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1. Bộ NN-PTNT đã kết nối 15 thủ tục hành chính qua 
một cửa quốc gia 
Theo thông báo của Văn phòng Thường trực Cải cách hành chính 
Bộ NN-PTNT, tính đến thời điểm hiện tại, trên Cổng Thông tin một 
cửa quốc gia (https://vnsw.gov.vn/), Bộ NN-PTNT đã chính thức 
kết nối 15 thủ tục hành chính. 

Bộ NN-PTNT đã kết nối 15 thủ tục hành chính qua một cửa quốc gia. 

Trong tổng số 15 thủ tục hành chính qua cổng một cửa quốc gia, Cục 
Chăn nuôi có 3 thủ tục; Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy 
sản 2 thủ tục; Tổng cục Lâm nghiệp 1 thủ tục; Tổng cục Thủy sản 2 thủ 
tục; Cục Trồng trọt 1 thủ tục; Cục Bảo vệ Thực vật 3 thủ tục và Cục Thú 
y 3 thủ tục. 

Theo kế hoạch năm 2019, Bộ NN-PTNT sẽ xây dựng mới 10 thủ tục 
hành chính tại 2 đơn vị là Cục Thú y 9 thủ tục hành chính và Cục Bảo 
vệ Thực vật 1 thủ tục hành chính. Đến nay, Bộ đã phân giao kinh phí 
triển khai Cơ chế một cửa quốc gia cho các đơn vị thuộc Bộ, đồng thời 
có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Cục Thú y. 

Theo nongnghiep.vn 



2. Bộ Công Thương đề xuất áp thuế 0% với động 
cơ, hộp số ôtô nhập khẩu 
Bộ Công Thương điều chỉnh thuế suất 0% đối với một số cụm chi 
tiết quan trọng xe ôtô dưới 9 chỗ như động cơ, hộp số, áp dụng 
có thời hạn đến năm 2025... 

Bộ Công Thương vừa có báo cáo về thị trường ôtô Việt Nam sau khi 
Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) có hiệu lực, gửi Thủ 
tướng Chính phủ. Hiệp định ATIGA có hiệu lực năm 2010 và có tác 
động lớn đến thị trường ôtô Việt.  

Báo cáo ghi nhận sự trỗi dậy mạnh mẽ của ôtô nhập khẩu trong nửa 
đầu năm 2019 với mức tăng hơn 500%, trong khi xe lắp ráp, sản xuất 
trong nước có xu hướng chững lại từ năm 2017 đến nay. 

Phần cuối của bản báo cáo gửi Thủ tướng, Bộ Công Thương đề xuất 
loạt chính sách thuế để phát triển ngành ôtô Việt. 

Bộ này khẳng định phải khuyến khích các doanh nghiệp lớn đầu tư 
phát triển công nghiệp ôtô trên cơ sở bình đẳng, không phân biệt trong 
nước hay nước ngoài. Các nhà sản xuất, lắp ráp cần phát triển công 
nghiệp hỗ trợ, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu của ngành. Đẩy 
mạnh phát triển sản phẩm cơ khí, ưu tiên phát triển một số lĩnh vực 
như ôtô, máy nông nghiệp, thiết bị công trình, thiết bị công nghiệp, điện, 
thiết bị y tế, linh kiện phụ tùng, đóng tàu biển… 



Đồng thời, có chính sách phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao cho 
ngành công nghiệp ôtô, đặc biệt trong công tác nghiên cứu và phát 
triển (R&D). 

Nhà chức trách sẽ tăng cường kiểm soát chất lượng nhập khẩu ôtô 
trong nội khối ASEAN, đảm bảo đáp ứng các điều kiện hưởng thuế 
suất 0%. 

Về dài hạn, Bộ cho rằng cần có cơ chế chính sách hút đầu tư từ các 
tập đoàn đa quốc gia tập trung vào các thương hiệu, dòng xe chưa có 
tại khu vực ASEAN, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước 
tham gia sâu nhất vào chuỗi sản xuất ôtô đa quốc gia và hướng tới thị 
trường xuất khẩu trong khu vực. 

Đặc biệt, Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ giao cho Bộ Tài chính 
nghiên cứu, báo cáo, đề ra các chính sách thuế với công nghiệp ôtô. 

Cụ thể, Bộ Công Thương đề nghị hoàn thiện và đơn giản hóa các chính 
sách, thủ tục về thuế để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 
công nghiệp ôtô và công nghiệp hỗ trợ. 

Bộ này đề xuất hoàn thuế giá trị gia tăng trong vòng 3 tháng đối với 
máy móc thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định. Thuế nhập khẩu với 
linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng 
xuất khẩu áp dụng mức 0%. 

Thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng có thời hạn từ 5 đến 10 năm, không áp 
dụng với phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước đối với sản xuất, lắp 
ráp ôtô. Điều chỉnh năng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số các dòng 
xe áp dụng ở mức hợp lý. 

Với thuế nhập khẩu, Bộ Công Thương đề xuất điều chỉnh theo nguyên 
tắc thuế suất nhập khẩu linh kiện, phụ tùng và nguyên phụ liệu phải nhỏ 
hơn thuế suất nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh hoặc ở mức sàn theo 
cam kết quốc tế từng Hiệp định thương mại tự do. 

Đồng thời, điều chỉnh thuế suất 0% đối với một số cụm chi tiết quan 
trọng xe ôtô dưới 9 chỗ như động cơ, hộp số, áp dụng có thời hạn đến 
năm 2025. 

Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ làm mẫu để nghiên cứu sản 
xuất, hiệu chỉnh, lắp ráp dây chuyền công nghệ sản xuất xe ôtô; Áp 
thuế suất 0% đối với máy móc thiết bị, khuôn,…để tạo tài sản cố định. 

Thuế thu nhập doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thếu cao nhất đối với 
các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp ôtô. 



Đối với các dự án sản xuất, lắp ráp ôtô dưới 9 chỗ trong nước có quy 
mô từ 50.000 xe/năm trở lên, có sản phẩm xuất khẩu trong vòng 5 
năm, kèm theo dự án nghiên cứu, chuyển giao, làm chủ công nghệ sản 
xuất động cơ, hộp số, cụm truyền động cho ôtô, hệ thống điều khiển và 
phần mềm điều khiển động cơ thì Bộ Công Thương đề xuất được miễn 
thuế đất, tiền sử dụng đất; Hỗ trợ kinh phí chuyển giao công nghệ; Hỗ 
trợ kinh phí đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao trong lĩnh vực thiết kế 
chế tạo; nghiên cứu phát triển công nghệ phần mềm; Hỗ trợ tín dụng 
đầu tư lãi suất thấp. 

"Xây dựng chính sách ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp ôtô 
và công nghiệp hỗ trợ thành các tập đoàn công nghiệp có quy mô tầm 
cỡ trong khu vực và quốc tế", Bộ Công Thương đề xuất. 

Theo cafef.vn 

 

3. Xây dựng bộ dữ liệu cơ sở vật chất trường học 
việc nên làm ngay 
Bộ Giáo dục sắp số hóa triệt để hệ thống sổ sách trong nhà 
trường như: Sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, giảm áp lực và gánh 
nặng công việc cho giáo viên.  
Hiện nay, câu chuyện nhà tạm, cơ sở vật chất tạm bợ là thực trạng của 
nhiều lớp học, trường học. Trong khi, trách nhiệm này thuộc về chính 
quyền địa phương nhưng để quản lý và nắm bắt được thực trạng đó ở 
mức nào thì thực sự khó khăn cho những nhà quản lý giáo dục. 

Do đó, việc xây dựng bộ dữ liệu cơ sở vật chất trường học là cần thiết 
vì thế ngày 30/8 vừa qua Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản hướng 
dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2019-2020 gửi 
các sở Giáo dục và Đào tạo trong đó có nêu nhiệm vụ này.  

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ 3 nhiệm vụ trọng tâm trong đó 
có hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ 
thông; tích hợp các hệ thống thông tin quản lý ngành hiện có vào cơ sở 
dữ liệu ngành;  

Đồng thời Bộ yêu cầu xây dựng và triển khai các phần mềm quản lý, 
kết nối liên thông dữ liệu với phần mềm cơ sở dữ liệu ngành; tăng 
cường triển khai giải pháp tuyển sinh trực tuyến đầu cấp học và sử 
dụng hồ sơ điện tử (sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc). 



Tiếp tục xây dựng và đưa vào sử dụng hiệu quả kho học liệu số, học 
liệu điện tử toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung, kho 
bài giảng e-learning kết nối với Hệ tri thức Việt số hóa. 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn triển khai cơ sở dữ liệu 
ngành giáo dục tháng 8/2019 (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Chia sẻ cụ thể hơn về nhiệm vụ này, ông Nguyễn Sơn Hải – Cục 
trưởng Cục công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: 

Riêng về việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin 
phục vụ công tác quản lý giáo dục toàn ngành thì Bộ sẽ kết nối liên 
thông phục vụ trao đổi dữ liệu từ phần mềm quản lý của tất cả các 
trường học trên cả nước với cơ sở dữ liệu ngành; 

Số hóa triệt để hệ thống sổ sách trong nhà trường như: Sổ điểm điện 
tử, học bạ điện tử, giảm áp lực và gánh nặng công việc chuyên môn 
cho giáo viên; 

Và Bộ sẽ tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu về thể chất của học sinh Việt 
Nam và khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu ngành về trường, 
lớp học, đội ngũ giáo viên phục vụ quản lý ngành. 

Ngoài ra, Cục công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cũng cho 
biết, hiện nay, cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non và giáo dục 



phổ thông được triển khai tại 63 sở Giáo dục và Đào tạo, 710 phòng 
Giáo dục và Đào tạo và 52.900 cơ sở giáo dục trên toàn quốc; hệ thống 
cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học bước đầu triển khai đối với công tác 
tuyển sinh và thống kê ngành.  

Ngoài ra, Bộ cũng đã ban hành quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ 
thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông 
làm cơ sở để kết nối, liên thông, trao đổi dữ liệu giữa phần mềm quản 
lý giáo dục ở địa phương với cơ sở dữ liệu của ngành, làm hiện đại hóa 
hệ thống thông tin quản lý ngành và giảm áp lực công việc của các cơ 
sở giáo dục khi phải báo cáo dữ liệu về Bộ. 

Đặc biệt, năm 2018, chỉ số hiện đại hóa cải cách hành chính của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo tăng 8 bậc (từ vị trí thứ 10 năm 2017, lên vị trí thứ 
2 năm 2018).  

Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ đã cung cấp 22 dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 và 4 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.  

63 sở Giáo dục và Đào tạo và hơn 300 trường đại học, cao đẳng trên 
cả nước đã triển khai e-office kết nối với Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hội 
nghị truyền hình kết nối giữa Bộ và 63 Sở được triển khai hiệu quả. 

Biểu đồ 8: So sánh số lượng trường học sử dụng phần mềm quản lý 

 

Nguồn: Báo cáo của Cục Công nghệ thông tin, 2019 

Ngoài ra, Cục Công nghệ thông tin cũng cho biết, ứng dụng công nghệ 
thông tin trong dạy học, kiểm tra, đánh giá được đẩy mạnh. 

Đơn vị đã xây dựng và đóng góp vào Hệ tri thức Việt số hóa gần 5.000 
bài giảng điện tử e-learning có chất lượng; trên 900 đề án tuyển sinh 



của các trường đại học, cao đẳng (của các năm 2017, 2018 và 2019); 
trên 7.500 luận án tiến sĩ; gần 30 nghìn câu hỏi trắc nghiệm và dữ liệu 
trường học kết nối.  

Gần 40% số lượt giáo viên được tham gia các lớp tập huấn về ứng 
dụng công nghệ thông tin, trong đó 29% giáo viên có thể thiết kế bài 
giảng e-learning hỗ trợ học sinh tự học. 

Theo giaoduc.net.vn 

 

4. Chủ tịch VCCI: Không nên khuyến khích dòng 
vốn mỏng, công nghệ thấp vào Việt Nam  
Với việc thu hút FDI trong thời gian tới, chiến lược quan trọng là 
chào mời những nhà đầu tư nước ngoài chân chính, đáp ứng 
được những tiêu chuẩn cao về công nghệ, lao động… và đương 
nhiên sẽ phải loại bỏ những nhà đầu tư núp bóng nhằm né thuế, 
chuyển giá…  
Ngày 20/8/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW 
về “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hợp tác ĐTNN đến năm 2030”. Đây là Nghị quyết có tầm quan 
trọng đặc biệt đối với tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng cũng như 
cơ cấu lại nền kinh tế. Trong đó, Nghị quyết định hướng một chiến lược 
quan trọng là chào mời những nhà đầu tư nước ngoài chân chính, đáp 
ứng những tiêu chuẩn cao về công nghệ, lao động… và đương nhiên 
sẽ phải loại bỏ những nhà đầu tư núp bóng nhằm né thuế, chuyển 
giá…  

Theo TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI), thời gian qua đầu tư nước ngoài đã trở thành nhân tố 
quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Chúng ta trở 
thành quốc gia thu hút vốn đầu tư thành công trên thế giới và trong khu 
vực. Tuy nhiên, hiệu quả của vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào nền kinh 
tế nước ta chưa tương xứng với số lượng của mức đầu tư. Trong một 
chừng mực nào đó, đầu tư FDI không có sự lựa chọn không những 
không kết nối được với DN vừa và nhỏ trong nước mà còn có hiện 
tượng chèn lấn khu vực DN vừa và nhỏ của Việt Nam. 

Số liên doanh với DN Việt Nam chỉ chiếm 2 phần trong 10 phần của 
FDI. Giá trị gia tăng các dự án FDI tạo ra cho nền kinh tế Việt Nam là 
tương đối thấp. Trong các FDI cũng có sự chuyển giá, có hiện tượng 



gian lận thương mại, chúng ta phải có những biện pháp rất chuyên 
nghiệp, quyết liệt để có thể khắc phục trong thời gian tới. 

 
TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam (VCCI). 

Nói về việc ngoài phải đối diện với tình trạng núp bóng, đầu tư chui, 
hiện nay xuất hiện thêm tình trạng có dòng vốn ít, nhỏ lẻ, ông Lộc cho 
biết: “Không nên khuyến khích các dòng vốn này, trên thực tế dòng vốn 
quá nhỏ, trong lĩnh vực họ làm thì DN vừa và nhỏ trong nước cũng có 
thể làm. Hãy tạo dư địa cho DN trong nước, không nên khuyến khích 
các dòng vốn quá mỏng, công nghệ quá thấp như vậy vào Việt Nam. 
Trong thể chế hóa sắp tới phải tính tới cái đó”. 

Ông Lộc cho hay, trong văn kiện này, then chốt, quan trọng bậc nhất là 
câu Nghị quyết của Bộ Chính trị nói rằng: Trước năm 2021, Việt Nam 
phải trở thành 1 trong 4 nền kinh tế lọt vào nhóm 4 của Asean về năng 
lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh. Trước 2030, phải nằm trong 
nhóm 3 về năng lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh. Tức là 
chúng ta phải trở thành một trong những nền kinh tế dẫn đầu ASEAN 
về năng lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh. 

Mục tiêu đó về thể chế là quan trọng bậc nhất để chúng ta cải thiện về 
môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam. Và chúng ta có thể nâng cấp 



thúc đẩy được cả DN trong nước và DN đầu tư nước ngoài, tạo môi 
trường cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy sự liên kết giữa DN trong và 
ngoài nước. 

Đến thời điểm hiện nay, chất lượng môi trường kinh doanh, trong đó có 
chất lượng thể chế chưa bao giờ được các nhà đầu tư nước ngoài 
đánh giá cao. Đầu tư nước ngoài đang dựa rất nhiều vào chí phí thấp, 
vị thế địa kinh tế, địa chính trị của đất nước, vào quy mô thị trường của 
chúng ta và kết nối với các FDI… tức là chúng ta thu hút đầu tư nước 
ngoài dựa vào yếu tố giảm chi phí của nền kinh tế. Còn yếu tố về thể 
chế thúc đẩy cho sự đổi mới sáng tạo, sự an toàn của các nhà đầu tư, 
sự nhất quán của hệ thống chính sách… còn nhiều hạn chế. 

Thủ tục hành chính của chúng ta còn rườm rà so với các hệ thống khác 
trong khu vực. Chính vì vậy chúng ta mới đang ở chất lượng thể chế 
trung bình trong so sánh tương quan ASEAN. Theo xếp hạng của Ngân 
hàng Thế giới, của Diễn đàn kinh tế thế giới mới xếp thứ 5. Khoảng 
cách của chúng ta với nền kinh tế thứ 4 là gần 20 bậc. 

Ông Lộc cũng chia sẻ rằng, chúng ta đang nói đến nền kinh tế số, các 
nhà đầu tư FDI thế hệ mới, tuy nhiên, theo xếp hạng của Diễn đàn kinh 
tế thế giới năm ngoái, chúng ta vẫn thuộc nhóm các nền kinh tế chưa 
chuẩn bị sẵn sàng cho kinh tế số. Từ đó, yêu cầu cải cách môi trường 
kinh doanh, thủ tục hành chính là yêu cầu hàng đầu. 

Theo vietq.vn 

 

5. BHXH Việt Nam là 1 trong 3 đơn vị đứng đầu về 
đảm bảo ATTT cho Cổng thông tin điện tử 
Bộ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị xếp thứ nhất về mức độ 
đảm bảo ATTT cho Cổng/Trang thông tin điện tử (PSI 2019: 
0,9591), tiếp theo là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, BHXH Việt 
Nam, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước… 
Năm 2019, nhằm tăng cường hoạt động đảm bảo an toàn thông tin 
(ATTT), nâng cao ý thức của cơ quan chủ quản và đơn vị vận hành 
Cổng/Trang thông tin điện tử, Bộ TT-TT giao Trung tâm Ứng cứu khẩn 
cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu đánh 
giá xếp hạng về mức độ ATTT, để xây dựng Báo cáo xếp hạng ATTT 
cho Cổng/Trang thông tin điện tử cơ quan nhà nước (PSI). 

Là đơn vị trực tiếp thực hiện báo cáo PSI 2019, Trung tâm VNCERT 
cho biết trên cơ sở các dữ liệu thu thập được, trong quý II/2019 Trung 



tâm đã phối hợp với Hội Tin học Việt Nam xử lý, tính toán xếp hạng 
ATTT cho 148 Cổng/Trang thông tin điện tử thuộc 5 nhóm gồm 37 bộ, 
ngành, cơ quan Trung ương; 15 tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở 
cấp Trung ương; 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 24 cục, 
tổng cục tiêu biểu trực thuộc các bộ; và 9 tập đoàn kinh tế lớn nhà 
nước. 

 
Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam 

Theo đó, đối với khối các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường là đơn vị xếp thứ nhất về mức độ đảm bảo ATTT 
cho Cổng/Trang thông tin điện tử (PSI 2019: 0,9591). Tiếp theo là Bộ 
Văn hóa - Thể thao và Du lịch, BHXH Việt Nam, Bộ Công an, Ngân 
hàng Nhà nước…. Trung tâm VNCERT nhận định đây đều là những 
đơn vị có nguồn lực đầu tư về CNTT và ATTT lớn trong cả nước, có đội 
ngũ nhân lực kỹ thuật mạnh, các biện pháp quản lý đảm bảo ATTT cho 
Cổng/Trang thông tin điện tử được chú trọng thực hiện. 

Trong bảng xếp hạng PSI 2019 đối với khối các Bộ, ngành, cơ quan 
nhà nước, ngoài những đơn vị đứng đầu, 3 đơn vị cuối bảng gồm Viện 
Hàn lâm KH-XH Việt Nam, Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam và Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. Theo VNCERT, đây là những đơn vị mà tồn tại nhiều lỗ 
hổng bảo mật ở mức độ nghiêm trọng và cao; các biện pháp quản lý 
đảm bảo thông tin cho Cổng/Trang thông tin điện tử còn ở mức độ 
khiêm tốn. 

Cũng trong báo cáo PSI 2019 mới công bố, Bộ TT-TT đã thực hiện 
đánh giá, xếp hạng mức độ đảm bảo ATTT cho Trang/Cổng thông tin 



điện tử của 9 tập đoàn kinh tế lớn của nhà nước. Theo đó, 3 đơn vị 
đứng đầu là Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt, Tập đoàn Dầu 
khí Quốc gia Việt Nam và Tập đoàn VNPT. Ba doanh nghiệp đứng cuối 
trong bảng xếp hạng là Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Tập đoàn Công 
nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Cao su 
Việt Nam. Các tập đoàn này bị đánh giá là còn chưa có sự đầu tư về 
chính sách, nguồn nhân lực đảm bảo ATTT. 

VNCERT cũng cho biết thêm, kết quả kiểm tra, đánh giá ATTT trực tiếp 
theo các tiêu chí kỹ thuật do Trung tâm này thực hiện cho 148 
Trang/Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, đã phát hiện 
2.647 lỗ hổng, điểm yếu; trong đó có 19 lỗ hổng nghiêm trọng, 52 lỗ 
hổng ở mức cao, 270 lỗ hổng ở mức trung bình, 924 lỗ hổng ở mức 
thấp và 1.382 lỗ hổng lộ thông tin. 

Các điểm yếu, lỗ hổng phát hiện và các phương án xử lý, khắc phục đã 
được Trung tâm VNCERT gửi văn bản cảnh báo ngay tới các cơ quan 
chủ quản và đơn vị quản lý, vận hành cổng; qua đó góp phân giúp các 
cơ quan, đơn vị kịp thời khắc phục, xử lý, có biện pháp ngăn chặn 
phòng ngừa, hạn chế thiệt hại đáng tiếc do các sự cố, tấn công mạng 
gây ra. 

Theo congly.vn 

 

6. Lai Châu: Hướng tới nền hành chính phục vụ 
Với phương châm "Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước 
đo chất lượng và hiệu quả phục vụ", Trung tâm Phục vụ và Hành 
chính công tỉnh Lai Châu đang từng bước hướng tới nền hành 
chính phục vụ. 
Việc ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu nhằm 
mục đích tạo bước đột phá về công tác cải cách hành chính, góp phần 
xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên 
nghiệp, từng bước hiện đại, hướng tới nền hành chính phục vụ theo chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

“Lai Châu đã và đang thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương về 
cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. Tỉnh đang rất tích cực 
trong việc chuyển từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục 
vụ trong việc cải cách hành chính. Điển hình là tỉnh đã xây dựng được 
Trung tâm Phục vụ và Hành chính công, chúng tôi mong rằng tỉnh sẽ 
phát huy tốt hiệu quả hoạt động của Trung tâm”, ông Hoàng Quang 



Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
đánh giá. 

 
Trung tâm Phục vụ và Hành chính công tỉnh Lai Châu đang từng bước 

hướng tới nền hành chính phục vụ 

Theo ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu sẽ là đầu mối tập trung để 15 
sở, ngành thuộc UBND tỉnh và 02 doanh nghiệp Nhà nước (Công ty 
Điện lực tỉnh, Công ty Cổ phần nước sạch tỉnh) bố trí công chức, viên 
chức đến thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 
giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân. 

“Trung tâm Phục vụ hành chính công phải bảo đảm đúng thời gian theo 
quy định, thậm chí là phải sớm hơn và tạo thuận lợi tối đa cho người 
dân. Khi người dân đến đây thì chỉ cần một lần, có những trường hợp 
phải hai lần nhưng chúng tôi dần dần hướng tới không cần phải đến 
trung tâm phục vụ hành chính công, ở nhà cũng có thể đề nghị giải 
quyết thủ hành chính được”- ông Trần Tiến Dũng nói. 

Mặc dù là địa phương thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công 
muộn hơn so với các tỉnh, thành trong cả nước, nhưng Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh Lai Châu phấn đấu tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, 
giải quyết tại chỗ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt từ 20% trở lên. 
Điều này sẽ góp phần hạn chế tối đa việc giải quyết thủ tục hành chính 
quá hạn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành 
chính, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân, đồng thời 



cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao các chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính...  

Ông Kiều Hải Nam, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung 
tâm Phục vụ hành chính công cho biết, việc đưa Trung tâm đi vào hoạt 
động là quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh trong việc tạo bước đột phá về 
cải cách hành chính, hướng đến nền hành chính chuyên nghiệp và hiện 
đại, với mục tiêu đem đến sự minh bạch, kịp thời trong giải quyết thủ 
tục hành chính và nâng cao sự hài lòng của người dân, các tổ chức và 
doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các 
cơ quan hành chính nhà nước tại Trung tâm sẽ được kiểm tra, giám sát 
một cách chặt chẽ nên hạn chế được tiêu cực, nhũng nhiễu trong tiếp 
nhận, xử lý hồ sơ. 

 
Người dân phấn khởi chia sẻ với lãnh đạo tỉnh về sự hài lòng khi đến 

làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ và Hành chính công 

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, các danh mục thủ tục hành 
chính sẽ được niêm yết công khai, đầy đủ. Hệ thống thông tin "một cửa 
điện tử" được liên thông bốn cấp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tốc 
độ cao. Các cá nhân, tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính tại 
Trung tâm sẽ được giải đáp, hướng dẫn kịp thời các vấn đề liên quan. 



Là một trong những người thường xuyên phải đến bộ phận một cửa 
làm thủ tục, giấy tờ cho cơ quan và gia đình mình, ông Dương Văn 
Thái chia sẻ: "Hôm nay tôi đến đây làm thủ tục thuê đất cho tổ chức, tôi 
cảm thấy rất hài lòng. Phong cách phục vụ của Trung tâm rất chuyên 
nghiệp, đội ngũ cán bộ hướng dẫn tận tình, cụ thể nên mọi việc được 
giải quyết nhanh và thuận lợi hơn trước rất nhiều. Đặc biệt, chúng tôi 
không phải đi lại nhiều nơi, mọi thủ tục đều được làm ở đây, vì vậy tiết 
kiệm được rất nhiều thời gian cũng như chi phi cho người dân và 
doanh nghiệp". 

Về phía cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh mong muốn Trung tâm phải 
đi vào hoạt động thực chất, phải cắt bỏ những thủ tục hành chính rườm 
rà không cần thiết làm tốn thời gian cũng như chi phí cho doanh nghiệp 
và người dân. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu sẽ đưa gần 1.400 
thủ tục hành chính vào giải quyết, trong đó có gần 300 thủ tục hành 
chính được tiếp nhận, xử lý tại chỗ. Theo đó, 100% hồ sơ, thủ tục hành 
chính được số hóa, giải quyết trên môi trường mạng và được giám sát 
chặt chẽ từ khâu tiếp nhận. 

Theo enternews.vn 

 

7. Cải cách hành chính tại TP Hồ Chí Minh - Bài 1: 
Chuyển mình, tăng tốc 
Cải cách hành chính được triển khai sâu rộng từ cấp thành phố 
đến quận huyện, phường, xã, thị trấn của TP Hồ Chí Minh, “chảy 
thấm” vào từng lĩnh vực, công việc của cán bộ, công chức người 
lao động nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.  
Những con số ấn tượng 

Theo Ủy ban nhân dân (UBND) TP Hồ Chí Minh, đến nay một số nội 
dung nhiệm vụ cải cách hành chính cơ bản đã hoàn thành, công tác cải 
cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính được thực 
hiện chủ động và thường xuyên trên các lĩnh vực, đảm bảo tiến độ và 
chất lượng theo quy định. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin theo 
quy trình kết nối liên thông đã mang lại hiệu quả thiết thực. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện 
Nhân đánh giá, thời gian qua hoạt động cải cách hành chính trên địa 
bàn thành phố diễn ra sâu rộng. Các lãnh đạo đơn vị đã quan tâm hơn 
đến sáng kiến cải cách hành chính, thực hiện khẩn trương mô hình 



“Phòng họp không giấy”, đôn đốc các đơn vị chậm trả lời, không có thời 
hạn chuyển sang có thời hạn sau 15 ngày nhận hồ sơ phải thông tin 
tiến độ giải quyết. 

Qua gần 2 năm triển khai Đề án “Xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành 
đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”, TP 
Hồ Chí Minh đã dần hình thành các trụ cột chính của Đề án và một số 
lĩnh vực bước đầu ứng dụng công nghệ vào quản lý, giám sát mang lại 

những thuận lợi cho công tác quản lý. Ảnh: Tiến Lực/TTXVN 

Thành phố đã giới thiệu 5 mô hình và 251 giải pháp hay về cải cách 
hành chính, nhân rộng mô hình "Bình Thạnh trực tuyến, Hóc Môn trực 
tuyến” ra nhiều quận, huyện khác. Ngoài ra, lần đầu tiên thành phố ban 
hành quy chế phối hợp, quy định thời gian và quy trình cụ thể về giải 
quyết thủ tục hành chính liên quan đến các quận, huyện, sở ngành, 
thực hiện chi thu nhập tăng thêm gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ của 
người đứng đầu đơn vị, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp 
làm thước đo hiệu quả công việc. 

Báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong thực hiện Chương 
trình cải cách hành chính của Thành phố cho thấy, chỉ số cải cách hành 
chính (PAR index) không ngừng được cải thiện, từ vị trí 18/63 tỉnh, 
thành năm 2015 đã tăng lên thứ 10/63 trong năm 2018. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, thành phố rà soát 809 văn bản quy phạm 
pháp luật để đề xuất điều chỉnh, sửa đổi 242 văn bản, Chủ tịch UBND 
thành phố đã công bố 22 quyết định với 608 thủ tục hành chính. Tổng 



số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được cung cấp là 1.140 hồ sơ, 
mức độ 4 là 375 hồ sơ. 

Thành phố đã tổ chức lại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn 
phòng Hội đồng nhân dân thành phố, sắp xếp lại các ban quản lý dự án 
của thành phố, quận huyện, thành lập trung tâm báo chí thành phố, 
thành lập Trung tâm Quản lý Đường thủy trên cơ sở hợp nhất và tổ 
chức lại Khu Quản lý Đường thủy nội địa và Trung tâm Đăng kiểm 
phương tiện thủy, thành lập Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông 
đường bộ. 

Ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Ban Chỉ đạo cải cách 
hành chính TP Hồ Chí Minh cho biết thêm, từ đầu năm 2019 đến nay 
cải cách hành chính đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như tổ chức 
trao “Giải thưởng Sáng tạo năm 2019” trong đó có lĩnh vực cải cách 
hành chính; triển khai thử nghiệm hệ thống “Phòng họp không giấy”, 
ứng dụng “Giao việc tức thời - nhắc việc thông minh”. 

Tổng số hồ sơ nhận giải quyết trong 6 tháng 2019 hơn 10,6 triệu bộ, 
trong đó đã giải quyết hơn 10,4 triệu  hồ sơ giải quyết đúng hạn (chiếm 
tỷ lệ 99,69 %). Qua khảo sát đã có 82,33% ý kiến hài lòng đối với sự 
phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành 
phố. 

Các trung tâm như Kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái 
dữ liệu mở, Trung tâm mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội của thành phố, Trung tâm điều hành đô thị thông 
minh, Trung tâm an toàn thông tin thành phố thuộc đề án đô thị thông 
minh đã đi vào vận hành ổn định, bước đầu có những kết quả khả 
quan. 

Bên cạnh việc công bố khung kiến trúc chính quyền điện tử, thành phố 
đã thực hiện 807 điểm kết nối vào hệ thống mạng băng thông rộng 
thành phố (MetroNet) phục vụ việc trao đổi thông tin trong vận hành, 
liên thông hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành các cấp. 

Chuyển mình, tăng tốc 

Bên cạnh những kết quả quan trọng về cải cách hành chính thành phố 
đã đạt được, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân 
cũng chỉ rõ một số hạn chế để chính quyền thành phố tập trung tháo 
gỡ, giải quyết như ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, 4 vẫn chưa đạt so với yêu cầu của Trung 
ương, công tác cải cách bộ máy hành chính còn thấp. 



TP Hồ Chí Minh đã triển khai thu phí không dừng tại Trạm thu phí An 
Sương - An Lạc; Trạm thu phí cầu Phú Mỹ, giúp giảm ùn ứ, tiết kiệm 

nhân lực. Ảnh: Tiến Lực/TTXVN 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện nhân cho rằng, cả thành phố muốn 
chuyển động thì các quận, huyện phải chuyển mình, tăng tốc độ. Từ 
nay đến cuối năm 2019, phải tách sự đánh giá hài lòng của người dân 
còn thấp ở lĩnh vực xây dựng, đất đai, đầu tư kinh tế để có giám sát, 
thực hiện tốt hơn; rà soát và nâng chỉ tiêu triển khai hơn 40% dịch vụ 
công trực tuyến cấp độ 3, 4; đồng thời ứng dụng mạnh mẽ hơn mô hình 
“Bình Thạnh trực tuyến”, “Hóc Môn trực tuyến”. Các sở ngành, địa 
phương còn lại cũng phải tăng tốc. 

Ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh cho biết, 
thành phố xác định đột phá trong cải cách hành chính năm 2019 là phải 
thực hiện “triệt để, đồng bộ, sâu sắc và tăng tốc”, “chạm đến trái tim 
của công chức và có các hành động tạo thuận lợi cho người dân”, lấy 
sự hài lòng của người dân là thước đo cho hiệu quả của công tác cải 
cách hành chính với mục tiêu cao nhất là phục vụ tốt nhất người dân, 
doanh nghiệp. 

Vì vậy những tháng còn lại của năm 2019, thành phố triển khai những 
việc làm cụ thể như tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, đánh giá hài lòng việc 
giải quyết thủ tục hành chính tại 3 cấp (thành phố, quận huyện, phường 
xã thị trấn) theo yêu cầu, gửi nhận văn bản điện tử, thực hiện hiệu quả 
mô hình “Phòng họp không giấy”, “Ứng dụng giao việc tức thời và nhắc 
việc thông minh”. Thành phố triển khai đúng tiến độ về sắp xếp các đơn 



vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019 
- 2021, thực hiện đề án xác định vị trí việc làm và thi tuyển chức danh 
lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. 

Để tăng tốc hơn nữa trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp thực 
hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn, ông Nguyễn 
Thành Phong Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách 
hành chính cũng đã yêu cầu các đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ 
các giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành 
chính, để trở thành khâu đột phá trong nhiệm vụ của bộ máy chính 
quyền các cấp. 

Các đơn vị bám sát các đề án lớn thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 
của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, các đề án được Hội đồng 
nhân dân thành phố thông qua. Sở Tài nguyên và Môi trường phấn đấu 
giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn xuống còn 0,1%, đồng thời công bố các thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực đất đai xuống tận cấp phường xã. 

Thành phố cũng sẽ tập trung triển khai đề án đô thị thông minh, Khu 
sáng tạo phía Đông, thống nhất ứng dụng công nghệ thông tin từ thành 
phố đến phường, xã, thị trấn theo kiến trúc chính quyền điện tử thành 
phố. 

Tinh thần chung của TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới là tiếp tục đẩy 
mạnh thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành 
chính, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân. Cải cách hành 
chính phải đi vào chiều sâu, phục vụ tốt nhất đời sống sinh hoạt của 
nhân dân và sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, lấy sự hài lòng 
của nhân dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả trong cải cách 
hành chính, xem đây là một điểm nhấn quan trọng trong cải cách hành 
chính. 

Theo baotintuc.vn 

 

8. Cải cách hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh - 
Bài 2: Đơn giản hóa thủ tục 
Đi công tác dài ngày nên chỉ với điện thoại kết nối mạng và giấy tờ 
nhà đất đã được sao chụp từ trước, anh Nguyễn Tấn Đức, ngụ 
Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh vào Cổng dịch vụ 
công trực tuyến của thành phố để đăng ký giấy phép xây dựng 
nhà. 



Hồ sơ của anh hợp lệ, sau 15 ngày có kết quả và tiến hành xây dựng 
theo quy định, tiết kiệm được thời gian đi lại mà vẫn đảm bảo công việc 
của cơ quan. Đây chỉ là câu chuyện nhỏ của một người dân được phục 
vụ nhanh gọn nhờ vào nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các 
cấp Thành phố Hồ Chí Minh.  

Cán bộ phường, xã tại TP Hồ Chí Minh tăng cường làm thêm giờ để giải 
quyết hết việc cho người dân trong ngày. Ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức 

Nhiều cách làm hay 

Vừa qua, UBND Quận 1 thực hiện thí điểm tiếp nhận đăng ký giải quyết 
thủ tục hành chính không giấy. Cách làm này sẽ tạo thuận lợi cho 
người dân và doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, tiết kiệm được chi phí 
giấy, in ấn. Theo ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Chánh Văn phòng UBND 
Quận 1, người dân chỉ thao tác 5 bước đơn giản trên trang tin điện tử 
Quận 1, các thủ tục còn lại sẽ do cán bộ, công chức, viên chức của 
UBND các phường hoặc UBND Quận 1 xử lý và thông tin lại cho người 
dân. Thời gian giải quyết trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.  

Mô hình “Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ sao y tại nhà dân” của UBND 
Phường 3, Quận 11 cũng được dư luận đánh giá cao. Theo bà Nguyễn 
Thị Mai Khanh, Chủ tịch UBND Phường 3 (Quận 11), UBND phường 



tiếp nhận yêu cầu sao y của người dân qua số điện thoại, phường cử 
cán bộ phụ trách xuống tận nhà người dân nhận hồ sơ. Sau đó, 
phường sẽ gửi trả kết quả hồ sơ sao y tại nhà dân trong 1 giờ (kể từ khi 
cán bộ tiếp nhận hồ sơ). UBND phường xuất biên lai gồm lệ phí sao y, 
người dân nộp lệ phí sao y theo đúng quy định. Người dân rất hài lòng 
với thái độ phục vụ của cán bộ, công chức phường. 

Tại huyện Hóc Môn, ứng dụng “Hóc Môn trực tuyến” đã mang lại nhiều 
tiện ích cho cán bộ và người dân trên địa bàn. Ông Dương Hồng 
Thắng, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn cho biết, huyện đã chuẩn hóa 
202 quy trình, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của huyện và đưa 
lên app “Hóc Môn trực tuyến”. Người dân có thể nộp hồ sơ qua điện 
thoại thông minh, không cần máy tính, không cần scan giấy tờ. Trình tự 
giải quyết hồ sơ cũng thể hiện công khai, người dân dễ dàng nắm bắt 
hồ sơ của mình đang ở khâu nào. Ngoài ra thông qua app, người dân 
có thể đánh giá mức độ hài lòng, “chấm điểm” công chức phục vụ và 
phản ánh các thông tin về trật tự đô thị, hạ tầng, an ninh trật tự …  

Thành phố đang triển khai nhiều cải cách hành chính trong lĩnh vực đất 
đai. Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 
trường Thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2019 toàn hệ 
thống Văn phòng đăng ký đất đai thành phố đã tiếp nhận gần 380.000 
hồ sơ trong đó giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 90%. Với số lượng hồ sơ 
nhiều như vậy, ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố đã thực 
hiện giải pháp ủy quyền cho Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký 
đất đai quận – huyện được ký Giấy chứng nhận theo quy định, qua đó 
rút ngắn thời gian giải quyết khoảng 10 ngày, tiết kiệm chi phí vận 
chuyển hồ sơ (ước tính khoảng 2 tỉ đồng/năm), nâng cao sự hài lòng 
của người dân.  

Còn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, thủ tục đăng ký doanh nghiệp được 
thực hiện kết hợp 3 thủ tục là đăng ký thành lập doanh nghiệp, làm con 
dấu và thông báo mẫu con dấu, thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng 
trong một lần nộp và trả hồ sơ. Việc kết hợp này đã góp phần giảm thời 
gian thực hiện thủ tục hành chính từ 9 ngày làm việc xuống còn 4 ngày 
làm việc, tương đương giảm 55,5% thời gian giải quyết hồ sơ. 

Tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn  
Theo ông Phạm Công Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ 
Chí Minh, từ đầu năm 2019 đến nay, thành phố đã thực hiện kiểm soát 
chất lượng dự thảo hơn 1.160 lượt thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND 
thành phố công bố 22 quyết định với 608 thủ tục hành chính, thực hiện 



tổng rà soát trên 2.000 hồ sơ, quy trình, bãi bỏ các thủ tục hết hiệu lực, 
thủ tục không còn phù hợp.  

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được các cơ quan, đơn vị 
đẩy mạnh thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong công 
tác giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo hướng 
công khai, minh bạch, thuận lợi. Trong quý 1/2019, tổng số hồ sơ thành 
phố nhận giải quyết là 4,45 triệu hồ sơ (trong đó có 1,1 triệu hồ sơ tiếp 
nhận trực tuyến), đã giải quyết được 4,34 triệu hồ sơ.  

Thành phố chủ động tích hợp hệ thống tiếp nhận, trả kết quả lên cổng 
dịch vụ công trực tuyến với gần 1,5 triệu hồ sơ qua dịch vụ bưu chính 
công ích trong 6 tháng đầu năm 2019. Số lượng thủ tục hành chính 
được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ngày càng mở 
rộng, được người dân, doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Hiện nay 
tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được cung cấp là 1.140 dịch 
vụ, mức độ 4 có 375 dịch vụ. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn hiện nay 
đạt trung bình 98-99%. Thành phố đã cắt giảm thời gian giải quyết 
trong lĩnh vực đầu tư như cấp mới hồ sơ đăng ký đầu tư, góp vốn, mua 
cổ phần… với hơn 1.600 hồ sơ được cắt giảm 30% thời gian giải 
quyết.  

Phát huy những kết quả đã đạt được trong đơn giản hóa thủ tục hành 
chính, đến hết tháng 9/2019, Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành xây 
dựng và 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. Thành phố phấn đấu đến hết tháng 12/2019, xây dựng và 
trình công bố 100% quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của sở, ban, ngành. 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 thành phố và niêm yết tại nơi tiếp 
nhận, giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị. 

"Việc gia tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn không những thể hiện sự 
hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức thụ lý hồ sơ theo quy định 
mà còn nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ 
đạo, điều hành, công tác cải cách hành chính tại đơn vị, nâng cao sự 
hài lòng của người dân, doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư, kinh 
doanh thuận lợi", đại diện Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho hay. 

Theo baotintuc.vn 

 



9. Cải cách hành chính tại TP Hồ Chí Minh - Bài 3: 
Hiện đại hóa nền hành chính 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành 
chính được TP Hồ Chí Minh xác định là khâu đột phá, cơ sở xây 
dựng chính quyền điện tử, tiến đến xây dựng và triển khai đề án 
đô thị thông minh.  
Trên cơ sở đó, thành phố đã công bố khung kiến trúc chính quyền điện 
tử, xây dựng hạ tầng mạng công nghệ thông tin và tăng cường an ninh 
thông tin nhằm phục đem đến sự hài lòng của người dân và doanh 
nghiệp. 

Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh dự họp tại mô hình“Phòng họp không giấy”. 

Xây dựng hạ tầng mạng công nghệ thông tin 

Hiện nay thành phố đã thành lập trung tâm dữ liệu trên nền tảng hạ 
tầng điện toán đám mây hiện đại, được đầu tư đầy đủ hệ thống và 
chính sách bảo vệ giám sát an ninh đồng thời đảm bảo nguồn nhân lực 
chuyên trách về an toàn thông tin. 

Thành phố đã thực hiện 807 điểm kết nối vào hệ thống mạng băng 
thông rộng (MetroNet). Hệ thống liên thông văn bản điện tử của thành 
phố được kết nối liên thông với các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến 
cơ sở để trao đổi văn bản điện tử qua môi trường mạng. 



Thành phố triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến cho 44 đơn vị, cung 
cấp gần 25.000 hộp thư điện tử, giúp tiết kiệm thời gian và kinh phí 
hoạt động. Ngoài ra, thành phố đã triển khai và kết nối liên thông văn 
bản điện tử tại 760 điểm với số lượng liên thông văn bản điện tử hơn 
4,3 triệu văn bản, áp dụng chữ ký điện tử trong trao đổi văn bản điện 
tử, thư mời họp, chấm dứt tình trạng sử dụng văn bản giấy, giúp tiết 
kiệm kinh phí hành chính đáng kể. 

Hạ tầng công nghệ thông tin tại các sở, ban ngành, quận, huyện đang 
từng bước đầu tư, nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, thiết bị máy trạm, 
máy chủ, hệ thống an toàn thông tin. Hiện 23/23 sở ban ngành, 24/24 
quận huyện, 322/322 UBND phường, xã, thị trấn đã công bố áp dụng 
hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với TCVN ISO 9001, tất cả đều 
đạt 100%. Đã có 162 trụ sở UBND xã, phường, thị trấn được xây dựng 
mới, sửa chữa. 

Trong khi đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân, 
doanh nghiệp cũng được thành phố hết sức quan tâm bằng việc xây 
dựng cổng thông tin điện tử thành phố và các trang thành viên, cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, hệ thống một cửa điện tử. 

Thành phố đã thiết lập hệ thống đường dây nóng phản ánh kiến nghị 
sự cố hạ tầng kỹ thuật qua tổng đài 102, tổng đài 113, 114, 115, xây 
dựng hệ thống công bố thông tin các doanh nghiệp nhà nước thành 
phố, triển khai hệ thống một cửa điện tử quản lý hồ sơ đất đai… 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, TP Hồ Chí Minh đã chủ động tích hợp hệ 
thống tiếp nhận, trả kết quả lên cổng dịch vụ công trực tuyến với gần 
1,5 triệu hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Số lượng thủ tục hành 
chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ngày càng 
mở rộng, được người dân, doanh nghiệp quan tâm thực hiện. 

Tính từ năm 2016 đến nay nay tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 
3 được cung cấp là 1.140 dịch vụ (trong đó sở, ban ngành là 284 dịch 
vụ, quận, huyện là 856 dịch vụ); mức độ 4 có 375 dịch vụ (trong đó sở, 
ban ngành là 187, quận huyện là 188 dịch vụ). Tỷ lệ giải quyết hồ sơ 
đúng hạn đạt hiện nay đạt trung bình 98-99%. 

Mô hình “phòng họp không giấy” 

Ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ đem lại sự minh bạch, công 
khai, chính xác, tiện lợi, xử lý nhanh công việc mà còn chuyển phương 
thức làm việc từ văn bản giấy tốn kém, tốn thời gian sang văn bản điện 
tử. 



Công tác ứng dụng công nghệ thông tin theo quy trình kết nối liên thông 
đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành 
của thành phố và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc mở rộng lĩnh 
vực áp dụng hệ thống quản lý ISO điện tử đã cải tiến lề lối làm việc, 
giúp lãnh đạo cơ quan đơn vị kiểm soát được quy trình chất lượng, thời 
gian giải quyết công việc. 

Vừa qua, UBND TP Hồ Chí Minh triển khai mô hình “Phòng họp không 
giấy” và ứng dụng “Giao việc tức thời - nhắc việc thông minh”, mặc dù 
đang trong giai đoạn “sơ khai”, thử nghiệm nhưng hứa hẹn sẽ “chuyển 
mình mạnh mẽ” trong cải cách hành chính. 

Mô hình “Phòng họp không giấy” và  ứng dụng “Giao việc tức thời - 
nhắc việc thông minh” được Tập đoàn VNPT xây dựng riêng cho UBND 
TP Hồ Chí Minh, tăng cường tương tác và nâng cao hiệu quả quản lý, 
điều hành của UBND từ cấp thành phố tới cấp huyện, xã, thị trấn. 

Theo đó, trước mỗi phiên họp, nội dung chương trình, các tài liệu số 
của cuộc họp được chuẩn bị, xem xét, phê duyệt và tức thời chuyển 
đến các đại biểu để nghiên cứu trước. Các câu hỏi ý kiến của đại biểu 
sẽ được tổng hợp để thảo luận trong cuộc họp và chuẩn bị dự thảo kết 
luận. 

Trong mỗi phiên họp, đại biểu có thể truy cập kho tài liệu số phong phú 
chuẩn bị trước phiên họp kết hợp với các công cụ tiện lợi như ghi chú, 
đánh dấu trực tiếp trên tài liệu giúp việc tra cứu được chính xác và 
nhanh chóng. 

Với ứng dụng này, lãnh đạo các cấp sẽ có thêm một thư ký ảo giúp 
thống kê, phân loại, lên lịch công việc và nhắc việc tự động một cách 
chính xác nhất. Với cấp nhân viên, hệ thống cũng trả về và sắp xếp lịch 
công việc một cách hiệu quả, nhắc nhở công việc đến hạn, giúp gia 
tăng năng suất lao động. 

Thành phố đã thiết lập 300 tài khoản người dùng và tổ chức tập huấn, 
hướng dẫn sử dụng cho các chức danh Thường trực UBND thành phố, 
lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố, Thư ký Thường trực UBND 
thành phố, Ủy viên UBND thành phố… 

Thiết lập và duy trì tổ chức 19 cuộc họp không giấy. Thành phố đang 
khắc phục một số nội dung theo hướng dẫn của Ban Cơ yếu Chính 
phủ, Cục An ninh quân đội để hoàn tất các thủ tục đánh giá an toàn 
thông tin hệ thống. 



Trong khi đó với ứng dụng “Giao việc tức thời - nhắc việc thông minh”, 
thành phố đã tạo 95 tài khoản và cài đặt ứng dụng cho lãnh đạo UBND 
thành phố, Văn phòng UBND thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành, UBND quận huyện. Theo ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch 
UBND Thành phố Hồ Chí Minh, “Phòng họp không giấy” và  ứng dụng 
“Giao việc tức thời - nhắc việc thông minh” là giải pháp thiết thực, hữu 
hiệu phục vụ công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo thành phố cũng 
như các sở ngành quận huyện. Sau khi đưa vào sử dụng, thành phố sẽ 
chuyển phương thức làm việc từ văn bản giấy sang văn bản điện tử, rút 
ngắn thời gian, nâng cao chất lượng các cuộc họp theo lộ trình từ “ít 
giấy” tiến tới “không giấy”. 

Đánh giá về mô hình này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành 
phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, đây là giải pháp cải 
cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp, nhất là trong bối 
cảnh Văn phòng UBND thành phố cũng như các sở, ngành, quận, 
huyện có nhiều hồ sơ giải quyết, dẫn tới tình trạng trễ, chậm.  Thời gian 
tới cần phải số hóa văn bản hành chính và trở thành giải pháp cho cả 
thành phố. Đến cuối tháng 9/2019, thành phố phải tổ chức hội nghị triển 
khai mô hình này tới các sở, ngành, quận, huyện. 

Theo baotintuc.vn 

 

10. Cải cách hành chính tại TP Hồ Chí Minh - Bài 4: 
Tinh giản bộ máy hành chính 
Nếu cải cách hành chính được thực hiện ở các khâu mà không tập 
trung vào tinh giản bộ máy hành chính thì các kết quả đạt được 
chỉ mang tính bề nổi, cải cách sẽ không được triệt để, không mang 
lại kết quả bền vững. Chính vì vậy, Thành phố Hồ Chí Minh đặc 
biệt chú trọng vấn đề tinh giản bộ máy hành chính, nâng cao chất 
lượng đội ngũ nhân lực, giảm sự chồng chéo, đồng thời nâng cao 
hiệu quả xử lý công việc hàng ngày. 
Sáp nhập các cơ quan chuyên môn...   
Theo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện Kết luận số 224/KL/TU 
ngày 24/11/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí 
Minh về thực hiện Thông báo số 30/TB/TW ngày 23/5/2017 và Kết luận 
số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, 
đến giữa năm 2018 thành phố đã thực hiện tinh giản biên chế 317 
trường hợp. 



Trong 6 tháng đầu năm 2019, thành phố đã thực hiện thủ tục tiếp nhận 
công chức không qua thi đối với 22 trường hợp, thỏa thuận công nhận 
kết quả xét tuyển viên chức đối với 968 trường hợp, bổ nhiệm chức 
danh nghề nghiệp với 2.358 trường hợp, duyệt danh sách tinh giản 
biên chế đối với 107 trường hợp. Thành phố đã phê duyệt 31/31 đề án 
vị trí việc làm của các cơ quan hành chính nhà nước. 

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm. Ảnh minh họa: Hải 
Yến/TTXVN 

Thành phố đã tổ chức lại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn 
phòng Hội đồng nhân dân thành phố, sắp xếp lại các ban quản lý dự án 
của thành phố, quận, huyện, thành lập trung tâm báo chí thành phố, 
thành lập Trung tâm Quản lý Đường thủy trên cơ sở hợp nhất và tổ 
chức lại Khu Quản lý Đường thủy nội địa và Trung tâm Đăng kiểm 
phương tiện thủy. Thành lập Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông 
đường bộ trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Khu Quản lý Giao thông 
đô thị số 1, 2, 3, 4. Thành phố cũng đã sáp nhập Văn phòng Tiếp công 
dân thành phố thành Ban Tiếp công dân thành phố, thành lập thí điểm 
Ban Quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức lại 24 trung tâm y tế 
dự phòng thành Trung tâm y tế thuộc UBND các quận, huyện. 

Ngoài ra, thành phố đã thông qua và triển khai đề án ủy quyền cho thủ 
trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố, UBND và 
Chủ tịch UBND quận huyện theo Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc 
hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh. 
Cùng với đó, để nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, UBND 



thành phố đã ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động. 

Đánh giá bước đầu về việc sáp nhập này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, văn 
phòng mới sau khi sáp nhập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội vào 
Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố hoạt động tốt, vận hành công 
việc bình thường, không bị gián đoạn hay chậm trễ so với trước đây. 

Còn theo ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND thành phố, các 
Ban quản lý dự án được thành lập trên cơ sở nhập chức năng quản lý 
của một đơn vị chuyên ngành như thành lập Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình giao thông, Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng hạ tầng - đô thị thành phố, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 
các công trình dân dụng và công nghiệp… vẫn đảm bảo công việc, cơ 
cấu lại nhân sự tinh gọn, tăng cường sự tập trung trong chỉ đạo, điều 
hành quản lý của thành phố trong đầu tư các dự án đô thị cũng như 
giảm sự chồng chéo chức năng của các đơn vị trước đây 

Tinh giản bộ máy hành chính cấp phường, xã 

Mặc dù đã đạt được một số kết quả quan trọng kể trên nhưng theo 
UBND Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay tiến độ thực hiện sắp xếp, 
kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn chậm, chưa đạt yêu 
cầu. Một số chức năng quản lý nhà nước vẫn còn chồng chéo, chưa 
phù hợp với thực tiễn. Số lượng tinh giản biên chế chưa đạt được yêu 
cầu so với chỉ tiêu đề ra. Chưa tiếp tục tổ chức thi tuyển chức danh 
lãnh đạo cấp sở, ngành, cấp phó phòng và tương đương theo quy định. 
Thái độ của cán bộ, công chức, viên chức trong quan hệ tiếp xúc với 
nhân dân vẫn còn chưa chuẩn mực. 

Một trong những giải pháp trọng tâm của UBND thành phố đẩy mạnh 
cải cách hành chính bộ máy quản lý là việc sắp xếp lại các đơn vị hành 
chính cấp huyện, cấp xã. Mới đây, UBND thành phố đã thống nhất Tờ 
trình số 2876/TTr-SNV, ngày 26/7/2019 của Sở Nội vụ về phương án 
tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn 
thành phố giai đoạn 2019 – 2021. UBND thành phố giao Sở Nội vụ 
hoàn chỉnh nội dung báo của sở, tham mưu văn bản cho UBND thành 
phố để trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định. 

Cụ thể, tại Quận 2 sẽ nhập phường An Khánh và phường Thủ Thiêm 
thành một phường; nhập phường Bình Khánh và Bình An thành một 
phường. Quận 3 sẽ nhập 3 phường là Phường 6, Phường 7, Phường 8 
thành một phường; nhập Phường 13, 12, 14 thành một phường. Quận 



4 sẽ nhập Phường 5, Phường 1 thành một phường; nhập Phường 12, 
13 thành một phường. Quận 5 sẽ nhập Phường 12, Phường 13 thành 
một phường. Trong khi đó, Quận 10 sẽ nhập Phường 3, Phường 2 
thành một phường và quận Phú Nhuận sẽ nhập Phường 12, Phường 
11 thành một phường; nhập Phường 14 và Phường 13 thành một 
phường. 

Theo quan điểm của UBND thành phố, dân số trung bình của thành 
phố hiện nay có hơn 8,5 triệu dân, sau 5 năm gia tăng thêm 1 triệu 
người. Quá tình đô thị hóa diễn ra rất nhanh, cùng với đó là tình trạng 
quá tải về hạ tầng, giao thông, trường học, bệnh viện trên diện rộng, 
tạo áp lực rất lớn lên bộ máy quản lý nhà nước. 

Trong bối cảnh đó, những phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 
này là những phường ở vị trí lõi trung tâm của thành phố, áp lực quản 
lý hành chính, quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân không những tại 
địa phương mà còn khách du lịch, bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân, 
người dân tạm cư. 

UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, sở, ban ngành đẩy 
mạnh việc sắp xếp và kiện toàn tổ chức cơ quan hành chính đơn vị sự 
nghiệp công lập và khu phố, ấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu 
quả; 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 
chuyển cán bộ, công chức, viên chức. 

Cùng với nhiều giải pháp như đơn giản thủ tục hành chính, ứng dụng 
công nghệ thông tin thì việc cải cách bộ máy quản lý, tinh giản biên chế 
sẽ góp phần quan trọng để thành phố hoàn thành chủ đề “năm đột phá 
về cải cách hành chính”, đồng thời tạo động lực để tiếp tục cải cách 
mạnh mẽ những năm tiếp theo. 
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11. Cải cách hành chính tại TP Hồ Chí Minh - Bài 
cuối: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo 
hiệu quả công việc 
Nền hành chính tinh gọn, hiệu quả sẽ tạo ra môi trường phục vụ, 
đầu tư, kinh doanh thông thoáng, đem lại sự hài lòng cho người 
dân và doanh nghiệp. Đây vừa là thách thức nhưng đồng thời 
cũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm đang được chính quyền 
Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực thực hiện. 



Từ sự sụt giảm cạnh tranh 

Tháng 3/2019, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố 
về Báo cáo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018, trong đó 
Thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng 10/63, điểm số tăng 0,15 điểm so với 
năm 2017 từ 65,19 thành 65,34 điểm. Trong 10 chỉ số thành phần của 
PCI thành phố năm 2018 có tới 6 chỉ số giảm điểm gồm: Chỉ số gia 
nhập thị trường (giảm 0,13 điểm), chỉ số tiếp cận đất đai (giảm 0,68 
điểm), chỉ số chi phí thời gian (giảm 0,06 điểm), chỉ số dịch vụ hỗ trợ 
doanh nghiệp (giảm 0,18 điểm), chỉ số đào tạo lao động (giảm 0,29 
điểm), chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự (giảm 0,03 điểm). 

Trong khi đó, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp 
tỉnh năm 2018 của thành phố cũng có 3 chỉ số giảm điểm là tính công 
khai minh bạch, trách nhiệm giải trình với người dân và cung ứng dịch 
vụ công. Thành phố nằm trong nhóm 16 tỉnh, thành đạt điểm thấp nhất. 
Thậm chí một số chỉ số mặc dù có tăng nhưng chỉ tăng nhẹ so với năm 
2017 như chỉ số “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”, chỉ số “Kiểm 
soát tham nhũng trong khu vực công” 

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã bày tỏ sự không hài lòng với chỉ 
số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh của thành phố năm 2018 khi bị 
tụt 2 hạng so với năm trước, chỉ đứng thứ 10/63 tỉnh thành. Chỉ số ứng 
dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 
4 của thành phố vẫn đứng 19/63, công tác cải cách bộ máy đứng 
36/63, chỉ số đánh giá tác động cải cách hành chính đến sự hài lòng 
của người dân, tổ chức đứng thứ 60/63 tỉnh, thành. 

Tỷ lệ hài lòng chung về cải cách hành chính của toàn thành phố đạt 
trên 82% nhưng chỉ số hài lòng về thủ tục đất đai, xây dựng và đầu tư 
đạt tỷ lệ thấp. Do đó, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn 
Thiện Nhân cho rằng, khi đánh giá kết quả hài lòng trong 6 tháng cuối 
năm 2019 thì thành phố cần bóc tách 3 lĩnh vực này, để có giám sát, 
nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân. 

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân dẫn 
đến việc nhiều chỉ số cạnh tranh hành chính bị giảm điểm là do việc 
báo cáo định kỳ chậm, một số nhiệm vụ quá hạn nhưng chưa hoàn 
thành, tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng 
thông tin điện tử hoặc Cổng dịch vụ công còn chậm. Một số sở, ngành, 
quận, huyện còn có hồ sơ trễ hạn, đáng chú ý có nhiều phòng chuyên 
môn thuộc sở, ngành cơ cấu không hợp lý, số lượng lãnh đạo cấp 
phòng bằng và nhiều hơn công chức không giữ chức vụ lãnh đạo. Vẫn 



còn đơn vị sự nghiệp chưa xây dựng đề án vị trí việc làm, tại thành phố 
có cán bộ, công chức làm việc tại cơ quan nhà nước bị kỷ luật từ mức 
khiển trách trở lên. Cùng với đó là việc giải ngân kế hoạch vốn ngân 
sách Trung ương chưa cao… 

Nỗ lực cải thiện năng lực hành chính công  
Trước tình hình đó, UBND Thành phố Hồ Chí Minh xác định cải cách 
hành chính là công việc trọng tâm, quan tâm chỉ đạo điều hành, tập 
trung, xuyên suốt từ sở, ban, ngành, UBND quận, huyện đến phường, 
xã, thị trấn để hỗ trợ cho các giải pháp cải thiện điểm số của chỉ số 
PAPI cũng như chỉ số PCI.  Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 
Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, cùng với việc triển khai nhiều giải 
pháp đồng bộ, tạo đột phá trong cải cách hành chính, thành phố cũng 
cần quan tâm tới việc triển khai ghi nhận sự hài lòng của người dân, 
không chỉ với 6 loại thủ tục hiện đang được thí điểm đánh giá mà phấn 
đấu đến tháng 6/2020, hơn 100 thủ tục ở quận huyện, phường, xã, thị 
trấn phải được chuẩn hóa. Đây là cơ sở để đánh giá cán bộ ở tất cả 
các khâu trong giải quyết hồ sơ hành chính. 

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh yêu 
cầu các thủ trưởng các đơn vị, sở ngành, quận huyện đánh giá hiệu 
quả thực hiện ủy quyền 85 đầu việc, Sở Nội vụ khẩn trương nghiên 
cứu, tham mưu UBND thành phố phương pháp đánh giá tăng thu nhập 
gắn liền với tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm thống 
nhất, công bằng trong triển khai thực hiện. Đồng thời, Văn phòng 
UBND thành phố chủ trì, tham mưu UBND thành phố ban hành quy chế 
hoạt động của “Phòng họp không giấy”, ứng dụng “Giao việc - nhắc 
việc thông minh”, rà soát hệ thống mạng hiện đang sử dụng để tiến tới 
nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật mạng, đảm bảo đồng bộ. Sở Thông 
tin và Truyền thông nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố đăng ký 
Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện thí điểm xây dựng đề án số 
hóa. 

Để nâng cao môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh, nâng cao các 
chỉ số năng lực cạnh tranh các cấp thành phố, bà Lê Thị Huỳnh Mai, 
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh “hiến kế” 
nhóm giải pháp gồm nâng cao chỉ số gia nhập thị trường, chi phí thời 
gian, tiếp cận đất đai, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý và 
an toàn trật tự, chỉ số đào tạo lao động. Theo đề xuất nói trên, các sở, 
ban, ngành, UBND 24 quận, huyện chú trọng việc ứng dụng công nghệ 
thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, UBND quận huyện công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng 



đất, quỹ đất, rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất. Trong thời gian tới, thành phố tập trung hơn nữa vào chỉ số giảm, 
đặc biệt 2 chỉ số giảm nhiều nhất là chỉ số về đất đai và chỉ số về lao 
động. 

Cũng theo bà Lê Thị Huỳnh Mai, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo để 
UBND thành phố chỉ đạo các sở ngành, phân tích, bóc tách những vấn 
đề cụ thể liên quan đến từng đơn vị về chỉ số PCI. Trên cơ sở đó, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp báo cáo UBND thành phố để ban 
hành chỉ thị áp dụng những việc cụ thể trên toàn địa bàn thành phố 
nhằm cải tiến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trên toàn địa bàn. 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong công tác cải cách hành 
chính, UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu Thủ trưởng các sở, 
ban ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện nâng cao trách nhiệm người 
đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành hoạt động cải cách hành chính các 
cấp, đẩy mạnh công tác khảo sát sự hài lòng của người dân doanh 
nghiệp đối với phục vụ cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố; 
đồng thời khắc phục tình trạng nợ đọng việc ban hành các văn bản quy 
phạm pháp luật, rà soát các thủ tục hành chính đang là rào cản liên 
quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, kéo giảm tỷ lệ trễ 
hạn trong giải quyết hồ sơ, nghiêm túc xin lỗi người dân, tổ chức khi để 
xảy ra trễ hạn. 

Với sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, sự vào 
cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp Thành phố 
Hồ Chí Minh đang kỳ vọng cải cách hành chính sẽ tạo bước đột phá, 
không chỉ giúp hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đề ra 
mà còn tạo động lực và môi trường sống, môi trường đầu tư, kinh 
doanh hấp dẫn, xứng tầm với truyền thống năng động, sáng tạo cũng 
như vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. 

Theo baotintuc.vn 

 

12. Đà Nẵng quyết xử lý tiêu cực liên quan tới đăng 
ký đất đai 
 “Lãnh đạo Sở quyết tâm “đánh” mạnh vào những tiêu cực tại Văn 
phòng đăng ký đất đai, bởi thời gian qua nghe dư luận phản ánh 
thấy buồn quá, làm mất hình ảnh cán bộ, nhất là ngành tài nguyên 
và môi trường". 



Ông Nguyễn Hồng Song, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai thành 
phố Đà Nẵng (VPĐKĐĐ TP) vừa có báo cáo 319/BC-VPĐKĐĐ về việc 
thực hiện luân chuyển viên chức, người lao động tại các chi nhánh và 
phòng chuyên môn. 

Trao đổi với phóng viên ngày 08/9/2019, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc 
Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đà Nẵng cho biết lãnh đạo Sở 
quyết tâm “đánh” mạnh vào những tiêu cực tại VPĐKĐĐ TP, bởi thời 
gian qua nghe dư luận phản ánh thấy buồn quá, làm mất hình ảnh cán 
bộ, nhất là ngành tài nguyên và môi trường. 

Theo đó, ngày 25/6/2019, Sở TN&MT Đà Nẵng có công văn 
1954/STNMT-VP yêu cầu chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành 
chính cho tổ chức, cá nhân, trong đó yêu cầu VPĐKĐĐ TP kiểm tra 
việc thực hiện công vụ của viên chức, người lao động thuộc thẩm 
quyền quản lý ngay khi tiếp nhận thông tin phản ảnh tiêu cực về hành vi 
hành chính. 

“Kịp thời báo cáo Sở khi tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ 
chức, cá nhân về quy định hành chính. Kiên quyết xử lý kỷ luật hoặc 
thay thế, chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp “ngâm” hồ 
sơ và các trường hợp vòi vĩnh, sách nhiễu”, công văn yêu cầu. 

Chỉ 1 tuần sau, đến ngày 02/7/2019, Sở TN&MT Đà Nẵng lại tiếp tục có 
công văn 2068/STNMT-VP về việc chấn chỉnh công tác giải quyết thủ 
tục hành chính về đất đai, yêu cầu Giám đốc VPĐKĐĐ TP triển khai 
ngay các giải pháp khắc phục. 

Văn bản này nhấn mạnh tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện 
kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và xử lý nghiêm các 
biểu hiện tiêu cực của cán bộ.  

Theo ông Nguyễn Hồng Song, sau khi nhận được chỉ đạo, VPĐKĐĐ 
TP đã có công văn 570/VPĐKĐĐ-HCTH ngày 12/7/2019 gửi Chi nhánh 
VPĐKĐĐ các quận, huyện và phòng chuyên môn về việc chấn chỉnh 
công tác giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, đồng thời 
triển khai trực tiếp đến cán bộ chủ chốt thuộc VPĐKĐĐ TP, các chi 
nhánh và đã xử lý trực tiếp một số cá nhân cụ thể sau khi tiếp nhận 
phản ánh tiêu cực về hành vi hành chính. 

Theo ông Song, để triển khai triệt để ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở 
TN&MT và thực hiện tốt đạo đức công vụ, giải quyết thủ tục hành chính 
ngày càng tốt hơn, VPĐKĐĐ TP Đà Nẵng căn cứ Quyết định 3217/QĐ-
UBND ngày 01/6/2015 của Chủ tịch UBND thành phố quy định về định 
kỳ luân chuyển, đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức đang 



công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản 
lý. 

Đồng thời, căn cứ Công văn 733/STNMT-VP ngày 18/3/2019 của Sở 
TN&MT về rà soát và triển khai thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công 
tác, căn cứ Kế hoạch 07/KH-VPĐKĐĐ ngày 18/4/2019 của VPĐKĐĐ 
TP về kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức, 
người lao động thuộc VPĐKĐĐ TP. 

Trên cơ sở đó, người đứng đầu VPĐKĐĐ TP Đà Nẵng đề xuất: Nhằm 
khắc phục những thiếu sót, hạn chế trong thi hành công vụ thời gian 
qua, đồng thời nâng cao năng lực, trách nhiệm, trình độ chuyên môn 
của Chi nhánh VPĐKĐĐ tại các quận, huyện ngày một tốt hơn, 
VPĐKĐĐ TP kính đề nghị Giám đốc Sở TN&MT thống nhất chủ trương 
về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức, người lao động 
giữa các Chi nhánh VPĐKĐĐ và phòng chuyên môn thuộc VPĐKĐĐ 
TP./. 

Theo dangcongsan.vn 

 

13. Cải cách hành chính tại Hải quan Quảng Bình: 
Doanh nghiệp thuận lợi, người dân hài lòng 
Cục Hải quan Quảng Bình đang áp dụng nhiều biện pháp cải cách 
hành chính, tạo sự thuận lợi và thân thiện khi phục vụ người dân, 
doanh nghiệp. 
Những năm gần đây, cùng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội rất 
nhanh của tỉnh, Cục Hải quan Quảng Bình đã triển khai quyết liệt, đồng 
bộ nhiều giải pháp cải cách hành chính, trở thành một trong những cơ 
quan quản lý nhà nước đi đầu trong cải cách, hiện đại hóa trên địa bàn. 

Ông Nguyễn An Tình - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Bình - 
cho biết những năm gần đây đơn vị đẩy nhanh cải cách thủ tục hành 
chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nâng cao năng lực cán 
bộ, công chức và cải thiện cơ sở pháp lý… trong điều hành, giải quyết 
công việc. 

Thực hiện đúng phương châm hành động của ngành “chuyên nghiệp – 
minh bạch – hiệu quả”, Hải quan Quảng Bình tạo mọi điều kiện thuận 
lợi cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong quá trình thực hiện 
hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Đơn vị cũng kịp thời hỗ trợ, 
giải quyết những khó khăn vướng măc phát sinh thông qua đường dây 



nóng, tích cực tuyên truyền chế độ chính sách mới cho các doanh 
nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh… 

Đáng chú ý, công tác cải cách, hiện đại hóa được Hải quan Quảng 
Bình thực hiện trên cơ sở gắn với thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, xây 
dựng lực lượng hải quan trong sạch, vững mạnh. Theo đó, hàng năm, 
đơn vị thực hiện điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công 
chức, sắp xếp, bố trí lại nguồn nhân lực theo yêu cầu vị trí việc làm. 

 
Kiểm tra hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh để ngăn chặn việc 

buôn lậu, vận chuyển trái phép ngoại tệ, vàng, kim loại quý, đá quý và 
hàng hóa qua biên giới tại Cửa khẩu Cha Lo. 

Đồng thời tổ chức đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp 
ứng yêu cầu công tác cải cách, hiện đại hóa; tăng cường công tác kiểm 
tra, kiểm soát nội bộ. Trong đó chú trọng kiểm tra việc thực hiện quy 
trình thủ tục hải quan, tuyên ngôn phục vụ khách hàng, quy chế hoạt 
động công vụ và các quy định về kỷ luật, kỷ cương của ngành, đơn vị. 

Nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp trên theo tinh thần 
vừa phục vụ, vừa quản lý, hiện nay 100% doanh nghiệp làm thủ tục hải 
quan được thực hiện bằng phương thức điện tử thông qua hệ thống 
thông quan tự động (VNACCS/VCIS). 

Thời gian thông quan giải phóng hàng liên tục được rút ngắn qua từng 
năm. Cụ thể, năm 2018, tờ khai luồng xanh được hệ thống thông quan 
trong vòng 3 giây, tờ khai luồng vàng, luồng đỏ, thời gian kiểm tra chi 



tiết hồ sơ trung bình là 5 phút, thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa trung 
bình 55 phút, tương đương 2017. Tuy nhiên, tổng thời gian tính từ khi 
tiếp nhận tờ khai đến khi thông quan giải phóng hàng được rút ngắn rất 
lớn, khoảng 20 giờ đối với hàng nhập khẩu và 13 giờ đối với hàng xuất 
khẩu thông quan tại cửa khẩu/cảng, rút ngắn 214 giờ đối với hàng nhập 
khẩu đưa về bảo quản… 

 
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Quảng Bình. 

Hải quan Quảng Bình cũng đưa vào áp dụng hình thức nộp thuế điện 
tử và thông quan 24/7, tạo điều kiện cho người nộp thuế thực hiện 
nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước “mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện”. 

Tỷ lệ tờ khai kiểm tra chuyên ngành thực hiện qua cổng thông tin một 
cửa quốc gia đạt 92%, cơ chế một cửa quốc gia đối với đường hàng 
không và đường biển cũng đã được triển khai thực hiện thông suốt. 
Đơn vị cũng đã kết nối và sẵn sàng áp dụng cơ chế một cửa ASEAN 
khi có hồ sơ phát sinh. 

Thời điểm hiện tại 100% thủ tục hành chính tại Cục Hải quan tỉnh 
Quảng Bình được thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến ở cấp 
độ 3, cấp độ 4. 

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Bình cho biết thời gian tới đơn vị 
tiếp tục rà soát, tập hợp các khó khăn, vướng mắc, bất cập, chồng 
chéo của hệ thống pháp luật hải quan để kiến nghị sửa đổi, bổ sung 
nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan đồng bộ với các pháp 



luật khác có liên quan, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam 
tham gia. 

 
Lực lượng Hải quan Quảng Bình phối hợp Bộ đội Biên phòng tuần tra 

khu vực biên giới. 

Duy trì hiệu quả hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ 
thống công nghệ thông tinh hỗ trợ phương pháp quản lý hải quan hiện 
đại, thực hiện thu ngân sách, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử 
nhằm tiếp tục rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho 
hoạt động thương mại. 

Triển khai hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN. 
Trong đó đảm bảo hệ thống thông tin được kết nối, truy cập cổng thông 
tin một cửa quốc gia. Đồng thời, tiếp tục duy trì tỷ lệ 100% thủ tục hành 
chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4, sẵn 
sàng áp dụng các thủ tục mới của các bộ, ngành thực hiện qua cơ chế 
một cửa quốc gia khi có phát sinh trên địa bàn. 

8 tháng thu ngân sách đạt 65,3% chỉ tiêu 

Ông Nguyễn Anh Tình cho biết tính đến 25/8, Cục Hải quan tỉnh Quảng 
Bình thu ngân sách được 124,1 tỷ đồng, đạt 65,3% chỉ tiêu, tăng 4,2% 
so với cùng kỳ 2018. 



Từ giờ đến cuối năm, Hải quan Quảng Bình thực hiện đồng bộ, quyết 
liệt các giải pháp thu ngân sách, thu hồi nợ thuế phấn đấu hoàn thành 
chỉ tiêu thu ngân sách được giao 

Cụ thể, tập trung theo dõi chặt chẽ tình hình thu thuế, xử lý, thu hồi nợ 
thuế chuyên thu, tạm thu, thực hiện các biện pháp đốc thu, không để 
phát sinh nợ thuế quá hạn. 

Đồng thời phân tích, đánh giá và dự báo tình hình xuất nhập khẩu trên 
địa bàn theo từng kỳ để xây dựng và triển khai các biện pháp thu ngân 
sách hiệu quả, theo dõi, quản lý sát tình hình thu nộp ngân sách và chú 
trọng tạo nguồn thu mới. 

Bên cạnh đó, vận động và hướng dẫn doanh nghiệp tham gia thực hiện 
đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7. Tập trung chống thất thu 
qua kiểm tra trị giá tính thuế, qua áp mã số hàng hóa và áp mức thuế, 
nhất là các mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch xuất nhập khẩu lớn. 
Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác chống thất 
thu thuế. 

Về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, ông Tình cho 
hay từ đầu năm đến nay, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận 
chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới trên địa bàn giảm về 
số vụ so với cùng kỳ năm 2018, tuy nhiên, vẫn còn diễn biến phức tạp 
chủ yếu tập trung tại khu vực cửa khẩu Cha Lo. 

Thủ đoạn chủ yếu các đối tượng sử dụng là ngụy trang, cất giấu tại các 
vị trí hầm hàng, thùng, đáy hoặc thu, giấu tại nhiều vị trí khác nhau trên 
phương tiện xe ô tô cá nhân hoặc phương tiện vận tải chở hàng hóa 
xuất nhập khẩu như nắp ca bô, xắc-xi, ca bin buồng lái, trong hành lý 
của người xuất nhập cảnh để cất giấu hàng hóa trái phép đưa về Việt 
Nam tiêu thụ. 

Bên cạnh đó, trên tuyến biển, xuất hiện tình trạng một số tàu vỏ sắt của 
cá nhân thực hiện buôn bán dầu trái phép trên biển. 

Theo vtcnews.vn 

 

14. 2 thanh niên không mang CMND bị công an tạm 
giữ: Phó chủ tịch Quận nói gì? 
Mạng xã hội xuất hiện thông tin một số người đi ăn liên hoan ở 
P.Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân, TP.HCM) bị công an phường tạm 



giữ gần 24 giờ vì... quên đem CMND khiến nhiều người bức xúc 
cho rằng công an "vô lý". 

 
Một trường hợp kiểm tra hành chính của lực lượng chức năng 

Theo các bài đăng trên mạng xã hội, ngày 5.9, một nhóm người đến ăn 
liên hoan tại nhà người quen ở đường 5B (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình 
Tân, TP.HCM). Khi mọi người đang ăn uống thì gần 30 người gồm 
công an phường, công an quận, CSGT… vào nhà kiểm tra hành chính, 
giấy tờ tuỳ thân. 

Trong số đó, có 2 người là anh Nguyễn Hữu Quyền (sinh năm 1989) và 
anh Đặng Quang Vinh (sinh năm 1986) bị mất chứng minh nhân dân 
(có xác nhận mất) và xuất trình GPLX nhưng công an không đồng ý. 
Sau đó, công an đưa 2 anh về trụ sở Công an phường Bình Hưng Hòa 
A làm việc. Đến 11 giờ ngày 6.9, công an mới cho 2 người này về nhà. 

Sau khi đăng tải, thông tin trên nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và 
bình luận. Đa số các ý kiến cho rằng công an tạm giữ người gần 24 giờ 
chỉ vì không mang theo CMND như vậy là quá máy móc và vô lý. Một 
số ý kiến cũng đặt nghi vấn phải có uẩn khúc gì nên công an mới đi 
đông như vậy. 

Nickname Bùi Nguyễn Tiến Huy cũng nêu ý kiến: "Mình thấy CMND là 
giấy tờ cực quan trọng , đi đâu các bạn nên mang trong mình để còn 
xảy ra việc gì còn chứng minh được bạn là ai. Mình nghĩ việc công an 
nghi vấn để kiểm tra cũng không hẳn là xấu, có khi đang có chiến dịch 
hoặc nghi vấn phạm tội hay gì đó thì sao. Còn CMND đang bị mất thì 
đem giấy hẹn của phường, quận chứng minh thôi". 



Facebook Huỳnh Tiến Nhàn thì bức xúc: "Người ta bị mất giấy chứ có 
phải là cướp đâu mà tạm giữ 24 giờ. Nếu xuất trình được giấy xác 
nhận mất CMND thì đã rõ mã số trong CMND người ta còn gì". 

Lãnh đạo UBND quận Bình Tân nói gì? 
Ngày 8.9, trao đổi với Thanh Niên, ông Đỗ Đình Thiện, Phó Chủ tịch 
UBND Q.Bình Tân cho biết, theo báo cáo của UBND phường Bình 
Hưng Hòa A gửi lên UBND quận, việc công an tạm giữ người không 
xuất trình được CMND khi kiểm tra là có căn cứ. 

Theo ông Thiện, lúc 11 giờ 13 phút ngày 5.9, tại đường 5B, khu phố 6, 
P.Bình Hưng Hòa A, bà Quách Lan Phương (sinh 1978, ngụ tại số nhà 
52) đang ở trong nhà thì có ông Trần Quang Sáu (sinh 1977, tạm trú: 
81C đường 5B) cùng với 2 nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến trước 
cửa nhà chửi tục và có lời nói xúc phạm nhân phẩm của bà Phương, 
sau đó ra về. Nguyên nhân là do ông Sáu thường xuyên đỗ xe tải lên 
vỉa hè nhà bà Phương nhưng chị không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn. 

Đến 16 giờ 20 cùng ngày, ông Sáu cùng với khoảng 6 người (chưa rõ 
lai lịch) tiếp tục đến nhà bà Phương đập cửa và liên tục chửi bới nên bà 
Phương điện thoại báo công an phường. 

Công an đến hiện trường và mời làm việc đối với ông Trần Quang Sáu 
cùng 2 thanh niên là Nguyễn Hữu Quyên (sinh 1989, quê Thanh Hóa) 
và Đặng Quang Vinh (sinh 1986, quê Đồng Nai; hiện tạm trú ở phường 
Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân) đang ngồi tại nhà ông Sáu về trụ sở 
Công an phường làm việc. 

Tại trụ sở công an, ông Sáu cho biết có qua nhà bà Phương nói chuyện 
nhưng không có lời lẽ xúc phạm và đe dọa; Quyên và Vinh thì cho biết 
sang nhà ông Sáu xem bóng đá. Do Quyên, Vinh không xuất trình 
được giấy tờ tùy thân nên công an phường tạm giữ hành chính để chờ 
xác minh thông tin về nhân thân lai lịch.  

Qua xác minh Quyên, Vinh chưa có tiền án, tiền sự, thử test không có 
sử dụng trái phép chất ma túy và bị thất lạc chứng minh nhân dân nên 
công an phường đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Quyên, Vinh về 
hành vi “không xuất trình chứng minh nhân dân khi kiểm tra”. 
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