. Trong đó, chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội 
Biên phòng (BĐBP) tiến hành giải thể, điều chỉnh tổ chức, biên chế một 
số cơ quan, đơn vị trực thuộc. 



Trao đổi việc triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao 
hiệu quả hoạt động DNQĐ đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, tại buổi họp báo quý II-2019 do Bộ Quốc phòng tổ chức 
mới đây, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Tuyên huấn (Tổng 
cục Chính trị QĐND Việt Nam) - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng cho 
biết: Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp lại các DNQĐ từ 
88 DN giảm xuống còn 17 DN 100% vốn nhà nước hoạt động trong lĩnh 
vực quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế. Các DN hoạt động thuần 
túy về dịch vụ thương mại sẽ triệt để cổ phần hóa, thoái vốn và giải 
thể... 

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác quản lý, quy 
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ theo Nghị quyết số 769-
NQ/QUTW ngày 21-12-2013 của Quân ủy T.Ư về xây dựng đội ngũ cán 
bộ quân đội giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; thực hiện tốt 
việc chuẩn hóa cán bộ theo hệ thống tiêu chuẩn, chức vụ, chức danh 
cán bộ đã ban hành... 

Theo Trung tướng, GS, TS Mai Hồng Bàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 (Bộ Quốc phòng), thực hiện nghị quyết, 
chỉ thị của cấp trên về đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 
Đảng ủy Bệnh viện đã chủ động ra nghị quyết chuyên đề về công tác 
cán bộ. Trong đó, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị tham gia 
học ngoại ngữ (tiếng Anh); thực hiện chủ trương 100% số cán bộ là 
bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư dưới 40 tuổi đều được cử đi đào tạo chuyên môn 
ở nước ngoài. Trước khi bổ nhiệm cán bộ chủ trì các phòng, khoa, ban, 
đơn vị, Ban Giám đốc Bệnh viện triệu tập các ứng cử viên lên trao đổi 
về ý tưởng xây dựng cơ quan, đơn vị; chia sẻ kinh nghiệm quản lý điều 
hành và tham gia học tập, làm việc tại Phòng Kế hoạch tổng hợp 
khoảng sáu tháng để nắm chắc công tác quản lý và chế độ chuyên môn 
trước khi được bổ nhiệm để lựa chọn cán bộ. Do vậy, các cán bộ sau 
khi được bổ nhiệm đều nêu cao trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, 
chức trách được giao. 

Nỗ lực đơn giản hóa thủ tục hành chính 

Cho đến giờ, Đại tá Hoàng Quyết Tâm, Trưởng phòng Cửa khẩu cảng, 
Cục Cửa khẩu - Bộ Tư lệnh BĐBP, vẫn thường nhắc về một thời cùng 
đồng đội làm nhiệm vụ ở cửa khẩu cảng biển, đó là: Những năm 80, 
đầu 90 của thế kỷ 20, việc làm thủ tục cho tàu, thuyền xuất cảnh, nhập 
cảnh (XNC), đến và rời cảng biển rất phức tạp, nhiều phiền hà. Theo 
quy định, khi tàu, thuyền XNC, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên 
ngành tại cảng phải thành lập đoàn Liên hiệp kiểm tra (từ năm đến sáu 
người), gồm: Đại diện Cảng vụ Hàng hải, BĐBP, hải quan, kiểm dịch y 
tế quốc tế, cùng đại lý hàng hải trực tiếp xuống tàu, thuyền để làm thủ 



tục. Thuyền trưởng của tàu phải nộp và xuất trình cho đoàn rất nhiều 
hồ sơ, giấy tờ, chỉ riêng đối với thủ tục biên phòng đã phải nộp chín bản 
khai, cho nên mỗi chuyến tàu phải mất từ 1,5 đến 2 giờ để hoàn thành 
thủ tục XNC. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ đối với tàu, 
thuyền nước ngoài neo đậu tại cảng được thực hiện trực tiếp trên tàu 
24 giờ trong ngày, nhất là đối với các tàu, thuyền neo đậu, chuyển tải 
hàng hóa trên sông, vịnh, lực lượng BĐBP thường bố trí tổ công tác từ 
hai đến ba người làm nhiệm vụ trực tiếp trên tàu từ khi tàu đến cảng 
đến khi rời cảng, mọi sinh hoạt ăn, uống, ngủ, nghỉ trên tàu cho tổ công 
tác do chủ tàu bố trí. Điều này đôi khi gây phiền hà, tốn kém cho chủ 
tàu, nhiều lúc còn làm ảnh hưởng đến công tác đối ngoại. 

Cải cách TTHC trong hoạt động quản lý nhà nước tại cảng biển nói 
chung và trong kiểm soát XNC nói riêng được các cơ quan quản lý nhà 
nước chuyên ngành tại cảng (gồm cả BĐBP) triển khai từ năm 2002 
theo Quyết định số 55/2002/QĐ-TTg, ngày 23-4-2002 của Thủ tướng 
Chính phủ tại cảng biển TP Hồ Chí Minh, tiếp đến là các cảng biển 
Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu theo Quyết định 
số 178/2002/QĐ-TTg, ngày 13-12-2002; từ năm 2004 đã được triển 
khai tại tất cả các cảng biển trên toàn quốc theo Nghị định 
160/2003/NĐ-CP, ngày 18-12-2003 của Chính phủ về quản lý hoạt 
động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải. Đó là việc chuyển 
hình thức làm thủ tục nhập, xuất cảnh, đến và rời cảng cho tàu, thuyền, 
thuyền viên, hành khách từ trực tiếp tại tàu sang làm thủ tục tập trung 
tại trụ sở của Cảng vụ hàng hải theo cơ chế một cửa liên thông (thời 
gian làm thủ tục cho một chuyến tàu được rút xuống còn khoảng 30 
phút). Công tác kiểm tra, giám sát biên phòng được chuyển đổi từ hình 
thức kiểm tra, giám sát trực tiếp tại tàu sang kiểm tra, giám sát theo khu 
vực, trực tiếp tại cổng cảng, kết hợp tuần tra kiểm soát cơ động (trừ 
các tàu, thuyền có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng, hoặc trường 
hợp cần thiết để bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội). 
Những chuyển đổi này đã tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho 
hoạt động lưu thông XNC, xuất, nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh của 
các DN tại cửa khẩu cảng. Đó là bước tiến quan trọng ban đầu trong 
quá trình thực hiện đẩy mạnh cải cách TTHC trong lĩnh vực quản lý 
biên giới quốc gia nói riêng và CCHC nhà nước trong lĩnh vực QS,QP 
nói chung của BĐBP. 

BĐBP được đánh giá là một trong những đơn vị nỗ lực đi đầu khối các 
quân khu, quân đoàn, quân, binh chủng thực hiện CCHC. Đại tá Lương 
Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cửa khẩu - Bộ Tư lệnh BĐBP cho biết: 
Lực lượng BĐBP được giao nhiệm vụ nòng cốt, chuyên trách trong 
quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; kiểm soát XNC 
tại các cửa khẩu biên giới đất liền và cảng biển do Bộ Quốc phòng 



quản lý. Hiện nay, Bộ Quốc phòng giao cho BĐBP quản lý 202 cửa 
khẩu biên giới đất liền (có 25 cửa khẩu quốc tế), 36 cửa khẩu cảng trên 
toàn quốc. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về CCHC, được 
sự chỉ đạo của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP đã 
triển khai quyết liệt công tác CCHC trong toàn lực lượng, nhất là cải 
cách TTHC trong lĩnh vực quản lý biên giới quốc gia tại các cửa khẩu 
cảng biển và cửa khẩu bộ. 

Từ năm 2003, Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng BĐBP phối hợp các 
cơ quan chức năng làm TTHC cho tàu, thuyền đến, rời cảng theo cơ 
chế một cửa liên thông tại trụ sở cảng vụ hàng hải. Đồng thời, tích cực 
rà soát, bãi bỏ các thủ tục rườm rà và công khai, minh bạch các TTHC; 
nghiên cứu, đổi mới quy trình công tác nghiệp vụ, rút ngắn thời gian 
hoàn thành TTHC; tăng cường ứng dụng CNTT trong kiểm soát XNC, 
tạo thuận lợi cho hoạt động lưu thông XNC, xuất, nhập khẩu... Trong 
đó, riêng thủ tục biên phòng, giấy tờ người làm thủ tục XNC phải nộp 
giảm từ chín loại xuống còn năm loại; thời gian hoàn thành TTHC rút 
ngắn từ 1,5 đến 2 giờ xuống còn 15 đến 30 phút. 

Để phù hợp xu thế chung của các nước trên thế giới và khu vực; các 
tiêu chuẩn, khuyến nghị của Công ước về tạo thuận lợi cho hoạt động 
hàng hải quốc tế (FAL 65) và yêu cầu đẩy mạnh cải cách TTHC; thực 
hiện Quyết định số 22/2011/QĐ-TTg, ngày 15-4-2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thực hiện thí điểm thủ tục biên phòng điện tử cảng 
biển tại bảy cửa khẩu cảng lớn: Hòn Gai, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy 
Nhơn, Nha Trang, TP Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu, từ ngày 16-5-
2014, Bộ Quốc phòng chính thức triển khai thực hiện việc khai báo, tiếp 
nhận, xử lý thông tin, hoàn thành thủ tục biên phòng qua Cổng thông tin 
thủ tục biên phòng điện tử cảng biển cho tàu, thuyền XNC, quá cảnh, 
chuyển cảng tại bảy khu vực cửa khẩu cảng biển nêu trên. Đây là bước 
tiến mới trong cải cách TTHC, nhất là, ngày 21-7-2016, Bộ Quốc phòng 
tổ chức kết nối Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử cảng biển với 
Cổng thông tin một cửa quốc gia, triển khai ba thủ tục biên phòng điện 
tử đối với tàu, thuyền XNC, quá cảnh theo cơ chế một cửa quốc gia tại 
bảy cửa khẩu cảng nêu trên. Từ ngày 1-7-2018, BĐBP triển khai thực 
hiện 12 thủ tục biên phòng điện tử cho tàu, thuyền XNC, quá cảnh, 
chuyển cảng, đến, rời cửa khẩu cảng tại 36 đơn vị biên phòng cửa 
khẩu cảng trên toàn quốc. 

Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp 

Là một trong bảy cửa khẩu cảng biển thực hiện thí điểm thủ tục biên 
phòng điện tử và lộ trình kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia, sau 
ba năm triển khai thực hiện Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg, ngày 3-3-
2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử 



cảng biển, Trung tá Hoàng Chiến Sự, Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ, 
Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Phòng (Bộ Chỉ huy BĐBP 
thành phố Hải Phòng) cho biết: “Cái được lớn nhất là, đã tạo sự thông 
thoáng, tiện lợi cho các DN trong thực hiện thủ tục biên phòng cho tàu, 
thuyền XNC bảo đảm nhanh chóng, kịp thời; rút ngắn thời gian làm thủ 
tục XNC cho một chuyến tàu (từ bốn đến tám giờ, nay còn từ năm đến 
10 phút); các tàu, thuyền hoàn thành thủ tục ngay sau khi cập cảng, 
giải phóng hàng hóa nhanh, giúp DN quay vòng, tăng chuyến, tiết kiệm 
thời gian làm hàng, tăng năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh. Đồng thời, tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát, hạn chế 
được tiêu cực trong thực hiện TTHC và thực thi công vụ... Đến nay, 
gần 100% tàu, thuyền thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại cửa khẩu 
cảng biển Hải Phòng, không để xảy ra sai sót, được các hãng tàu, đại 
lý, DN đánh giá cao. 

Trưởng đại diện cho hãng tàu TS Lines (Đài Loan - Trung Quốc), tại TP 
Hải Phòng Phạm Hồng Mạnh tâm sự: Trước đây, làm TTHC cho tàu, 
thuyền XNC rất phức tạp, nhiêu khê. Chẳng hạn, một tàu chở 500 
công-ten-nơ thường có từ 200 đến 300 chủ hàng khác nhau; nếu làm 
thủ tục cho tàu XNC theo phương thức thủ công, phải mang theo một 
túi sách hồ sơ, chứng từ và đi lại nhiều lần đến cơ quan chức năng mới 
hoàn thành được thủ tục. Nhưng từ khi thực hiện thủ tục biên phòng 
điện tử kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia, đại diện DN có thể 
khai báo làm TTHC cho tàu, thuyền XNC ở bất cứ đâu, thời gian nào 
(miễn là có mạng); chỉ cần gửi hồ sơ và nhận kết quả qua mạng in-tơ-
nét. Hiện, đại lý hàng hải có thể khai báo, làm thủ tục XNC cùng lúc cho 
ba đến bốn chuyến tàu; riêng nội dung khai báo với biên phòng qua thủ 
tục biên phòng điện tử chỉ cần năm phút là xong. 

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng đầu tư trang, thiết bị, máy móc hiện đại, 
đi đôi chỉ đạo lực lượng BĐBP đẩy mạnh đơn giản hóa các TTHC tại 
cửa khẩu bộ. Những năm trước, việc làm thủ tục XNC cho một phương 
tiện hết từ 15 đến 20 phút, một người từ năm đến bảy phút nhưng hiện 
nay, làm thủ tục XNC một phương tiện chỉ dưới bảy phút, một người 
dưới một phút. Trước đây, BĐBP áp dụng thẻ từ, mã vạch cho người 
và phương tiện qua cửa khẩu bộ; từ năm 2018 đến nay, thí điểm ở 
Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) và Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), 
qua cổng kiểm soát tự động (mã vạch, định danh). Từ tháng 6-2019, 
thực hiện hành khách XNC khai báo với biên phòng qua thủ tục biên 
phòng điện tử qua mạng trước khi đến cửa khẩu, do vậy sẽ giảm từ 70 
đến 80% thời gian làm thủ tục tại cửa khẩu, tạo thuận lợi cho DN và 
người dân. 



Đề cập vấn đề nêu trên, Thượng úy Nguyễn Anh Tú, Đội trưởng Đội 
Thủ tục - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hữu Nghị (Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng 
Sơn) cho biết: Cải cách TTHC tại cửa khẩu tạo điều kiện cho người và 
phương tiện qua cửa khẩu biên giới nhanh hơn, thông thoáng hơn. 
Trước đây, thời gian thông quan mở cửa khẩu từ bảy đến 19 giờ trong 
ngày, nhưng hiện nay, lực lượng chức năng hai nước đã thống nhất 
kéo dài thời gian mở cửa khẩu đến hơn 20 giờ trong ngày; thời điểm 
hàng hóa xuất, nhập khẩu nhiều, lượng xe ô-tô XNC đông, hai bên trao 
đổi thống nhất thời gian đóng mở cửa khẩu. Những năm trước, công 
dân Việt Nam, Trung Quốc sử dụng giấy thông hành thường xuyên 
XNC qua cửa khẩu thăm thân, buôn bán, làm ăn, mỗi ngày đều phải 
đóng dấu kiểm chứng giấy thông hành một lần, nhưng hiện nay, đơn vị 
thực hiện 10 ngày đóng dấu kiểm chứng một lần. 

Trước đây, đơn vị đăng ký, quản lý người và phương tiện XNC bằng 
phương pháp thủ công (ghi chép bằng sổ sách), xe của chủ hàng phải 
đến cửa khẩu mới làm thủ tục đăng ký XNC được; nhưng từ ngày 1-10-
2017 đến nay, chủ hàng có thể đăng ký người, phương tiện XNC qua 
mạng trước khi đến cửa khẩu. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, Trạm 
Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị được bổ sung phần mềm dùng để đăng ký 
phương tiện XNC và đưa cổng kiểm soát tự động vào hoạt động, giúp 
đơn vị đăng ký, quản lý dữ liệu nhanh và chính xác hơn; rút ngắn thời 
gian cho người và phương tiện khi đăng ký XNC. 

Năm 2018, Bộ Quốc phòng đã trình Thủ tướng Chính phủ công bố 
chín TTHC biên phòng điện tử thực hiện cơ chế một cửa quốc gia 
cấp độ 4; Bộ trưởng Quốc phòng công bố 35 TTHC về các lĩnh 
vực: quản lý biên giới, vật liệu nổ công nghiệp và chính sách; bãi 
bỏ 21 TTHC về lĩnh vực quản lý biên giới và quản lý vật liệu nổ 
công nghiệp; tiếp nhận, giải quyết khoảng 10 triệu đối tượng thực 
hiện TTHC thuộc các lĩnh vực Bộ Quốc phòng quản lý, bảo đảm 
công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục. 

(Nguồn: Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Bộ Quốc phòng) 
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3. Giao dịch điện tử thúc đẩy cải cách trong lĩnh 
vực tài chính 
Các chính sách về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính đã 
được ban hành kịp thời, góp phần cải cách thủ tục hành chính, 
đặc biệt là trong lĩnh vực thuế và hải quan. 

Cải cách, giảm thiểu thời gian làm thủ tục cho doanh nghiệp 



Theo ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống 
kê tài chính, Bộ Tài chính, trong lĩnh vực tài chính, Chính phủ đã ban 
hành Nghị định số 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động 
tài chính. Đặc biệt năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 
165/2018/NĐ-CP  thay thế Nghị định số 27 đã tạo ra bước đột phá 
trong cải cách về thủ tục hành chính trong hoạt động tài chính; tạo hành 
lang pháp lý thông thoáng, hỗ trợ cho giao dịch điện tử phát triển. 

 

Triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS đã rút ngắn thời gian làm thủ tục 
hải quan cho doanh nghiệp. Ảnh: Đức Minh 

Cũng theo ông Hùng, trên cơ sở các văn bản quy định, hướng dẫn thi 
hành Luật Giao dịch điện tử của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
Tài chính đã ban hành nhiều văn bản quy định, hướng dẫn về giao dịch 
điện tử trong lĩnh vực tài chính, như: các thông tư của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về giao dịch điện tử trong từng lĩnh vực thuế, hải quan, kho 
bạc, chứng khoán, tài sản công, làm cơ sở pháp lý để ngành Tài chính 
triển khai hàng loạt các dịch vụ công trực tuyến, góp phần cải cách 
mạnh mẽ thủ tục hành chính, đặc biệt trong các lĩnh vực thuế và hải 
quan. 

Tổng cục Thuế đã triển khai mở rộng hệ thống dịch vụ thuế trên mạng. 
Các ứng dụng phục vụ người nộp thuế đã được triển khai và nâng cấp 
thường xuyên để người nộp thuế có thể khai thác thông tin thuận lợi 
nhất phục vụ cho việc thực hiện nghĩa vụ thuế, tự kê khai, nộp thuế và 



kiểm soát được tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của mình, đồng thời 
tránh được rủi ro trong kinh doanh. 

Qua số liệu thống kê từ Cục Tin học và Thống kê Tài chính cho thấy, 
100% cơ quan hải quan các tỉnh, thành phố (bao gồm 35/35 cục hải 
quan tỉnh, thành phố với 100% chi cục) đã thực hiện thủ tục hải quan 
điện tử thông qua Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; 100% 
các quy trình thủ tục hải quan cơ bản đã được tự động hóa trên phạm 
vi toàn quốc tới cấp chi cục. Hơn 99,65% doanh nghiệp tham gia thực 
hiện thủ tục hải quan bằng phương thức điện tử. Việc triển khai Hệ 
thống VNACCS/VCIS đã rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan cho 
doanh nghiệp, giảm thiểu giấy tờ và đơn giản hóa hồ sơ hải quan, tạo 
tiền đề cho việc kết nối hệ thống Cơ chế một cửa quốc gia với các bộ, 
ngành liên quan. 

Kho bạc Nhà nước đã triển khai mở rộng các dịch vụ công điện tử phục 
vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua mạng, triển khai việc gửi báo 
cáo qua phương thức điện tử, nhận và trả kết quả kiểm soát chi ngân 
sách nhà nước thông qua Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc 
Nhà nước (Internet online); nâng cấp hệ thống TABMIS theo mục lục 
ngân sách mới với việc dữ liệu được chuyển đổi và rút gọn làm giảm tải 
cho hệ thống, góp phần đảm bảo hiệu năng hệ thống phục vụ kịp thời 
nhu cầu chi trả ngân sách nhà nước đến các đơn vị sử dụng ngân sách 
và tập hợp nhanh chóng chính xác các khoản thu ngân sách nhà nước. 

Việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến cũng được Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước quan tâm, đến nay 95% các thủ tục hành 
chính của Ủy ban đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 
95% các báo cáo thuộc các đối tượng quản lý của Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước được điện tử hóa và thực hiện thông qua Cổng thông 
tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

Tạo cơ sở pháp lý và nền tảng công nghệ để phát triển 

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai giao dịch điện tử 
trong lĩnh vực tài chính nói riêng và các giao dịch nói chung còn gặp 
những khó khăn, vướng mắc chủ yếu, như: Việc xây dựng hạ tầng 
công nghệ thông tin, các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin cốt 
lõi tạo nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ 
điện tử chậm được triển khai; cơ chế đầu tư, thuê dịch vụ chưa phù 
hợp với đặc thù công nghệ thông tin;… 

Nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trên, tại văn bản trả lời 
đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng, 
Chính phủ và các bộ, ngành cần hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý 



và xây dựng nền tảng công nghệ đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai, 
phát triển Chính phủ điện tử nói chung và giao dịch điện tử nói riêng. 

Trong năm 2019, tập trung hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến tạo 
lập, quản lý và chia sẻ dữ liệu, bảo vệ thông tin cá nhân, định danh, xác 
thực điện tử, công tác văn thư, lưu trữ điện tử; hoàn thiện khung pháp 
lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường thuê dịch vụ 
công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước; bảo đảm giá trị pháp 
lý của giao dịch điện tử trong từng lĩnh vực chuyên ngành.  

Cũng theo Phó Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương xây dựng và áp 
dụng thống nhất một hệ thống quản lý văn bản và điều hành hoặc tổ 
chức kết nối, liên thông trong từng bộ, ngành, địa phương; xây dựng kế 
hoạch ứng dụng chữ ký số và lộ trình sử dụng văn bản điện tử; liên 
thông giữa Hệ thống chứng thực chữ ký số công cộng và Hệ thống 
chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, chứng thực chữ ký số 
cho các hệ thống thông tin và thiết bị di động. 
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4. Hợp lực để tăng tốc kết nối một cửa quốc gia 
 “Tính đến trung tuần tháng 8/2019, các bộ, ngành mới kết nối 
được 16/61 thủ tục lên Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) theo mục 
tiêu Chính phủ đề ra phải hoàn thành trong năm 2019. 

Như vậy, các bộ, ngành sẽ phải nỗ lực rất nhiều để kết nối thêm 45 thủ 
tục lên NSW…” - ông Mai Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 
Hải quan chia sẻ. 

PV:  Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) với vai trò là Cơ quan Thường 
trực Ủy ban quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), NSW và tạo 
thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899) đã có nhiều nỗ lực trong việc thúc 
đẩy các bộ, ngành kết nối thủ tục hành chính lên NSW. Ông nhận định 
thế nào về tiến độ thực hiện NSW trong thời gian qua? 

Ông Mai Xuân Thành: Năm 2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề 
ra mục tiêu kết nối 61 thủ tục mới tham gia NSW, qua đó góp phần 
nâng cao chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam. 
 
Xác định mục tiêu quan trọng và cấp bách, từ đầu năm 2019, Tổng cục 
Hải quan đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy các bộ, ngành tích cực 
kết nối thủ tục lên NSW; thực hiện việc đơn giản thủ tục kiểm tra 
chuyên ngành (KTCN) nhằm đạt mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ.  
 
Nổi bật là Tổng cục Hải quan chủ động tham mưu cho Bộ Tài chính đề 



xuất các giải pháp, báo cáo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo 
đôn đốc các bộ, ngành xây dựng mới và hoàn thành công tác kết nối 16 
thủ tục tham gia NSW của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(NN&PTNT), Y tế, Thông tin và Truyền thông.  

Với kết quả nêu trên, thống kê đến ngày 6/8, 13 bộ, ngành đã kết nối 
174 thủ tục hành chính lên NSW, với trên 2,355 triệu hồ sơ của 31.511 
doanh nghiệp (DN).  

Trong đó, Bộ Giao thông vận tải (87 thủ tục), Bộ Khoa học và Công 
nghệ (6 thủ tục) đã hoàn thành việc triển khai kết nối NSW theo mục 
tiêu tại Quyết định 1254/QĐ-TTg. 

Về đơn giản thủ tục KTCN, các bộ, ngành đã sửa đổi, bổ sung văn bản 
đạt 97% so với mục tiêu Chính phủ đề ra, trong đó có 10/13 bộ, ngành 
đạt 100%... 

PV:  Đến nay vẫn còn 45 thủ tục mới cần kết nối trong năm 2019, ông 
có thể cho biết đâu là thách thức trong việc tăng tốc trong thời gian tới? 

Ông Mai Xuân Thành: Từ nay đến hết năm còn tới 45 thủ tục phải kết 
nối. Trong đó, Bộ Y tế còn 14 thủ tục, Bộ NN&PTNT 12 thủ tục và Bộ 
Quốc phòng 8 thủ tục. Như vậy, chỉ 3 bộ này đã chiếm đến 75% số thủ 
tục phải kết nối từ nay đến cuối năm 2019. 

Cùng với sự nỗ lực của Bộ Tài chính, để tăng tốc kết nối NSW cần sự 
chung tay nỗ lực, quyết tâm cao của từng bộ, ngành và còn phụ thuộc 
vào hệ thống công nghệ thông tin.  

Đáng lưu tâm là, mô hình NSW đang nửa tập trung, nửa phân tán. Số 
thủ tục được các bộ, ngành thao tác trực tiếp trên Cổng thông tin NSW 
chiếm tỷ lệ thấp 10,9% (19 trên 174 thủ tục đã triển khai ). 89,1% thủ 
tục còn lại chỉ tiếp nhận thông tin và trả kết quả qua Cổng thông tin 
NSW, các thao tác nghiệp vụ được thực hiện tại hệ thống chuyên 
ngành.  

Hạn chế này có nguyên nhân là tiến độ phát triển, nâng cấp hạ tầng 
mạng, thiết bị không theo kịp tốc độ triển khai các thủ tục nên dẫn đến 
một số thời điểm hệ thống quá tải vì năng lực không đáp ứng kịp với 
lượng giao dịch phát sinh trên hệ thống. Nguồn lực để giám sát, quản 
lý, vận hành tất cả các hệ thống hiện chưa đầy đủ. Khả năng hỗ trợ DN 
còn yếu, chưa kịp thời do số lượng cán bộ nghiệp vụ thiếu. 

Tại cuộc họp của Ủy ban 1899 (ngày 31/7), Phó Thủ tướng Vương 
Đình Huệ đã chỉ đạo tập trung nguồn nhân lực nhằm đảm bảo kết nối 
61 thủ tục mới trong năm 2019 và hoàn thiện vào quý I/2020. Hiện nay, 
cơ quan hải quan đang hỗ trợ  Bộ Y tế xây dựng mới và đang trong quá 



trình kiểm thử  7 thủ tục kết nối NSW; hỗ trợ Bộ NN&PTNT điều chỉnh 
hệ thống để triển khai mở rộng 3 thủ tục đã kết nối NSW… 

Tổng cục Hải quan cũng đang xây dựng chương trình để Phó Thủ 
tướng Vương Đình Huệ sớm làm việc với Bộ NN&PTNT, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ của 
Ủy ban 1899. 

PV:  Tại cuộc họp của Ủy ban 1899, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ 
chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp tục cùng các bộ, ngành triển khai có kết quả 
ASW, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam khi năm 2020 nước ta 
đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN. Vậy trong thời gian tới, cơ quan 
hải quan sẽ ưu tiên thực hiện nhiệm vụ quan trọng nào, thưa ông? 

Ông Mai Xuân Thành: Đến nay Việt Nam là thành viên tích cực thực 
hiện ASW, hiện đã chính thức trao đổi thông tin C/O mẫu D với 6 nước 
gồm: Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Brunei và Campuchia. 

Cập nhật đến 6/8, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước là 91.470, 
tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 161.586. 

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đang phối hợp với Bộ NN&PTNT 
chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai 
hải quan ASEAN (với Indonesia và Thái Lan) và chứng nhận kiểm dịch 
thực vật (với Indonesia)… 

Để nâng cao hiệu quả thực hiện ASW, Tổng cục Hải quan tiếp tục xây 
dựng kế hoạch kết nối và chia sẻ thông tin giữa cơ quan chính phủ và 
các bên liên quan thông qua NSW trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, xuất 
nhập cảnh theo Quyết định 1245/QĐ-TTg; khẩn trương hoàn thiện nghị 
định quy định về thủ tục hành chính theo NSW, sớm trình Chính phủ 
trong tháng 8/2019... 

PV:  Xin cảm ơn ông! 

Tổng cục Hải quan tiếp tục tích cực thúc đẩy, hỗ trợ các 
bộ, ngành xây dựng kế hoạch hành động chi tiết và thực 
hiện chế độ báo cáo định kỳ thực hiện NSW, ASW; tăng 
cường phối hợp các bộ, ngành thực hiện tuyên truyền, đào 
tạo, tập huấn thực hiện NSW, ASW, công tác KTCN và tạo 
thuận lợi thương mại. - Ông Mai Xuân Thành 
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5. Cơ hội gỡ rối giấy tờ cho người gốc Việt ở 
Campuchia 
Văn bản vừa ban hành được cho là sẽ giúp tháo gỡ khó khăn về 
thủ tục hành chính cho bà con gốc Việt đang sinh sống hợp pháp 
tại Campuchia. 

Bộ Nội vụ Campuchia vừa ban hành văn bản hướng dẫn về việc cấp 
giấy tờ hành chính và giấy tờ hộ tịch cho người nước ngoài thuộc diện 
nhập cư. Văn bản này được cho là sẽ giúp tháo gỡ khó khăn về thủ tục 
hành chính cho bà con gốc Việt đang sinh sống hợp pháp 
tại Campuchia. 

Cụ thể, theo Văn bản số 015 được ký ngày 1-7-2019 của Bộ Nội vụ 
Campuchia, người gốc Việt tại nước này sẽ được cấp giấy khai sinh, 
bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận khai sinh, sổ cư trú nếu 
họ xuất trình được biên bản tịch thu giấy tờ hành chính bất thường 
được cấp bởi tổ công tác tịch thu giấy tờ của Tổng cục Di trú thuộc Bộ 
Nội vụ Campuchia. 

Những người gốc Việt có thẻ thường trú cũng sẽ được cấp các loại 
giấy tờ trên, cùng với giấy xác nhận tư cách đạo đức, giấy xác nhận cư 
trú hoặc các loại giấy xác nhận khác (trong đó phải xác nhận rõ quốc 
tịch).  

Con cái chưa thành niên của những người này cũng sẽ được cấp giấy 
tờ nếu xuất trình được quyết định công nhận là người nước ngoài 
thuộc diện nhập cư và thẻ thường trú của cha hoặc mẹ. 

Trước đó, vào ngày 9-8, một hội nghị phổ biến về việc cấp giấy tờ hành 
chính, giấy tờ hộ tịch cho bà con gốc Việt tại Campuchia đã được tổ 
chức tại thủ đô Phnom Penh với sự tham dự của đông đảo bà con gốc 
Việt tại Campuchia. 

Tại hội nghị, ông Sok Khon, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Căn cước 
Campuchia, đã giải thích về nguyên nhân vướng mắc trong việc cấp 
giấy tờ hành chính, hộ tịch cho người nước ngoài bị tịch thu giấy tờ bất 
thường. Ông Sok Khon cũng trả lời các câu hỏi của đại diện các chi hội 
Khmer-Việt Nam tại Campuchia về việc triển khai Công văn số 015. 

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của Công văn số 015, ông Võ Tuấn 
Ngọc, Tham tán, Trưởng Phòng công tác cộng đồng của Đại sứ quán 
Việt Nam tại Campuchia, cho biết: Công văn này đã giúp tháo gỡ khó 
khăn về thủ tục hành chính cho bà con gốc Việt đang sinh sống hợp 
pháp tại Campuchia. 

Trong chuyến thăm và làm việc tại Campuchia hồi cuối tháng 5-2019, 
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt 



Nam ở nước ngoài Nguyễn Quốc Cường đã đề nghị chính phủ 
Campuchia tiếp tục tháo gỡ một số vấn đề khó khăn mà người gốc Việt 
tại Campuchia đang gặp phải, đặc biệt là trong quá trình triển khai Nghị 
định 129 của chính phủ Campuchia ban hành ngày 15-8-2017 về việc 
thu hồi giấy tờ bị coi là “bất bình thường” và di dời, tái định cư người 
gốc Việt ở Biển Hồ. 

Hai nước đã thống nhất chủ trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải 
quyết giấy tờ pháp lý, hành chính cho người Campuchia gốc Việt ở tất 
cả địa phương của Campuchia, trên cơ sở pháp luật nước sở tại, phù 
hợp luật pháp và thông lệ quốc tế, phù hợp với quan hệ truyền thống 
hữu nghị giữa hai nước, cũng như với sự gắn bó, đóng góp công sức 
của bà con Campuchia gốc Việt vào công cuộc bảo vệ, xây dựng đất 
nước Campuchia. 
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6. Mở rộng xuất khẩu nông sản theo đường chính 
ngạch 
Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc đã giảm đi 1,7%, ngoài 
nguyên nhân do nhu cầu tiêu thụ yếu đi thì thị trường này đang 
chuyển mạnh từ trao đổi cư dân sang trao đổi chính ngạch. Do đó, 
để đạt được kế hoạc đề ra cần mở rộng xuất khẩu theo đường 
chính ngạch vào thị trường này. 

Theo thống kê mới đây, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc đạt gần 
1,5 tỷ, giảm 1,7% so với cùng kỳ. Đây được coi là mức giảm không 
đáng kể nhưng các cấp ngành cần quan tâm đẻ có những thay đổi cho 
phù hợp. 

Mức giảm này ngoài nguyên nhân do nhu cầu tiêu thụ từ phía Trung 
Quốc yếu đi, thì hiện nay, Trung Quốc chuyển mạnh từ trao đổi cư dân 
sang trao đổi chính ngạch. Do đó, khi thị trường này chuyển sang chính 
ngạch nếu các tỉnh và các doanh nghiệp không cùng tuân thủ thì xuất 
khẩu nông sản sẽ gặp nhiều khó khăn. 

Theo thống kê của Bộ Công Thương, thời gian qua một số mặt hàng 
nông sản đã đạt được những kết quả nhất là mặt hàng gạo. Trong bối 
cảnh xuất khẩu gạo vào Trung Quốc giảm mạnh, chúng ta vẫn bảo đảm 
tiêu thụ hết lúa gạo vụ Đông Xuân với con số khá ấn tượng. 

Về nhập khẩu, cũng theo Bộ Công Thương, thủ tục đối với hàng hóa 
nhập khẩu ngày càng trở nên minh bạch hơn và Việt Nam đã thực hiện 
cải cách thủ tục hành chính, kết nối các thủ tục từ phía mình với thủ tục 
một cửa quốc gia, thủ tục ASEAN. Công tác xây dựng khung khổ pháp 



lý cho công tác xuất nhập khẩu cũng đã hoàn thành tốt và đã ban hành 
7 thông tư (trung bình 1 thông tư/tháng). 

 

Cần đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc bằng con đường 
chính ngạch (Ảnh TL) 

Bộ Công Thương cũng đưa ra nhận định trong những tháng cuối năm 
tình hình đang thương mại trên thế giới sẽ trở nên phức tạp hơn do đó 
các cấp ngành cần tập trung vào những việc có thể làm được, chứ 
không thể xử lý được hết những vấn đề nảy sinh, phát sinh; trong đó, 
tập trung vào vấn đề xuất khẩu nông sản. 

Để xử lý những tình huống xấu có thể xẩy ra, từ giữa năm 2018, Bộ 
Công Thương đã có công văn gửi 63 tỉnh thành để cảnh báo về thủ tục 
trao đổi chính ngạch của Trung Quốc, về nguồn gốc, vùng trồng, đăng 
ký nhà sản xuất, nhà xuất khẩu... Tuy nhiên theo đánh giá của Bộ này, 
nhiều doanh nghiệp chủ quan, thờ ơ không triển khai theo yêu cầu xuất 
khẩu từ phía đối tác, nhất là thủy sản. 

Sự thờ ơ này đã dẫn đến câu chuyện mực tồn ở Quảng Nam, cá nục 
tồn ở Quảng Trị. Thực tiễn cho thấy cả nước có hơn 680 doanh nghiệp 
được phép xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc và Trung Quốc cho 
phép 128 loại thủy sản được xuất khẩu vào thị trường này nhưng một 
số doanh nghiệp trong nước vẫn duy trì cách bán hàng thông qua trao 
đổi cư dân để đến khi thay đổi thì không thể xuất khẩu được nữa.  

Theo congluan.vn 

 

 



7. Bỏ quy định xác nhận quảng cáo phân bón tại 
Nghị định 108 
Theo dự thảo Nghị định quản lý về phân bón hướng dẫn Luật 
Trồng trọt thay thế cho Nghị định 108 về quản lý phân bón ban 
hành ngày 20/9/2017, yêu cầu xác nhận quảng cáo phân bón tại Sở 
NN-PTNT đã được Cục Bảo vệ thực vật loại bỏ. 

Dự thảo Nghị định quản lý phân bón thay thế Nghị định 108 bãi bỏ 
quy định xác nhận quảng cáo phân bón 

Cụ thể, theo Điều 24 về Quảng cáo phân bón tại dự thảo Nghị định 
quản lý phân bón thay thế Nghị định 1018 vừa được Cục Bảo vệ thực 
vật, Bộ NN-PTNT trình Chính phủ quy định quảng cáo phân bón được 
đơn giản, rút gọn nhau sau: 

1. Phân bón có quyết định công nhận phân bón lưu hành ở Việt Nam 
được quảng cáo theo quy định của pháp luật quảng cáo. 

2. Nội dung quảng cáo phân bón phải theo đúng nội dung trong quyết 
định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam. 

3. Trường hợp quảng cáo phân bón bằng phương thức hội chợ, triển 
lãm thì thực hiện quảng cáo theo nội dung Giấy phép nhập khẩu phân 
bón đã được cấp. 



Trong khi đó, tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón ban 
hành ngày 20/9/2017 Điều 35 Quảng cáo phân bón quy định: 

1. Tổ chức, cá nhân quảng cáo phân bón phải thực hiện theo quy định 
của pháp luật về quảng cáo phân bón và được cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều này xác nhận nội dung 
quảng cáo. 

2. Nộp hồ sơ: 

Tổ chức, cá nhân nộp 1 bộ hồ sơ theo một trong các hình thức trực tiếp 
hoặc qua đường bưu điện. 

a) Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo về phân bón theo Mẫu số 
25 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; Trong thời hạn 3 
ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ phải 
thông báo cho tổ chức, cá nhân để bổ sung hồ sơ. 

3. Hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phân bón: 

b) Bản sao hợp lệ bản công bố hợp quy hoặc quyết định công nhận 
phân bón lưu hành; 

c) Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đối với trường hợp 
quảng cáo loại phân bón do tổ chức, cá nhân sản xuất; 

d) Hai kịch bản quảng cáo và 1 đĩa CD ghi âm, ghi hình hoặc bản thiết 
kế phù hợp với loại hình và phương thức quảng cáo. 

4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ về yêu cầu xác nhận nội dung quảng cáo, Sở NN-PTNT phải có 
văn bản xác nhận nội dung quảng cáo theo Mẫu số 26 tại Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị định này cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không 
đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Theo quy định về quảng cáo phân bón tại Nghị định 108, việc thực hiện 
xác nhận quảng cáo tại Sở NN-PTNT tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp 
phân bón đóng trụ sở làm việc có nhiều nội dung chưa rõ, thậm chí bất 
cập, chồng chéo Luật Quảng cáo, gây khó khăn cho doanh nghiệp bởi 
đa phần các doanh nghiệp đều bán sản phẩm của mình tại nhiều tỉnh, 
thành trong cả nước. 

Lấy ví dụ, Sở NN-PTNT Hà Nội hay Sở NN-PTNT TP. Hồ Chí Minh rất 
khó để xác nhận quảng cáo cho doanh nghiệp phân bón quảng cáo sản 
phẩm bón cho cây công nghiệp, cây cà phê, hồ tiêu, cao su, cây ăn quả 
tại Tây Nguyên và ĐBSCL bởi thực sự không thuyết phục và không 
hợp lý, mang nặng tính hình thức và thủ tục hành chính giấy phép con. 

Chưa kể, hiện Nghị định số 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 
ngày 14/11/2013 hướng dẫn Luật Quảng cáo 16/2012/QH13 ngày 



21/6/2012 cũng đã có quy định rất rõ về việc quảng cáo phân bón tại 
Điều 11. 

Cụ thể, Điều 11 Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng 
trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi, giống 
cây trồng, giống vật nuôi quy định: 

1. Nội dung quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, 
thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi, giống cây 
trồng, giống vật nuôi phải phù hợp với Giấy chứng nhận chất lượng sản 
phẩm hoặc văn bản công bố chất lượng sản phẩm. 

2. Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn 
chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi, giống cây trồng, 
giống vật nuôi phải có các nội dung sau đây: 

a) Tên phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn 
nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi, giống cây trồng, giống vật 
nuôi; 

b) Xuất xứ nguyên liệu trong chế biến; 

c) Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra 
thị trường. 

Quảng cáo là hoạt động quan trọng không thể thiếu của các doanh 
nghiệp phân bón. 



Đặc biệt, riêng quảng cáo phân bón trên các phương tiện báo chí, 
truyền thông thì tại Luật Báo chí số: 103/2016/QH13 được Quốc hội 
ban hành ngày 5/4/2016 tại Điều 44. Quảng cáo trên báo chí cũng đã 
quy định: Báo chí được đăng, phát quảng cáo. Việc đăng, phát quảng 
cáo trên báo chí phải tuân thủ các quy định của Luật này và quy định 
của pháp luật về quảng cáo. 

Trong khi đó, để sản phẩm phân bón được phép sản xuất và kinh 
doanh theo Nghị định 108 thì doanh nghiệp phân bón phải đáp ứng rất 
nhiều điều kiện, như: Giấy phép sản xuất phân bón, hợp chuẩn hợp 
quy chứng nhận chất lượng phân bón và giấy chứng nhận lưu hành 
phân bón. 

Bản thân trong giấy chứng nhận lưu hành phân bón do Cục Bảo vệ 
thực vật cấp hiện cũng đã ghi đầy đủ mã số từng loại phân bón, công 
thức, hàm lượng, thành phần, bao bì, nhãn mác, hướng dẫn sử dụng, 
liều lượng, đồng đất, cây trồng… nên nếu trong trường hợp doanh 
nghiệp quảng cáo sai giấy chứng nhận lưu hành Cục Bảo vệ thực vật 
(Bộ NN-PTNT) hoàn toàn có thể xử phạt còn với cơ quan báo chí nếu 
quảng cáo sai sự thật cũng sẽ bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt 
nên quy định xác nhận quảng cáo phân bón thực sự không cần thiết và 
làm phát sinh thêm thủ tục hành chính. 

Trao đổi về nội dung này, lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật cho biết, nhằm 
đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục hành chính theo chủ trương cải 
cách hành chính của Chính phủ và Bộ NN-PTNT, sau khi nhận thấy 
những bất cập nhất định trong quá trình áp dụng quy định xác nhận 
quảng cáo trong thực tiễn, Cục Bảo vệ thực vật đã tham mưu, đề xuất 
sửa lại mục quy định quảng cáo phân bón trong Nghị định 108 đơn giản 
hóa theo hướng doanh nghiệp tự quảng cáo và tự chịu trách nhiệm. 

Theo nongnghiep.vn 

 

8. Thu BHXH bắt buộc đối với NLĐ nước ngoài còn 
vướng mắc 
Người lao động nước ngoài hưởng lương rất cao, có khi lên đến 
hàng trăm triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, mức lương tháng 
làm cơ sở đóng BHXH tối đa không quá 20 lần lương cơ sở (lương 
cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng). 

Theo ước tính của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH), cả 
nước có khoảng trên 80.000 người lao động (NLĐ) nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam, trong đó đa số được cấp giấy phép lao động (chiếm 



trên 90% tổng số lao động nước ngoài thuộc diện cấp giấy phép lao 
động).  

Sau 3 tháng kể triển khai khi Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định 
chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc 
đối với NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đã có trên 
64% lao động thuộc đối tượng này tham gia BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, 
theo BHXH Việt Nam, việc thu BHXH bắt buộc đối với đối tượng này 
vẫn còn vướng, chẳng hạn như xác định đối tượng. 

Theo phân tích của chuyên gia, NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam 
thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động, 
hoặc chứng chỉ hành nghề, hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định 
thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với 
người sử dụng lao động tại Việt Nam. Cũng có nhiều trường hợp không 
phải đóng BHXH. NLĐ di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp (DN) không 
thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc.  

NLĐ nước ngoài di chuyển trong nội bộ DN là nhà quản lý, giám đốc 
điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một DN nước ngoài đã 
thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm 
thời trong nội bộ DN sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam 
và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 
tháng. 

 

Lao động người nước ngoài làm việc tại Công ty TNHH MTV Cao su 
Bến Thành . Ảnh: HỒNG NHUNG 



Trường hợp có thư bổ nhiệm, không có giấy phép lao động thì không 
đóng BHXH bắt buộc. Với NLĐ nước ngoài đã đủ tuổi nghỉ hưu thì 
không đóng BHXH, nhưng phải đóng bảo hiểm y tế nếu giao kết hợp 
đồng lao động từ 3 tháng trở lên hoặc làm việc với chức danh quản lý 
và có hưởng tiền lương. NLĐ nước ngoài hưởng lương rất cao, có khi 
lên đến hàng trăm triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, mức lương tháng 
làm cơ sở đóng BHXH tối đa không quá 20 lần lương cơ sở (lương cơ 
sở hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng). 

NLĐ là công dân nước ngoài đến Việt Nam làm việc từ rất nhiều quốc 
gia với nhiều ngôn ngữ khác nhau, trên hồ sơ, giấy tờ tùy thân chỉ có 
chữ viết nước ngoài dẫn đến khó khăn trong giao dịch BHXH. Bên cạnh 
đó, là khả năng đóng trùng. NLĐ nước ngoài sang Việt Nam làm việc 
có thể đã tham gia BHXH tại nước sở tại và ngược lại. 

Theo Ban Thu BHXH Việt Nam, để khắc phục điều này, Chính phủ 
đang chỉ đạo Bộ LĐ-TB-XH đàm phán, ký kết các hiệp định song 
phương về BHXH để tránh tình trạng đóng trùng BHXH. 

Theo quy định tại Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, từ ngày 1-12-2018, 
NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng 
tham gia BHXH bắt buộc. Đây là lần đầu tiên pháp luật của Việt Nam có 
quy định về thực hiện BHXH bắt buộc đối với công dân nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam. 

Tham gia BHXH bắt buộc, NLĐ nước ngoài cũng được hưởng đầy đủ 5 
quyền lợi BHXH như NLĐ trong nước với cùng mức đóng. Tuy nhiên, 
mức hưởng và mức đóng sẽ theo lộ trình: 3 chế độ ngắn hạn (ốm đau, 
thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) thực hiện 
trước và 2 chế độ hưu trí, tử tuất, cụ thể thực hiện sau: 

Từ ngày 1-12-2018 đến ngày 31-12-2021, hàng tháng người sử dụng 
lao động đóng toàn bộ bằng 3,5% tiền lương tháng đóng BHXH vào 
quỹ ốm đau, thai sản và quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN. 

Từ ngày 1-1-2022 trở đi, đóng bằng 25,5% tiền lương tháng đóng 
BHXH vào các quỹ ốm đau, thai sản, quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN, quỹ 
hưu trí và tử tuất; trong đó, người sử dụng lao động đóng bằng 17,5%, 
NLĐ đóng bằng 8%. 

Theo nld.com.vn 

 

 

 

 



9. Mở cửa hàng kinh doanh thực phẩm dễ hay khó? 
Đăng ký kinh doanh và thủ tục xin cấp giấy phép an toàn thực 
phẩm là hai thủ tục cần thiết để người dân có thể bắt đầu kinh 
doanh thực phẩm đúng theo quy định của pháp luật. 

Theo luật sư Kiều Anh Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết để mở cửa 
hàng/công ty kinh doanh thực phẩm, trước hết chủ cơ sở phải đăng ký 
kinh doanh theo đúng quy định dưới các hình thức doanh nghiệp hoặc 
hộ kinh doanh (cơ sở kinh doanh) tại cơ quan đăng ký kinh doanh có 
thẩm quyền. Tương ứng sẽ cần phải có giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 

Để mở cửa hàng/công ty kinh doanh thực phẩm cần đăng ký kinh 
doanh và xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Ảnh minh họa: 

HẠ QUYÊN 

Tiếp theo, cơ sở kinh doanh cần thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.  

Kèm theo hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm, phải có giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và 
người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp 
huyện trở lên cấp; giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an 
toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm theo quy định của bộ trưởng bộ quản lý ngành… 

Ngoài ra, tùy thuộc loại thực phẩm cơ sở kinh doanh, còn phải đáp ứng 
các điều kiện và "giấy phép" khác, chẳng hạn như: 



- Đối với thực phẩm tươi sống thì phải có chứng nhận vệ sinh thú y của 
cơ quan thú y có thẩm quyền đối với thực phẩm tươi sống có nguồn 
gốc từ động vật theo quy định của pháp luật về thú y; 

- Đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, 
chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực 
tiếp với thực phẩm: Phải thực hiện thủ tục công bố sản phẩm để được 
cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố 
phù hợp quy định an toàn thực phẩm. 

Trên đây là một số loại "giấy phép" cơ bản khi kinh doanh thực phẩm.  

Bên cạnh đó, khi kinh doanh thực phẩm, tổ chức, cá nhân kinh doanh 
thực phẩm phải chú ý nghĩa vụ của mình như tuân thủ các điều kiện 
bảo đảm an toàn đối với thực phẩm trong quá trình kinh doanh và chịu 
trách nhiệm về an toàn thực phẩm do mình kinh doanh. Phải kiểm tra 
nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm, nhãn thực phẩm và các tài liệu liên 
quan đến an toàn thực phẩm; lưu giữ hồ sơ về thực phẩm; thực hiện 
quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm không bảo đảm an toàn 
theo quy định; thông tin trung thực về an toàn thực phẩm. Thông báo 
cho người tiêu dùng điều kiện bảo đảm an toàn khi vận chuyển, lưu 
giữ, bảo quản và sử dụng thực phẩm; tuân thủ quy định của pháp luật, 
quyết định về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền;… 

Theo plo.vn 

 

10. 42 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh 
xuất khẩu gạo theo Nghị định 107 
Nghị định 107/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định 109/2010/NĐ-CP về 
kinh doanh, xuất khẩu gạo mới được Chính phủ ban hành vào 
tháng 8 vừa qua được kỳ vọng sẽ gỡ vướng và tạo môi trường 
thông thoáng nhất cho DN ngành gạo phát triển. 

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tính đến nay, đã có 
thêm 42 thương nhân được cấp phép xuất khẩu gạo, sau khi Nghị định 
số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất 
khẩu gạo có hiệu lực.    

Với Nghị định 107/2018/NĐ-CP, các DN đầu mối được xuất khẩu gạo, 
điều kiện để trở thành DN đầu mối được nới lỏng rất rõ. Các điều kiện 
yêu cầu phải sở hữu về cơ sở xay sát, kho bãi được xóa bỏ, tức là DN 
không cần phải đứng tên sở hữu các cơ sở này mà có thể đi thuê. Điều 
này giúp DN tiết kiệm được nguồn lực, có thể tận dụng các cơ sở dư 
thừa của các DN khác, tiết kiệm chi phí. 



Nghị định cũng giúp bãi bỏ quy định phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu 
gạo theo kiến nghị trước đó của DN vì sợ lộ các bí quyết kinh doanh. 
Theo đó, quy định mới đã cho phép một số thương nhân không cần 
phải có giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo vẫn có thể xuất khẩu khi 
họ tập trung các sản phẩm gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo bổ sung vi chất… 
Điều này rất ý nghĩa đối với cộng đồng DN ngành gạo bởi như vậy, các 
DNNVV chưa đủ điều kiện để xuất khẩu các loại gạo thông thường 
nhưng nếu họ tập trung vào những sản phẩm gạo đặc trưng, đặc thù 
thì vẫn có cơ hội vươn ra thị trường thế giới. 

 

Danh sách thương nhân được cấp phép kinh doanh xuất khẩu gạo. Ảnh: 
Chụp màn hình. 

Nghị định 107/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh 
doanh, xuất khẩu gạo mới được Chính phủ ban hành vào tháng 8 vừa 
qua được kỳ vọng sẽ gỡ vướng và tạo môi trường thông thoáng nhất 
cho DN ngành gạo phát triển. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng 
Cục Xuất nhập khẩu cho biết, nghị định là một bước đột phá trong thể 
chế, chính sách liên quan đến hoạt động xuất khẩu gạo của DN. Điều 
quan trọng nhất là nghị định đã tạo ra sự thay đổi lớn về tư duy xuất 
khẩu. 

Theo thuongtruong.com.vn 

 

 

 



11. Sẽ có quy định về dịch vụ ở bệnh viện 
Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ phù hợp với 
giá dịch vụ, tránh trường hợp dịch vụ chưa tương xứng với chất 
lượng cung cấp. Theo đó, sẽ quy định về tiêu chuẩn diện tích 
buồng bệnh, số giường, cơ sở vật chất. 

 

"Giường" này 200.000 đồng/ngày ở BV Nhân dân 115 

Ảnh: Duy Tính 

Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ Y tế), cho biết cơ 
quan này đang rà soát lại lần cuối trước khi chính thức ban hành thông 
tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, 
chữa bệnh (KCB) theo yêu cầu do cơ sở y tế công lập cung cấp, quy 
định về tiêu chuẩn và KCB theo yêu cầutrong bệnh viện (BV) công. 

Theo ông Liên, Bộ sẽ có hướng dẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ phù 
hợp với giá dịch vụ, tránh trường hợp dịch vụ chưa tương xứng với 
chất lượng cung cấp. Theo đó, sẽ quy định về tiêu chuẩn diện tích 
buồng bệnh, số giường, cơ sở vật chất. 

Theo dự thảo thông tư, dự kiến, với phòng điều trị theo yêu cầu (dịch 
vụ) không được quá 4 giường bệnh/phòng; bác sĩ khám theo yêu cầu 
cũng phải hạn chế số lượng BN được khám/buổi (dự kiến, mỗi bác sĩ, 
chuyên gia khám, tư vấn tối đa không quá 45 người/ngày làm việc 8 
giờ).  

Nguyên tắc chung, các cơ sở phải công khai danh mục dịch vụ do cơ 
sở y tế công lập cung cấp, khả năng đáp ứng và mức giá của từng loại 
dịch vụ để người dân, người bệnh biết, lựa chọn sử dụng dịch vụ trên 
cơ sở thỏa thuận, tự nguyện giữa người sử dụng dịch vụ và đơn vị, phù 
hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và đáp ứng các 
điều kiện để thực hiện dịch vụ theo quy định, đồng thời bảo đảm hoàn 



thành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được cơ quan có thẩm quyền 
giao cho đơn vị. 

Trường hợp sử dụng tài sản công để thực hiện các hoạt động dịch vụ 
theo yêu cầu hoặc sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết thực 
hiện các hoạt động dịch vụ theo yêu cầu thì phải thực hiện theo quy 
định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Các đơn vị phải 
hạch toán và theo dõi riêng doanh thu, chi phí và phản ánh đầy đủ trên 
sổ kế toán, báo cáo tài chính của đơn vị; thực hiện tính, trích khấu hao 
tài sản vào chi phí của dịch vụ theo chế độ khấu hao áp dụng 
cho doanh nghiệp nhà nước; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với nhà 
nước theo quy định của pháp luật. 

Người bệnh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) khi sử dụng các dịch vụ 
KCB theo yêu cầu được bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí theo quy 
định. Phần chênh lệch do người bệnh tự chi trả cho cơ sở KCB. 

Đối với dịch vụ ngày giường điều trị: Cơ sở có thể xây dựng nhiều mức 
giá giường điều trị khác nhau theo mức độ cung cấp nhân lực chăm 
sóc, điều trị và điều kiện cơ sở vật chất; Giá tối đa giường nội trú trong 
trường hợp sử dụng tài sản công để hoạt động dịch vụ theo yêu cầu 
hoặc sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết để hoạt động dịch vụ: 
là 4 triệu đồng/ngày (với BV hạng đặc biệt). Thấp nhất 600.000 
đồng/giường/phòng 4 giường. Nhưng lưu ý cần đảm bảo diện tích theo 
quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN:2012. 

Giá ngày giường điều trị ban ngày do đơn vị quyết định nhưng tối đa 
không quá 50% giá ngày giường điều trị nội trú. Giá ngày giường tại 
các phòng điều trị theo yêu cầu (chưa bao gồm tiền thuốc, các dịch vụ 
kỹ thuật y tế). Nếu bộ phận hoạt động dịch vụ theo yêu cầu do cơ sở y 
tế công lập đầu tư xây dựng thành lập hoặc thuê cơ sở để thực hiện thì 
giá dịch vụ sẽ do đơn vị quyết định. 

Bác sĩ Trần Ngọc Hải, Phó giám đốc BV Phụ sản Từ Dũ, cho rằng dịch 
vụ ở BV công đặt ra là phục vụ một phần người bệnh có yêu cầu; còn 
phần lớn là phục vụ cho BN BHYT, tránh tạo khoảng cách, khác biệt 
quá lớn trong chăm sóc và điều trị. Dù BV có tự chủ hoàn toàn thì vẫn 
phải đảm bảo an sinh xã hội và theo mức thu nhập trung bình của 
người dân. 

Đà Nẵng đang đợi thông tư hướng dẫn từ Bộ Y tế 

Về việc rà soát công tác KCB dịch vụ theo yêu cầu ở các BV trên địa 
bàn TP.Đà Nẵng, trả lời PV Thanh Niên chiều qua 11.8, bà Ngô Thị Kim 
Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho biết: “Theo định kỳ Đà Nẵng vẫn 
kiểm tra, giám sát công tác KCB dịch vụ thường xuyên. Hiện tại, Đà 



Nẵng vẫn đang đợi thông tư của Bộ Y tế về KCB yêu cầu, nhưng chưa 
có”.   

Theo thanhnien.vn 

 

12. Thất bại thị trường và thất bại nhà nước 
Cuộc thảo luận về sự tham gia của khu vực tư nhân vào các dịch vụ 
công đã được xới ra từ lâu, và nóng trở lại với vấn đề tư nhân liệu 
có thể tham gia đầu tư công trình hạ tầng truyền tải điện. 

 

Liệu Chính phủ và các chính quyền địa phương có nên dùng tư nhân để 
cung cấp dịch vụ công mà không qua đấu thầu? 

Có thể coi việc Chính phủ VN khi ban hành nghị định số 32/2019/NĐ-CP 
quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường 
xuyên là một pháp chế tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân 
tham gia cung cấp sản phẩm dịch vụ công của Nhà nước.  

Đại diện khu vực doanh nghiệp cũng nhìn vào vấn đề này như một tất 
yếu. "Việc khuyến khích sự tham gia của tư nhân vào các dịch vụ công 
góp phần phá bỏ sự độc quyền, bao cấp của Nhà nước, tạo ra sự cạnh 
tranh và người dân sẽ được hưởng lợi" - ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch 
Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), chủ tịch Ủy ban đối 
tác công tư trong Hội đồng quốc gia về năng lực cạnh tranh và phát triển 
bền vững, nói tại một hội thảo về chủ đề này hồi tháng 5 (Theo báo Diễn 
Đàn Doanh Nghiệp). 

Thất bại của thị trường 



Trong xã hội có những dịch vụ và tiện ích thiết yếu cần được cung cấp 
cho người dân. Theo tư duy coi trọng vai trò và năng lực tự chủ của thị 
trường, có thể cung cấp các dịch vụ này hoàn toàn qua lĩnh vực tư nhân, 
để thị trường sàng lọc theo nguyên lý cạnh tranh, chủ yếu bởi giá cả và 
chất lượng.  

Những dịch vụ không phù hợp và không cần thiết theo chỉ dấu thị trường 
và nhu cầu người tiêu dùng sẽ tự nhiên bị đào thải. Thị trường lúc này chỉ 
tồn tại những gì thật sự cần thiết với giá cả và chất lượng hợp lý. Theo tư 
duy này, sự mưu cầu lợi ích của bên cung và bên cầu sẽ tự động tạo ra 
sự phân bổ nguồn lực hiệu quả trong toàn xã hội. 

Tuy nhiên, trên thực tế không thể kỳ vọng là thị trường sẽ cung cấp mọi 
tiện ích cần thiết cho xã hội. Thị trường, nếu bị bỏ mặc, thậm chí còn có 
thể gây ra các tác động tiêu cực cho xã hội, điều được gọi là "thất bại của 
thị trường". Sự mưu cầu lợi ích của bên cung cấp và bên có nhu cầu 
không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự phân bổ nguồn lực hiệu quả 
cho cả xã hội. 

Lý thuyết kinh tế học ghi nhận những nguyên nhân gây ra thất bại thị 
trường là: a) độc quyền, b) ngoại tác tiêu cực, c) hàng hóa hoặc dịch vụ 
công, d) sự không công bằng. Nhà nước có quyền và trách nhiệm can 
thiệp những nguyên nhân gây ra thất bại này để thị trường duy trì được 
tương đối năng lực phân bổ nguồn lực hiệu quả. 

Tới đây, ta cần minh định hàng hóa hoặc dịch vụ công có những tính 
chất chung như sau: 

Thứ nhất, hàng hóa và dịch vụ công có thể được tiêu dùng chung bởi 
nhiều người, nghĩa là việc một người được thụ hưởng tiện ích của hàng 
hóa dịch vụ công không ngăn cản hoặc không làm giảm cơ hội để người 
khác cũng thụ hưởng.  

Trong khi đó, hàng hóa hay dịch vụ chịu sự điều chỉnh của thị trường là 
có hạn và chỉ những người chấp nhận trả cái giá do thị trường quy định 
mới được thụ hưởng. 

Thứ hai, người sử dụng hàng hóa và dịch vụ công thường là "miễn phí", 
từ an ninh quốc phòng, đường bộ, các tài nguyên biển, rừng, nước, công 
viên cho tới dầu khí, tiêm chủng, y tế, giáo dục…  

Tùy tính chất và bởi những lý do khác nhau, những hàng hóa - dịch vụ đã 
liệt kê mang ý nghĩa công cộng, thường được cho là không dễ áp nguyên 
lý thị trường vào đó. Trong nhãn quan của Nhà nước, đó cũng là những 
hàng hóa - dịch vụ mà mọi người dân cần được thụ hưởng rộng rãi và 
công bằng. 



Nếu chỉ dựa vào thị trường, nhiều hàng hóa - dịch vụ công thiết yếu cho 
cuộc sống người dân sẽ khó được phổ cập và phát triển đồng bộ. Chẳng 
hạn về đường bộ, dù có thu phí hay không thì đường sá vẫn là tiện ích 
chung cho mọi người dân sống và làm ăn trong xã hội.  

Dù có thu phí, đoạn đường bộ mới xây vẫn phải bảo đảm quyền sống và 
sinh hoạt của người dân trong khu vực và địa phương. Ngược lại, không 
thể không đầu tư cho những đường bộ ít được sử dụng vì không thể thu 
hồi vốn hoặc đầu tư và có lãi.  

Những dự án đường bộ BOT cũng cần cân nhắc cẩn trọng mọi cơ chế 
thu tiền và quản lý phù hợp cho quyền sống của người dân. 

Giáo dục và y tế cũng vậy. Nếu thị trường hóa hoàn toàn hai lĩnh vực này 
thì cũng đồng nghĩa tước đi cơ hội học hành và khám chữa bệnh của 
những người không có đủ tiền.  

Điều đó đi ngược với nguyên tắc cơ bản mà nhiều xã hội chấp nhận: mọi 
người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc và mọi người bình đẳng trước 
pháp luật. Trong nhà nước hiện đại với quyền con người được tôn trọng, 
việc thị trường hóa tất cả mọi thứ có nguy cơ xâm phạm điều đó. 

Vai trò của nhà nước và tham gia của tư nhân 

Mọi xã hội đều cần một sự cân bằng phù hợp cho hai lực giằng co nhau 
đó: dịch vụ công - dịch vụ do thị trường cung cấp, để không đi từ thất bại 
thị trường tới thất bại nhà nước. Với bối cảnh VN, có vẻ vẫn còn nhiều 
dư địa cho việc bàn giao thêm các dịch vụ công cho lĩnh vực tư nhân. 

Trong hội thảo đã dẫn đầu bài, ông Vũ Tiến Lộc nói thêm: "Lợi ích quan 
trọng nhất là "thoái sức" Nhà nước ra khỏi lĩnh vực dịch vụ công không 
cần thiết, thu gọn bộ máy quản lý nhà nước theo đúng chức năng cốt lõi.  

Bộ máy nhà nước tập trung vào công tác xây dựng và hoàn thiện thể 
chế. Bởi thể chế là yếu tố quyết định cạnh tranh quốc gia. Đây là việc cơ 
quan nhà nước cần tập trung ưu tiên hàng đầu hiện nay". 

Một lý do lớn ở VN là sự bất tín nhiệm và băn khoăn của người dân với 
hiện trạng cung cấp các dịch vụ công còn do Nhà nước nắm giữ. Nhận 
thức mang tính phê bình về cơ chế quản lý và thực hiện dịch vụ công của 
Nhà nước không phải là không có cơ sở.  

Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc thị trường hóa toàn bộ, 
hoặc nghiễm nhiên cho rằng cứ tư nhân làm thì sẽ tốt. 

VN không phải là nước đầu tiên, và sẽ không phải nước cuối cùng phải 
tìm kiếm sự cân bằng luôn rất mong manh đó. Thử lấy ví dụ nước Anh, 
vốn được coi là nơi khai sinh của lý thuyết kinh tế thị trường tự do và là 



một trong những nơi đầu tiên chấp thuận cho tư nhân tham gia phát triển 
hạ tầng công cộng.  

Đến năm 2018, Chính phủ Anh đã quyết định dừng hẳn các dự án hạ 
tầng tư nhân hóa với lý do:  

1) các dự án công có tư nhân tham gia hóa ra lại tốn phí hơn so với 
thuần túy do nhà nước thực hiện 

2) doanh nghiệp tư nhân nhận được dự án thường có lợi nhuận quá lớn 

3) nợ phát sinh từ dự án có tư nhân tham gia cùng sự phức tạp của việc 
bút toán và thanh toán khoản nợ này. 

Các doanh nghiệp tư nhân nhìn chung đều cần tối đa hóa "lợi nhuận tài 
chính", trong khi dịch vụ công nhấn mạnh hơn việc tối đa hóa "lợi nhuận 
xã hội", tức mang lại lợi ích cho nhiều người trong xã hội nhất với phí tổn 
thấp nhất, đồng nghĩa với sự cân đối giữa tính công bằng và tính hiệu 
quả.  

Với ý nghĩa này, Nhà nước cần xem xét kỹ những dịch vụ công nào cần 
được duy trì và vận hành trực tiếp bởi Nhà nước. Nếu Nhà nước có 
những yếu kém về cơ chế quản lý và vận hành thì cần cải cách và nâng 
cao năng lực, chứ không phải cứ cái gì khó thì đẩy ra cho thị trường.  

Đồng thời, những dự án nào để tư nhân tham gia cần được bảo đảm 
trách nhiệm giải trình cùng tính minh bạch trước cử tri và người dân nói 
chung.  

Vai trò của Nhà nước, như mọi vấn đề khác, thay đổi theo thời đại và xu 
thế xã hội. Tuy nhiên, sự phân công vai trò giữa công và tư, Nhà nước và 
thị trường cần đi theo một tư duy mang tính chiến lược về đường lối hoặc 
bản chất của chính thể.  

Bởi Nhà nước VN là Nhà nước xã hội chủ nghĩa, vai trò của Nhà nước ắt 
phải lớn hơn các nước tư bản chủ nghĩa. Bản chất của chính thể xã hội 
chủ nghĩa là coi trọng phúc lợi, an sinh xã hội, quyền của người lao động, 
những người dễ tổn thương trong xã hội trước sự đe dọa của bóc lột tư 
bản chủ nghĩa và chênh lệch giàu nghèo.  

Khẩu hiệu “Những gì tư nhân làm được thì Nhà nước để tư nhân làm” 
không sai khi là tiền đề để kinh tế thị trường phát triển, nhưng không vì 
thế mà bỏ qua vai trò của Nhà nước trong việc điều tiết và can thiệp vào 
nền kinh tế. 

Theo tuoitre.vn 

 

 



13. Tháng 9/2019: TPHCM công bố 100% quy trình 
nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 
UBND TPHCM sẽ công bố 100% quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của quận, 
huyện và phường, xã, thị trấn vào cuối tháng 9/2019. 

UBND TPHCM phấn đấu đến hết tháng 12/2019, công bố 100% quy 
trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, 
giải quyết của sở, ban, ngành. 

 

100% quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
tiếp nhận, giải quyết của quận, huyện và phường, xã, thị trấn sẽ được 

TPHCM công bố 

Theo kế hoạch, TPHCM đảm bảo 100% quy trình nội bộ giải quyết thủ 
tục hành chính được công bố, công khai trên Trang thông tin điện tử 
của UBND TP và niêm yết tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 
chính của cơ quan, đơn vị; đảm bảo 100% quy trình nội bộ giải quyết 
thủ tục hành chính được thực hiện thống nhất, đồng bộ và phù hợp với 
quy định về thủ tục hành chính tương ứng. 

Hiện TPHCM đang trong giai đoạn triển khai kế hoạch tại các cơ quan, 
đơn vị; thiết lập đội ngũ cán bộ, công chức của sở, ban, ngành, UBND 
quận, huyện, phường, xã, thị trấn được phân công tham gia xây dựng 
quy trình. 

Theo voh.com.vn 



14. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế 
Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa thành lập 3 chi cục thuế khu vực: 
Sóc Sơn - Mê Linh, Ứng Hòa - Mỹ Đức, Thanh Oai - Chương Mỹ. 
Sau khi thành lập các chi cục thuế khu vực, ngành Thuế Hà Nội đã 
giảm được 54 đội thuế. Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, 
ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội khẳng định, 
việc thành lập các chi cục thuế khu vực không chỉ giúp tinh gọn 
bộ máy, mà còn nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế. 

 

Việc thành lập các chi cục thuế khu vực giúp tinh gọn bộ máy, nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế. Ảnh: Nhật Nam 

- Ông có thể cho biết, việc sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế thành chi 
cục thuế khu vực có ý nghĩa như thế nào đối với ngành Thuế nói chung 
và Cục Thuế thành phố Hà Nội nói riêng? 

- Sắp xếp, tinh gọn bộ máy là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết trong giai 
đoạn hiện nay của toàn ngành Thuế. Việc thành lập chi cục thuế khu 
vực là một trong những nhiệm vụ mà Cục Thuế thành phố Hà Nội nói 
riêng, hệ thống toàn ngành Thuế nói chung nỗ lực triển khai nhằm thực 
hiện chiến lược cải cách hiện đại hóa ngành Thuế. Tinh gọn bộ máy, 
nhưng phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế. Tôi cho rằng, việc 
sáp nhập các chi cục thuế sẽ nâng cao hiệu quả quản lý thuế trên địa 
bàn thành phố. 

Để thực hiện sáp nhập, từ đầu tháng 4-2019 đến nay, Cục Thuế thành 
phố đã triển khai hàng loạt công việc để tinh gọn bộ máy tổ chức. 
Trước hết, Văn phòng Cục Thuế thành phố đã sắp xếp lại 24 phòng 



xuống còn 21 phòng. Các đội thuế cũng được sắp xếp lại theo quyết 
định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cùng với việc hợp nhất 6 chi cục thuế 
thành 3 chi cục thuế khu vực, Cục Thuế thành phố đã giảm được 54 
đội thuế trên toàn địa bàn. 

- Việc sáp nhập các chi cục thuế thành chi cục thuế khu vực sẽ tạo ra 
những thay đổi về nhân sự. Cục Thuế thành phố đã chuẩn bị như thế 
nào để việc sắp xếp lại bộ máy không ảnh hưởng tới nhiệm vụ thu ngân 
sách?  

- Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ vấn đề này trong suốt 2 năm qua. Cục Thuế 
thành phố đã rà soát và báo cáo Tổng cục Thuế phương án sắp xếp, 
sáp nhập 12 chi cục thuế huyện thành chi cục thuế khu vực, theo lộ 
trình từ năm 2018 đến năm 2020. 

Căn cứ kế hoạch được phê duyệt, Cục Thuế đã thành lập Ban chỉ đạo 
triển khai thành lập chi cục thuế khu vực để xây dựng kế hoạch, đề án 
thực hiện bảo đảm theo lộ trình. Tiếp đó, Cục Thuế đã có văn bản báo 
cáo thành phố về chủ trương sắp xếp bộ máy thành lập chi cục thuế 
khu vực và kế hoạch thực hiện. 

Cục Thuế thành phố cũng đã phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ 
chủ chốt của các chi cục thuế về kế hoạch sắp xếp; xây dựng đề án 
thành lập chi cục thuế khu vực theo kế hoạch năm 2018-2019 đã được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Chúng tôi cũng luôn xác định phải làm tốt công tác tư tưởng để bảo 
đảm sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ khi tổ chức lại các chi cục 
thuế. Cục Thuế Hà Nội cũng có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, lên kế 
hoạch cụ thể từng việc phải làm, từ khâu rà soát, đánh giá, chuẩn hóa 
dữ liệu, chốt dữ liệu về người nộp thuế, đến giao dự toán thu ngân 
sách cho các đơn vị… 

Quan điểm của chúng tôi là chuẩn bị kỹ về điều kiện cơ sở vật chất, kết 
nối cơ sở hạ tầng, chuẩn bị các công tác liên quan để thực hiện tốt 
công tác quản lý thuế trên địa bàn; đặc biệt là việc thực hiện thủ tục 
hành chính, hỗ trợ người nộp thuế không bị xáo trộn, người nộp thuế 
dễ tiếp cận các thủ tục hành chính, công tác thuế liên quan tới hoạt 
động của doanh nghiệp. 

Đặc biệt, về công tác nhân sự, để chuẩn bị cho việc sáp nhập các chi 
cục thuế, Cục Thuế thành phố đã dừng bổ nhiệm mới đối với các cấp 
lãnh đạo, chỉ bố trí lãnh đạo phụ trách khi các chi cục trưởng đến tuổi 
nghỉ hưu.  

Chúng tôi cũng tổ chức nhiều hội nghị cán bộ chủ chốt, công bố lộ 
trình, quy định, tiêu chí, tiêu chuẩn khi hợp nhất thành chi cục thuế khu 



vực để các cán bộ, công chức thuế nắm bắt, thấu hiểu và thấy đây là 
nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện nghiêm. 

Thực tế cho thấy, tinh thần đoàn kết, mối quan hệ được gắn chặt giữa 
các cán bộ thuế của những chi cục thuế khi sáp nhập là điều kiện tiên 
quyết để hoạt động quản lý thuế được thông suốt, góp phần giải quyết 
những khó khăn, vướng mắc, thủ tục hành chính trên địa bàn các đơn 
vị.  

- Việc thành lập chi cục thuế khu vực là mô hình tổ chức mới, vậy ông 
có kiến nghị gì nhằm giúp cơ quan thuế Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao? 

- Đúng vậy, việc này có tác động đến tổ chức và công tác cán bộ chi 
cục thuế. Vì thế, Cục Thuế thành phố Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận 
được sự chỉ đạo, quan tâm, hỗ trợ của cấp có thẩm quyền và các 
ngành liên quan. 

Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công 
tác thu ngân sách của từng địa bàn cấp huyện, tôi mong muốn lãnh đạo 
các huyện, nơi có chi cục thuế khu vực tiếp tục quan tâm, phối hợp 
chặt chẽ với Cục Thuế thành phố trong chỉ đạo công tác quản lý thu 
ngân sách, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho người 
dân, doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn.  

Đối với chi cục thuế khu vực, tôi đề nghị các chi cục trưởng, ban lãnh 
đạo, lãnh đạo cấp đội gương mẫu, nêu cao tinh thần đoàn kết xây dựng 
tập thể vì nhiệm vụ chung, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tinh gọn 
bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý thuế. 

- Trân trọng cảm ơn ông! 

Theo hanoimoi.com.vn 

 

15. Thúc đẩy phát triển khu công nghệ cao 
Các công bố của Thanh tra Chính phủ liên quan đến Khu Công 
nghệ cao (CNC) TPHCM có tác động không nhỏ đến hình ảnh khu 
này, song đây là việc cần thiết, nhất là giải quyết các nguyện vọng 
chính đáng, hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng bởi quá trình 
xây dựng Khu CNC trước đây. 

Còn hiện nay, việc tiếp tục ổn định, thúc đẩy các hoạt động để phát 
triển Khu CNC cũng không kém phần quan trọng. Phóng viên Báo 
SGGP có cuộc trao đổi với bà Lê Bích Loan, quyền Trưởng ban quản lý 
Khu CNC TPHCM, xung quanh kết quả hoạt động từ đầu năm đến nay. 



- PHÓNG VIÊN: Từ đầu năm đến nay, đầu tư vào Khu CNC ít lại, bà 
có thể cho biết thêm thông tin? 

- Bà LÊ BÍCH LOAN: Việc này chúng tôi có thể trả lời bằng những con 
số. Riêng trong tháng 7 vừa rồi, Khu CNC tiếp xúc trên 10 nhà đầu tư 
(trong nước 6, FDI 4) chưa có dự án cấp mới.  

Còn trong 7 tháng đầu năm 2019, cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 
3  dự án (trong nước 2 dự án/54,046 tỷ đồng; nước ngoài 1 dự án/5 
triệu USD), đạt 2,5% kế hoạch về vốn thu hút đầu tư FDI.  

Số lượng dự án được cấp giấy chứng nhận có thấp hơn cùng kỳ, 
nhưng không có nghĩa đầu tư vào Khu CNC ít lại mà vì chúng tôi đang 
chờ UBND TPHCM ban hành giá thuê đất mới sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng 
ký đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư.  

Ban quản lý kỳ vọng kết quả thu hút đầu tư FDI năm 2019 sẽ có nhiều 
kết quả khả quan. Lũy kế đến nay, Khu CNC có 155 dự án được cấp 
giấy chứng nhận đầu tư còn hiệu lực (vốn trong nước: 39.776,7 tỷ 
đồng/101 dự án; vốn FDI: 5.229,3 triệu USD/54 dự án).  

Thời gian qua, Ban quản lý Khu CNC tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hoa 
Kỳ và Canada; tổ chức hội nghị kết nối khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
giữa doanh nghiệp khởi nghiệp của Khu CNC với doanh nghiệp Hoa 
Kỳ; thu hút đầu tư các dự án trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, tự động 
hóa, trí tuệ nhân tạo vào Khu CNC…   

- Hiện trong Khu CNC vẫn có những dự án chậm triển khai, bà có 
thể cho biết cách giải quyết? 

Khu Công nghệ cao TPHCM tiếp tục hoàn thiện các hạng mục trong 
giai đoạn tiếp theo. Ảnh: HOÀNG HÙNG 



- Chúng tôi đang rà soát các dự án chậm triển khai theo giấy chứng 
nhận đầu tư. Tùy trường hợp, ban quản lý tìm giải pháp hỗ trợ nhằm 
giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tiếp tục thực hiện dự án đúng 
tiến độ; hoặc dự án vi phạm thì xử lý sai phạm theo quy định của Luật 
Đầu tư, kể cả thu hồi giấy chứng nhận đầu tư.  

Đồng thời, trong công tác quản lý hoạt động đầu tư, ban quản lý áp 
dụng ISO và CNTT giải quyết thủ tục hành chính nhằm rút ngắn thời 
gian và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận 
đầu tư, giấy phép cho lao động nước ngoài, điều chỉnh giấy chứng 
nhận đầu tư, ký hợp đồng thuê đất và giao đất, cấp giấy phép văn 
phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài…; phối hợp với Sở KH-
ĐT TP hướng dẫn, giải quyết nhiều thủ tục khác để doanh nghiệp đẩy 
nhanh tiến độ dự án.  

- Thưa bà, với Khu CNC còn có Công viên Khoa học và Công 
nghệ, nhưng đến nay vẫn chưa hình thành, tại sao vậy?  

- Ban quản lý Khu CNC đã bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh chủ 
trương đầu tư dự án bồi thường giải phóng mặt bằng.  

Hiện Sở KH-ĐT chưa thể báo cáo HĐND TPHCM ngay được, vì theo 
quy hoạch tại Quyết định số 24/QĐ-TTg (ngày 6-1-2010 của Thủ tướng 
Chính phủ), khu đất 197ha làm Công viên Khoa học và Công nghệ là 
đất du lịch, di tích và danh thắng; đồng thời theo quy hoạch chung của 
UBND quận 9, khu đất này là đất Khu CNC 2.  

Do vậy, Ban quản lý Khu CNC sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan 
triển khai điều chỉnh quy hoạch để hoàn chỉnh pháp lý trước khi trình 
điều chỉnh chủ trương về tổng mức đầu tư của dự án ngay sau khi có ý 
kiến của Thủ tướng Chính phủ.  

Ngoài ra, còn có dự án đường nối từ Khu CNC đến Công viên Khoa 
học và Công nghệ. Ban quản lý Khu CNC đã báo cáo và xin ý kiến chỉ 
đạo của UBND TPHCM đề xuất được triển khai dự án bằng vốn ngân 
sách.  

Hiện Ban quản lý Khu CNC đang phối hợp với UBND quận 9 và Sở 
QH-KT xác định thẩm quyền phê duyệt bổ sung quy hoạch phần cầu 
bắc qua sông Tắc và thực hiện điều chỉnh quy hoạch để đảm bảo cơ sở 
pháp lý triển khai dự án. 

- Hiện dư luận cũng quan tâm đến việc giải phóng mặt bằng và tái 
định cư để xây dựng Công viên Khoa học và Công nghệ, nên có lẽ 
đây là công việc cấp thiết của Khu CNC trong thời gian này? 

- Bên cạnh việc tiếp tục ổn định, duy trì cũng như thúc đẩy các hoạt 
động để phát triển Khu CNC, trong thời gian này, chúng tôi tiếp tục phối 



hợp với UBND quận 9 triển khai kiểm kê, đo vẽ hiện trạng sử dụng đất 
của các hộ dân.  

Ở đây có 2 việc khá cụ thể. Về công tác lập quy hoạch phân khu xây 
dựng chi tiết tỷ lệ 1/2000, tiếp thu ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và 
chỉ đạo của UBND TP, Sở QH-KT tiếp tục triển khai công tác tham 
mưu, trình phê duyệt đồ án quy hoạch.  

Về dự án đường nối từ Khu CNC đến Công viên Khoa học và Công 
nghệ, tiếp tục triển khai trên cơ sở chỉ đạo của cấp thẩm quyền sau khi 
có phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung thành phố của Thủ 
tướng Chính phủ và quy hoạch quận 9.  

- Cảm ơn bà!  

Tháng 7 năm 2019, giá trị sản xuất sản phẩm CNC của Khu CNC 
ước đạt 1.876,86 triệu USD, tăng 45,1% so với cùng kỳ; trong đó, 
giá trị xuất khẩu đạt 1.668,32 triệu USD, tăng 37,9% so với cùng 
kỳ.  

Trong 7 tháng đầu năm, giá trị sản xuất sản phẩm CNC ước đạt 
9.785,75 triệu USD, tăng 40,4% so với cùng kỳ; trong đó giá trị 
xuất khẩu đạt 8.799,55 triệu USD, tăng 38% so với cùng kỳ. 
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16. Tàu xa bờ Quảng Bình chưa đạt kích thước 
chuẩn: Xử lý thế nào? 
Ông Nguyễn Ngọc Tiếp - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cảnh Dương 
(Quảng Trạch) chỉ tay về phía mấy con tàu đang neo bờ: “Không 
thực hiện theo quy định thì không được, nhưng thực hiện thì toàn 
xã chúng tôi có cả trăm con tàu phải chấp nhận neo bờ”. 

Đó là thực trạng nhiều tàu cá Quảng Bình dù công suất đủ lớn nhưng 
kích thước tàu lại chưa đạt chuẩn để vươn khơi theo quy định mới.   

Tàu ở khơi phải quay vào… lộng 

Từ tháng trước đến giờ, ông Tiếp phải luôn đi chia sẻ với ngư 
dân quy định mới về việc gia hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản 
vùng khơi. Theo đó, tàu cá của ngư dân đủ điều kiện ra khơi phải có 
chiều dài 15m trở lên. 

“Đang giữa mùa khai thác vụ cá nam nhưng triển khai theo quy định 
chiều dài tàu đang gây khó khăn rất lớn cho ngư dân chúng tôi” - ông 
Tiếp nói. 



Ông Đồng Quang Vinh, Chủ tịch UBND xã Cảnh Dương cho biết, toàn 
xã có đội tàu xa bờ trên 180 chiếc. Trong đó có 127 chiếc tàu cá xa bờ 
(có công suất từ 400-700 CV) nhưng chiều dài không đủ 15m nên 
không thể ra khơi được. 

Hàng trăm tàu cá có công suất lớn ở Quảng Bình phải vào bờ hoạt động. 

“Để không vi phạm, chúng tôi sẽ phải chuyển vùng biển hoạt động. Có 
nghĩa là, đội tàu này đang đánh bắt ở biển khơi phải quay vào… lộng 
để hoạt động”, ông Vinh nói. Theo ngư dân, việc nhiều tàu có công suất 
lớn quay vào bờ hoạt động đang gây áp lực lên vùng lộng vốn đã cạn 
kiệt nguồn lợi. 

Ngồi trên bờ nhìn ra con tàu, ngư dân Võ Ngọc Quân (xã Cảnh Dương) 
cứ vần vò hai bàn tay sần sùi chai sạn. 

“Con tàu của tôi có công suất 550 CV. Lúc đóng tàu chỉ quan tâm đến 
công suất phù hợp nghề trên biển là tốt rồi chứ ai quan tâm đến chiều 
dài con tàu” - anh bộc bạch. Mấy năm liền đánh bắt ở biển xa bây giờ bị 
cấm phải vào vùng lộng vì con tàu của anh Quân chỉ dài được 14,5m. 

Qua hai chuyến đi vùng lộng, anh thấy rất khó vì chi phí bỏ ra rất lớn 
cho con tàu mà sản lượng đánh bắt vùng lộng rất thấp. “Thực lòng thì 
cũng không ai sắm con dao lớn để mổ bò lại đưa ra dùng chuyên mổ 
gà bao giờ” - anh Quân ví von. 

Cũng trong tâm trạng đó, ngư dân Nguyễn Văn Luận (ở phường Quảng 
Phúc - TX Ba Đồn, chủ tàu cá QB 98532) cho biết, trước đây các chủ 
tàu chỉ quan tâm đến công suất, nghề làm và ngư lưới cụ cho phù hợp 



mà không chú ý đến kích thước tàu. “Nay buộc phải quay về vùng lộng” 
- anh nói. 

Cách đây 4 năm, anh Luận đi dồn vốn và vay thêm đóng con tàu mới 
để đi biển xa nên thu nhập khá cao. Bây giờ đo lại thì tàu thiếu theo quy 
định đúng 0,3m. Vậy là chịu cứng. Mấy chuyến biển ở vùng lộng thu 
nhập thấp, anh Luận cũng ngán ngẩm. Mấy bạn tàu đi chung quý nhau 
lắm, nhưng vì cuộc sống nên thông cảm với chủ tàu để rồi xin sang tàu 
khác đi biển xa. 

“Bạn thương nhau nhưng phải đành vậy thôi. Ai 
cũng phải nuôi vợ con mà. Giờ đi với tôi bây giờ 
mỗi chuyến được vài trăm bạc làm sao sống” - 
anh Luận thở dài.   

Tỉnh kiến nghị tháo gỡ 

Theo ông Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở NN-
PTNT Quảng Bình, trước đây khi ngư dân đóng 
tàu theo chương trình phát triển thủy sản của 
Nhà nước thì không đề cập đến kích thước. Vì 
vậy, người ta căn cứ vào nghề, vào vùng đánh 
bắt, thời tiết và thói quen đi biển để đóng tàu 
cho phù hợp chứ không biết đến kích thước 
phải dài ít nhất 15m. 

“Luật Thủy sản 2017 có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/01/2019, chuyển tiêu chí từ công suất 
sang chiều dài của tàu. Với khung thời gian 2 
năm là quá ít để ngư dân tìm cách chuyển đổi” - 
ông Lợi nhìn nhận. 

Điều đáng quan tâm nữa là vùng lộng và biển 
gần bờ ở Quảng Bình bị ảnh hưởng nghiêm 
trọng do sự cố môi trường biển từ năm 2016. Đến nay, việc phục hồi 
chưa được đáng kể thì phải gán thêm hàng trăm lượt tàu có công suất 
lớn (nhưng chiều dài dưới 15m) càn quét đêm ngày gây nên áp lực lớn 
cho nguồn lợi thủy sản ven bờ. 

Ngư dân Phan Thế Đức (xã Quang Phú) vốn làm nghề câu gần bờ tỏ 
ra lo lắng: “Ngư dân gần bờ chúng tôi cũng đã khó khăn trong thu nhập 
nay thấy anh em họ dùng tàu công suất lớn làm sạch biển gần bờ như 
vầy thì càng khổ thêm. Làm ngư dân quen rồi, chả lẽ bỏ nghề đi phụ 
hồ”. 

Nhiều ngư dân 
đành phải neo tàu 
rồi đi theo tàu bạn 
ra khơi. Anh 
Nguyễn Văn Long 
(xã Cảnh Dương) 
cho rằng nếu hoạt 
động được phải 
chuyển đổi nghề và 
sắm lại ngư lưới cụ 
hoạt động gần bờ. 
“Chuyển nghề cũng 
tiêu tốn hàng trăm 
triệu đồng và chưa 
biết hiệu quả ra sao 
nên tôi và nhiều 
người phải neo tàu 
để đi với tàu bạn 
đó” - anh Long nói. 



Hiện, Quảng Bình được giấy phép hoạt động vùng khơi cho 1.043 tàu 
và còn gần 600 tàu cá không đủ chuẩn về kích thước phải quay về 
vùng lộng hoặc gần bờ. 

Việc cải hoán tàu cá dưới 15m đang tạm dừng cũng gây khó khăn cho 
ngư dân. 

Từ thực tế đó, tỉnh Quảng Bình có văn bản đề nghị Bộ NN-PTNT bổ 
sung 558 hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi. Trong đó, 
có 32 giấy phép xin cho các tàu cá đã được cấp văn bản chấp thuận 
cải hoán vỏ từ dưới 15m lên trên 15m trước thời điểm tỉnh nhận được 
CV 2030/BNN-TCTS ngày 25/03/2019 của Bộ NN- PTNT; 377 giấy 
phép cho các tàu cá dài dưới 15m nhưng công suất trên 90 CV đã từng 
được cấp phép khai thác vùng khơi trước đó; 149 giấy phép cho tàu có 
chiều dài dưới 15m (theo hồ sơ đăng kiểm) nhưng chiều dài thực tế lại 
từ 15m trở lên. 

Ông Nguyễn Ngọc Tiến hy vọng: “Được Trung ương quan tâm để ngư 
dân chúng tôi sớm được tháo gỡ khó khăn là điều đáng mừng. Đó cũng 
là động lực giúp cho ngư dân Quảng Bình vượt qua khó khăn”. 

Ông Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trao đổi, 
nếu các tàu này không được cấp hạn ngạch giấy phép khai thác thủy 
sản vùng khơi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của chủ tàu, ngư 
dân. “Chưa kể, tàu vùng khơi buộc phải vào vùng lộng sẽ gia tăng 



áp lực khai thác vùng ven bờ và không thực hiện được chủ trương 
khuyến khích, vận động ngư dân vươn khơi” - ông Ngân nhấn mạnh. 
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