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1. Doanh nghiệp rủi ro về thuế chỉ được sử dụng hóa 
đơn điện tử có mã xác thực 
Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về hóa đơn điện tử vừa 
được Bộ Tài chính ban hành là căn cứ pháp luật quan trọng để đẩy nhanh 
việc triển khai và sử dụng hóa đơn điện tử. 

Theo bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA), 
Thông tư 68/2019/TT-BTC (Thông tư 68) giúp giải quyết nhiều vướng 
mắc trong việc thực hiện hóa đơn điện tử. 

 

Hướng dẫn người nộp thuế ở Cục Thuế Hà Nội 

Chẳng hạn, khi lập hóa đơn điện tử thường xảy ra trường hợp ngày lập 
hóa đơn khác với ngày người bán ký số, ký điện tử. Theo hướng dẫn của 
Thông tư 68, thời điểm lập hóa đơn điện tử được xác định theo thời điểm 
người bán ký, ký điện tử. Như vậy, vướng mắc về thời gian xuất hóa đơn 
điện tử đã được xử lý. 

Hay, trong nội dung trên hóa đơn điện tử có các ký tự về số, đối với các 
hóa đơn của doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài lập; ví dụ như các dấu 
chấm, dấu phẩy… thì Thông tư 68 hướng dẫn rất cụ thể, đó là mã ký hiệu 
ngoại tệ thì phải theo chuẩn mực quốc tế. Quy định này rất rõ ràng, tránh 
có những cách hiểu khác nhau. 



Với những hóa đơn điện tử không có chữ ký của người mua cũng được 
Thông tư 68 hướng dẫn rất cụ thể, được liệt kê hóa. Khi bán hàng hóa, 
cung cấp dịch vụ cho người nước ngoài, hóa đơn điện nước… sẽ không 
cần chữ ký của người mua; hoặc trong nội dung hóa đơn điện tử đối với 
hoạt động xây dựng, lắp đặt  thực hiện theo từng phần, từng hạng mục 
công trình bàn giao; hoặc xây nhà để bán có thu tiền theo tiến độ thì 
không cần phải ghi cụ thể giá trị công trình hoàn thành bàn giao trên hóa 
đơn. 

Một nội dung khác trong thông tư đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho 
người nộp thuế, đó là trong trường hợp hóa đơn điện tử có sai sót như về 
địa chỉ, mặt hàng… nhưng không sai mã số thuế thì người bán trao đổi 
với người mua để sửa đổi nội dung ghi trên hóa đơn, đồng thời thông báo 
cho cơ quan thuế trên hệ thống, không phải lập lại hóa đơn điều chỉnh 
như quy định trước đây. Trường hợp ghi sai cả mã số thuế, thuế suất thì 
hai bên cùng trao đổi và thông báo với cơ quan thuế để hủy hóa đơn, lập 
lại hóa đơn mới… Có thể nói, việc xử lý hóa đơn có sai sót đối với hóa 
đơn điện tử được hướng dẫn cụ thể hơn trước đây rất nhiều, điều này 
vừa cải cách giảm thiểu thủ tục hành chính, nhưng cũng đảm bảo được 
tính chính xác của hóa đơn… 

Cũng theo hướng dẫn của Thông tư 68, các doanh nghiệp hoạt động 
trong các lĩnh vực điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng 
không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài 
chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh 
siêu thị… sẽ áp dụng Hợp đồng điện tử không có mã của cơ quan thuế. 

Các trường hợp có rủi ro về thuế sẽ bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử có 
mã của cơ quan thuế. Cụ thể, đó là doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu 
dưới 15 tỷ đồng, không chứng minh được quyền sở hữu tài sản hợp pháp 
( nhà máy, xưởng sản xuất, kho hàng, phương tiện vận tải, cửa hàng …); 
Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khai thác đất, đá, cát, sỏi.; 
Doanh nghiệp có giao dịch qua ngân hàng đáng ngờ theo quy định của 
pháp luật về phòng, chống rửa tiền; Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn 
điện tử có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh từ 2 lần trở lên trong vòng 12 
tháng mà không khai báo theo quy định hoặc không kê khai, nộp thuế ở 
nơi đăng ký mới theo quy định… 

Đây là những tiêu chí rất cụ thể để xác định doanh nghiệp nào thuộc đối 
tượng rủi ro cao về thuế, từ đó cơ quan thuế thông báo cho doanh nghiệp 
sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế ngay từ đầu. 
Quy định này rất cụ thể, rõ ràng để các doanh nghiệp thực hiện, tránh 
những vướng mắc sau này. 



Thông tư 68/2019/TT-BTC có hiệu lực 14/11/2019. Sau ngày 
14/11/2019 các quy định khác hiện hành về hóa đơn theo Nghị định 51, 
Nghị định 04 vẫn có hiệu lực thi hành. Đến 1/11/2020 thì tất cả các văn 
bản quy định về hóa đơn trước đây sẽ không còn hiệu lực, phải thực 
hiện theo Thông tư 68. 

 Theo enternews.vn 

 

2. Cách tiếp cận đúng hướng 
Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vừa công bố báo cáo về chỉ số năng 
lực cạnh tranh toàn cầu (GCR), trong đó nền kinh tế Việt Nam đã có 
bước nhảy ngoạn mục lên thứ hạng 67, tăng 10 bậc so với năm 
ngoái. 

Trong phần nhận xét chung, báo cáo của WEF nhấn mạnh: 10 năm kể từ 
khi xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu, bất chấp nỗ lực của các ngân 
hàng trung ương đã bơm hơn 10.000 tỷ USD để tiếp sức, nền kinh tế thế 
giới vẫn sa lầy trong một chu kỳ năng suất thấp. Tuy nhiên, trong bối cảnh 
u ám chung, các nền kinh tế chọn cách tiếp cận toàn diện để giải quyết 
những thách thức về kinh tế-xã hội sẽ vươn lên thành điểm sáng. 

 

Kinh tế Việt Nam liên tục tăng trưởng cao và ổn định trong những năm qua. 



GCR là một trong số ít các báo cáo kinh tế vĩ mô toàn cầu có uy tín mà các 
quốc gia trên thế giới có thể tham chiếu để đánh giá kết quả và nỗ lực 
điều hành kinh tế vĩ mô trong nước. Với lịch sử 40 năm thực hiện, GCR 
xếp hạng 141 quốc gia và nền kinh tế, dựa trên hơn 100 chỉ số trên nhiều 
lĩnh vực khác nhau từ năng lực đổi mới sáng tạo, nền tảng tài chính, quy 
mô thị trường tới y tế, giáo dục. Với tôn chỉ "đánh giá năng lực kiến tạo 
thịnh vượng cho người dân của các quốc gia", GCR không chỉ nhấn 
mạnh vào tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn kèm theo các yếu tố bền 
vững thể hiện ở tiềm năng tăng trưởng trong tương lai và sự gắn kết xã 
hội. 

Có thể thấy việc Việt Nam trở thành một điểm sáng trong báo cáo là nhờ 
sự kết hợp hoàn hảo của hai yếu tố nói trên. GDP tăng trưởng liên tục và 
ổn định ở mức cao; lạm phát duy trì trong mục tiêu đặt ra; an ninh quốc 
phòng được đảm bảo... Trong khi đó, tinh thần cải cách thể chế kinh tế 
hừng hực từ phía chính phủ đang khơi dậy làn sóng khởi nghiệp trong 
dân tiếp tục minh chứng cho tiêu chí "gắn kết xã hội" được duy trì trong 
nhiều năm qua. Báo cáo của WEF ghi nhận rất cao các yếu tố này, qua 
đó giúp Việt Nam đạt điểm số cao nhất (100 điểm) cho hai chỉ số "tỷ lệ 
lạm phát ổn định nhất" và "mức độ xảy ra khủng bố thấp nhất". 

Nhìn vào các chỉ số trong nước, thống kê mới nhất của Bộ Công Thương 
cho thấy kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm đã tăng 8,2% so với cùng 
kỳ năm trước. Việc tham gia các hiệp định thương mại tự do với các cam 
kết cắt giảm thuế quan của các đối tác đối với hàng có xuất xứ Việt Nam 
đã làm tăng khả năng cạnh tranh và giúp hàng hóa của Việt Nam mở rộng 
thị phần tại các thị trường đối tác. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu của 
khu vực kinh tế trong nước tăng tới 16,4%, cao hơn nhiều so với khu vực 
có vốn đầu tư nước ngoài. 

Trong khi đó, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI) thông qua đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn 
mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong 9 tháng đạt 26,16 tỷ USD, 
tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ lệ vốn đầu tư/GDP cho phát triển 
toàn xã hội cũng tăng lên 33,4%, tiếp tục khẳng định xu hướng tăng dần 
đều trong các năm qua và thuộc loại cao trên thế giới. Điều này cho thấy 
một niềm tin rất lớn của các doanh nghiệp trong nước vào tinh thần cải 
cách, khuyến khích đầu tư của Chính phủ. Đó không chỉ là những chỉ thị 
hô hào suông, mà là những hành động, giải pháp cụ thể để tạo điều kiện 
tốt nhất cho một tinh thần khởi nghiệp đang dâng cao. 

Thành tựu của một năm có được là nhờ những nỗ lực bền bỉ của nhiều 
năm trước đó cộng lại. Tiến trình cải cách thể chế trong thời gian qua của 
Việt Nam được thể hiện bằng việc ký kết và thực thi nhiều hiệp định 
thương mại tự do song phương và đa phương, thúc đẩy cơ chế Một cửa 



quốc gia ASEAN; kết hợp với những cải cách ở trong nước như chương 
trình cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện kinh doanh và thủ tục hành 
chính kiểm tra chuyên ngành; thúc đẩy chính phủ điện tử và nền kinh tế 
số; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; nâng cao chỉ số năng lực 
cạnh tranh ở các địa phương... 

Câu chuyện tăng trưởng kinh tế không nhất thiết phải đánh đổi với phát 
triển bền vững hay ổn định xã hội đã được nhiều quốc gia trên thế giới 
chứng minh. Sự ghi nhận của WEF cho thấy Chính phủ đang có cách tiếp 
cận đúng hướng trong điều hành vĩ mô, lấy ổn định là mục tiêu hàng đầu 
mà không theo đuổi thành tích tăng trưởng. 

Theo baotintuc.vn 

 

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường: 100% văn bản điện 
tử gắn với chữ ký số 
Sáng 14-10, Bộ Tài nguyên và Môi trường họp báo thường kỳ. Tại 
cuộc họp, đại diện Bộ thông tin đến báo chí về kết quả thực hiện 
Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải 
pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử tại Bộ Tài nguyên và 
Môi trường; Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực viễn 
thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2040. 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin đến các cơ quan báo chí tại buổi 
họp báo 



Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP 
của Chính phủ, Bộ đã hoàn thành Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ 
http://dvctt.monre.gov.vn và Hệ thống cổng thông tin điện tử của Bộ tại 
địa chỉ https://dvc.monre.gov.vn. 

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường sử dụng văn bản điện tử gắn với 
chữ ký số; sử dụng chung cơ sở dữ liệu người dùng, liên thông với hệ 
thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử, tạo sự thống nhất, đồng bộ, 
thuận tiện, an toàn trong triển khai Chính phủ điện tử của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường. Bộ hoàn thành, đưa vào sử dụng 114 dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 và 4; tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử gắn với chữ ký số tại 
Bộ đạt 100%. 

Về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia 
đến năm 2030, tầm nhìn 2040, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Bộ 
đã có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị xây dựng kế 
hoạch thực hiện; đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực 
hiện chiến lược. 

Bộ cũng đã phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển 
lĩnh vực viễn thám quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040; giao 
Cục Viễn thám quốc gia hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tiếp tục 
xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện chiến lược của các bộ, ngành, địa 
phương. 

Theo hanoimoi.com.vn 

 

4. Yêu cầu Bộ TT&TT lược bỏ nội dung quá chi tiết 
trong Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 
phiên bản 2.0 
Trong ý kiến về Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 
2.0, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ TT&TT xem xét lược bỏ 
những nội dung quá chi tiết (chuyển thành tài liệu hướng dẫn) để bảo 
đảm tính mở và tự chịu trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương. 



 

Khi được ban hành, Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên 
bản 2.0 sẽ là căn cứ để các bộ, ngành, địa phương xây dựng, cập nhật 

Kiến trúc Chính phủ điện tử, đảm bảo triển khai Chính phủ điện tử có hiệu 
quả, tránh đầu tư trùng lặp. 

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho hay, ngày 23/9/2019, Bộ TT&TT 
đã trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ đề nghị phê duyệt Khung Kiến trúc 
Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0. 

Trên cơ sở hồ sơ trình của Bộ TT&TT, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức 
Đam đã có ý kiến chỉ đạo: Bộ TT&TT xem xét lược bỏ những nội dung 
quá chi tiết (chuyển thành tài liệu hướng dẫn) để bảo đảm tính mở và tự 
chịu trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương. 

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ TT&TT cân nhắc việc Bộ thẩm định kiến 
trúc Chính phủ điện tử/ Chính quyền điện tử của các bộ, ngành, địa 
phương. Nếu Bộ TT&TT thấy buộc phải thẩm định để bảo đảm nhiệm vụ 
“chịu trách nhiệm chính về Chính phủ điện tử của Bộ trưởng thì cần quy 
định rõ thời hạn để không bị ách tắc. 

Xây dựng Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 phù 
hợp với xu hướng phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới và bối cảnh 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã được Bộ TT&TT xác định là một 
trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong năm 2019 này. 



Khi được ban hành, Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên 
bản 2.0 sẽ là căn cứ để các bộ, ngành, địa phương xây dựng, cập nhật 
Kiến trúc Chính phủ điện tử, đảm bảo triển khai Chính phủ điện tử có hiệu 
quả, tránh đầu tư trùng lặp và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, 
nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, xây dựng Chính 
phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số. 

Trước đó, vào trung tuần tháng 4/2019, thời điểm lấy ý kiến đóng góp của 
các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng đông đảo người dân cho dự 
thảo lần 3 của Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 
2.0, Bộ TT&TT đã chia sẻ những về những điểm mới chủ yếu của dự thảo 
Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 so với phiên bản 1.0. 

Cụ thể, Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 được xây dựng 
phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng phát triển Chính phủ điện tử 
hướng tới chính phủ số; bổ sung các nguyên tắc xây dựng Kiến trúc 
Chính phủ điện tử; bổ sung định hướng phát triển Chính phủ điện tử của 
quốc gia; bổ sung khái niệm về Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt 
Nam, Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử 
cấp tỉnh; bổ sung các mô hình tham chiếu. 

Bên cạnh đó, dự thảo 3 của Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 
phiên bản 2.0 còn thể hiện rõ mô hình kết nối Chính phủ điện tử Việt 
Nam, mô tả tóm tắt các thành phần (bao gồm một số hệ thống lớn của 
quốc gia); cập nhật một số nội dung về các xu thế phát triển công nghệ 
như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo…; thống nhất sử 
dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của Đảng và Nhà nước làm hạ 
tầng truyền dẫn trong CPĐT Việt Nam; bổ sung nội dung an toàn thông tin 
mạng; bổ sung phương pháp tiếp cận Kiến trúc CPĐT và khung tham 
chiếu tương hợp. 

Theo ictnews.vn 

 

5. ‘Luật Đầu tư sửa đổi phải khắc phục tình trạng 
chồng chéo, thiếu rõ ràng’ 
Góp ý cho Dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi, ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban 
Pháp chế VCCI cho biết: “Có rất nhiều xung đột pháp luật, đặc biệt nếu đi 
đến các địa phương sẽ gặp rất nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư đất đai, 
xây dựng bất động sản gặp những vấn đề rất phức tạp”. 



 

Ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế, VCCI. 

Tại hội thảo góp ý cho Dự Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp sửa đổi, 
ông Đậu Anh Tuấn đưa ra 20 ví dụ điển hình về xung đột về các bộ luật, 
thông tư như: Luật Nhà ở tại Điều 171.2: yêu cầu thêm các loại tài liệu 
ngoài các tài liệu quy định tại Luật Đầu tư trong Hồ sơ để thực hiện thủ 
tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Nhưng Luật Đầu tư tại Điều 33: quy 
định các tài liệu trong hồ sơ dự án đầu tư để thực hiện thủ tục chấp thuận 
chủ trương đầu tư và không có quy định về việc các văn bản pháp luật 
khác được quyền yêu cầu thêm tài liệu trong hồ sơ này… 

“Ngoài 20 ví dụ điển hình, tôi tin rằng có thể tìm được rất nhiều trường 
hợp chồng chéo khác”, ông Đậu Anh Tuấn nói. 

“Riêng Luật Đầu tư lần này, nếu khắc phục được tình trạng chồng chéo 
sẽ tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ trong quá trình phát triển kinh tế 
của Việt Nam thời gian tới”, ông Đậu Anh Tuấn khẳng định. 

Đại diện cho cơ quan soạn thảo Dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi, ông Quách 
Ngọc Tuấn – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng 
tình với nhận định của ông Đậu Anh Tuấn. 

“Quá trình thực hiện Luật Đầu tư và một số Luật liên quan đến đầu tư, 
kinh doanh trong thời gian qua cho thấy còn một số nội dung chưa được 
quy định thống nhất, đồng bộ giữa các Luật, đặc biệt là các vấn đề liên 
quan đến thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất 
động sản, môi trường.... Sự trùng lặp, chồng chéo trong các quy định về 
vấn đề này giữa các Luật đã và đang gây nhiều khó khăn cho cả nhà đầu 



tư cũng như cơ quan quản lý trong việc triển khai hoạt động đầu tư, kinh 
doanh cũng như công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động này”, 
Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẳng thắn nhìn 
nhận.  

Ngoài ra, ông Quách Ngọc Tuấn chỉ ra những bất cập khác của Luật Đầu 
tư hiện hành, bao gồm: “Một số nội dung của Luật về ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều kiện chưa được quy định đầy đủ, chưa có cơ chế 
kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc đề xuất sửa đổi, bổ sung các ngành, 
nghề này nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc bảo đảm thực thi nhất quán 
quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp”.  

Theo ông Quách Ngọc Tuấn, các hình thức đầu tư chậm được đổi mới, 
cập nhật trong luật, chưa thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của 
các mô hình, phương thức tổ chức kinh doanh mới trong bối cảnh Cánh 
mạng công nghiệp lần thứ 4.  

Về các lĩnh vực, ngành, nghề ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, ông Quách Ngọc 
Tuấn cho rằng các quy định hiện nay còn dàn trải; hình thức, tiêu chí, 
điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư thiếu tính linh hoạt, chưa thật sự hướng 
mạnh vào việc thu hút các nguồn lực đầu tư nhằm cơ cấu lại nền kinh tế, 
chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên sáng tạo và đổi mới công nghệ, 
đồng thời thúc đẩy liên kết giữa các ngành, vùng, giữa doanh nghiệp 
trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài... 

“Liên quan đến các quy định của Luật Đầu tư về thẩm quyền, thủ tục 
quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thủ 
tục thành lập tổ chức kinh tế, góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước 
ngoài, điều chỉnh, tạm ngừng, giãn tiến độ, chấm dứt dự án đầu tư… còn 
một số nội dung thiếu tính khả thi, hợp lý và đồng bộ với các Luật có liên 
quan”, ông Quách Tuấn Ngọc chỉ ra và nhấn mạnh luật hiện hành cũng 
chưa có quy định hợp lý về phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương 
đầu tư phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động 
đầu tư kinh doanh. 

Cuối cùng, ông Tuấn cho biết các quy định về ngành, nghề cấm đầu tư từ 
Việt Nam ra nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài có điều kiện chưa được 
cập nhật, hệ thống hóa để bảo đảm tính minh bạch và đáp ứng yêu cầu 
quản lý nhà nước đối với hoạt động này. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và triển khai hoạt động đầu tư 
ở nước ngoài còn phức tạp, thiếu tính khả thi và bất hợp lý. 

Sáng mai (16/10), Dự thảo Luật Đẩu tư và Luật Doanh nghiệp sửa đổi sẽ 
được trình Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thảo luận. 

 Theo vietnamfinance.vn 

 



6. Minh bạch để phòng, chống tham nhũng 

 

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm tra bộ phận 
một cửa tại phường Bưởi, quận Tây Hồ.  

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh các cơ chế phòng ngừa từ 
đội ngũ cán bộ, công chức là những giải pháp đang được các cấp, 
các ngành của TP Hà Nội thực hiện hiệu quả thời gian qua, để 
phòng, chống tham nhũng trên địa bàn. 

Bí thư Huyện ủy Đông Anh Nguyễn Văn Quang cho biết, từ đầu năm đến 
nay, Huyện ủy đã thành lập tổ công tác để thanh tra, kiểm tra đột xuất tại 
các đơn vị, địa phương. Ở khối chính quyền, UBND huyện tăng cường 
việc công khai, minh bạch các nội dung có nhiều khả năng xảy ra tham 
nhũng, như chủ trương đấu thầu, triển khai các dự án đầu tư tại cộng 
đồng. Người đứng đầu cấp ủy thường xuyên đối thoại, tiếp công dân, chỉ 
đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân.
 
Để đẩy mạnh phòng ngừa tham nhũng, quận Tây Hồ đã tăng cường công 
khai, minh bạch các cơ chế, chính sách, chế độ; công khai công tác cán 
bộ, nhất là trong việc bổ nhiệm, tuyển dụng. Đồng thời, mọi hoạt động 
quản lý hành chính, nhất là trong công tác thực hiện đầu tư; quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất cũng được công khai, cùng với tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin trong điều hành, cải cách hành chính… đã tạo 
điều kiện cho người dân giám sát, phòng ngừa các vi phạm. Quận cũng 
tiến hành các đoàn kiểm tra đột xuất về công tác quản lý đất đai, trật tự 



xây dựng…, kịp thời phát hiện một số sai phạm, sơ hở trong quản lý để 
chấn chỉnh ngay. 

Trong khi đó, Công an TP Hà Nội đã đa dạng hóa các hình thức, biện 
pháp phòng ngừa tham nhũng, lấy phòng ngừa trong nội bộ là chính, 
đồng thời quan tâm, chú trọng nâng cao hiệu quả, các biện pháp phát 
hiện hành vi tiêu cực, tham nhũng trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, 
chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững 
mạnh. 

Theo Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Huy, bằng 
nhiều giải pháp cụ thể, từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành của TP 
Hà Nội đã từng bước nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham 
nhũng. Các cơ quan hành chính thành phố triển khai 274 cuộc thanh tra, 
đã kết luận 150 cuộc. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm hơn 53 tỷ đồng; 
kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 38 tập thể, 55 cá nhân do thiếu 
trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý dẫn đến sai phạm. Các cơ quan 
hành chính thành phố tiếp 25.967 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh; trong đó, tiếp 254 lượt đoàn đông người; tiếp nhận, 
xử lý 30.951 đơn các loại; thụ lý theo thẩm quyền 2.235 vụ khiếu nại, 661 
vụ tố cáo; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị kiểm điểm trách 
nhiệm 30 tập thể, 23 cá nhân để xảy ra sai phạm; chuyển cơ quan điều 
tra hai vụ. Cơ quan công an cũng đã phát hiện, xử lý 2.619 vụ với 2.718 
đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế, trong đó khởi tố 222 vụ và 292 
bị can; thu nộp cho ngân sách 926 tỷ đồng. 

Để nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội 
chính Thành ủy Hà Nội còn xây dựng chuyên đề “Công tác phát hiện, 
ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người 
dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn TP Hà Nội”. 
Trong đó, nêu rõ thực trạng trong từng lĩnh vực như giải quyết thủ tục 
hành chính, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, quản lý đất đai, cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thuế, hải quan và cả trong công tác 
thanh tra, kiểm tra, hoạt động tư pháp; đồng thời đưa ra một số giải pháp 
cụ thể như tăng cường công tác cải cách hành chính, đổi mới công tác 
cán bộ và xây dựng cơ chế giám sát, phòng ngừa của các cơ quan chức 
năng, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan báo chí. 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát tại một số cơ quan, đơn vị về công 
tác này, vừa qua Thành ủy Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các cấp, các 
ngành trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
quán triệt các nghị quyết của Đảng và luật pháp của Nhà nước về phòng, 
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt 
việc rà soát, sắp xếp, luân chuyển, bố trí cán bộ để tăng cường củng cố, 
kiện toàn các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, các đơn vị trọng 



yếu bảo đảm yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong tình hình 
mới. Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác 
kê khai tài sản, thu nhập cá nhân; minh bạch hóa các nhiệm vụ, kế hoạch 
công tác, quy trình thủ tục giải quyết công việc để người dân giám sát, 
thực hiện. 

Tiếp tục thực hiện các quy định về công khai, minh bạch; rà soát, sửa đổi, 
bổ sung và hoàn thiện các chế độ chính sách, tiêu chuẩn, bảo đảm tính 
đồng bộ, thống nhất. Thực hiện phân cấp gắn liền phân quyền và tăng 
cường trách nhiệm cá nhân; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với 
mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát huy mạnh mẽ vai trò, 
trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng. 

Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông 
tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước, xây dựng 
chính quyền điện tử; đưa ra lộ trình cụ thể để triển khai dịch vụ công trực 
tuyến cấp độ 3 trở lên; tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với 
người dân, doanh nghiệp phải có giám sát bằng công nghệ hiện đại (như 
lắp đặt ca-mê-ra giám sát, đặt hòm thư góp ý, lịch tiếp công dân, thông tin 
công khai đường dây nóng, số điện thoại lãnh đạo cơ quan tại các trụ sở 
cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công) để tăng tính minh 
bạch, giúp công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả cao hơn. 

 Theo nhandan.com.vn 

 

7. Đà Nẵng sử dụng ứng dụng KUUHO tiếp nhận ý 
kiến phản ánh của người dân 
KUUHO là ứng dụng hỗ trợ cộng đồng được phát triển nhằm tiếp 
nhận ý kiến góp ý, phản hồi của người dân và du khách đến với 
chính quyền TP. Đà Nẵng thông qua điện thoại thông minh 
(smartphone). 



 

Ứng dụng KUUHO được xây dựng tạo thuận lợi cho người dân khi 
muốn góp ý, phản ánh, trên nền tảng sử dụng smartphone 

Ứng dụng Góp ý Đà Nẵng được TP. Đà Nẵng đưa vào sử dụng từ năm 
2016, triển khai qua các kênh như đường dây nóng 1022, Cổng góp ý 
(https://gopy.danang.gov.vn), ứng dụng Góp ý (iOS, Android), qua mạng xã 
hội…. để tiếp nhận, xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh của tổ chức, công 
dân trên các lĩnh vực như quản lý trật tự đô thị, xây dựng, môi trường, 
giao thông, an toàn thực phẩm…. Trung bình, mỗi tháng ứng dụng Góp ý 
Đà Nẵng tiếp nhận khoảng 1.000 kiến nghị, góp ý, phản ánh. 

Để tạo thuận lợi cho người dân khi góp ý, phản ánh đến chính quyền, trên 
nền tảng việc sử dụng điện thoại thông minh tại TP. Đà Nẵng đã phổ 
biến, UBND TP. Đà Nẵng vừa tích hợp đưa vào hoạt động ứng dụng hỗ 
trợ cộng đồng có tên gọi “KUUHO”. Người dùng có thể tải ứng dụng miễn 
phí này từ AppStore (iOS) hoặc CH Play (Android). 

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, ứng dụng KUUHO sẽ tự động 
chuyển nội dung thông tin này đến Cổng góp ý Đà Nẵng 
(https://gopy.danang.gov.vn) để đến với các cơ quan chức năng phụ trách 
và xử lý. Kết quả xử lý góp ý sẽ được phản hồi đồng thời trên Cổng Góp ý 
và trên ứng dụng KUUHO. 



Việc Đà Nẵng triển khai thêm ứng dụng hỗ trợ người dân góp ý, phản ánh 
được coi là một hoạt động trong việc thúc đẩy số hóa thủ tục hành chính, 
vận hành có hiệu quả chính quyền điện tử. 

 Theo congthuong.vn 

 

8. Gia Lâm: Áp dụng ISO giúp đẩy nhanh giải quyết 
thủ tục hành chính 
Nhận thức đúng tầm quan trọng của hệ thống quản lý chất lượng 
(HTQLCL) ISO trong quản lý Nhà nước, việc áp dụng hệ thống này 
tại Gia Lâm đã tác động tích cực đến cải cách hành chính nhất là cải 
cách TTHC, góp phần hoàn thiện chu trình, tăng sự hài lòng của 
người dân với cơ quan hành chính. 

Người dân dễ dàng giám sát cơ quan Nhà nước 

Ngay từ năm 2008, huyện đã triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn 
quốc gia ISO phiên bản ISO 9001:2000 tại các phòng, xã, thị trấn. Các 
cấp chính quyền huyện đến cơ sở chỉ đạo quyết liệt duy trì, cải tiến hệ 
thống này tại các cơ quan hành chính và thí điểm tại 10 trường học. 

Trong đó, UBND xã, thị trấn đã chuyển đổi xong ISO 9001:2008 sang 
ISO 9001:2015, với việc xây dựng thay thế, điều chỉnh 6 quy trình bắt 
buộc theo tiêu chuẩn cũ 9001:2008 và xây dựng 100% quy trình ISO 
thực hiện các TTHC tương ứng, xây dựng quy trình nội bộ áp dụng 4-11 
quy trình/xã. 



Công chức bộ phận Một cửa UBND xã Cổ Bi (huyện Gia Lâm) hướng 
dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

Các phòng chuyên môn chỉnh sửa xong quy trình giải quyết TTHC theo 
ISO 9001:2015 đúng tiến độ là tư pháp, LĐTB&XH, thanh tra… Đến nay 
mỗi phòng xây dựng được 4 - 11 quy trình nội bộ, giúp nâng cao chất 
lượng giải quyết công việc, tiếp nhận, giải quyết TTHC... 

Theo Ban Chỉ đạo chính quyền điện tử huyện, qua thực hiện tại các xã, 
lãnh đạo đã hiểu được cách vận hành hệ thống, nhất là 6 quy trình 
khung; 100% TTHC được xây dựng quy trình giải quyết theo mô hình 
khung do TP ban hành đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy 
trình, rõ tiến độ”. 

Từ đó, giúp lãnh đạo giám sát toàn bộ quá trình thực thi nhiệm vụ; góp 
phần hạn chế tiêu cực của một bộ phận cán bộ công chức (CBCC); tạo 
sự hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC. Các quy trình giải quyết 
công việc được chuẩn hóa nên hoạt động UBND xã từng bước minh 
bạch, giúp người dân dễ dàng giám sát hoạt động cơ quan Nhà nước. 

Như tại thị trấn Yên Viên, 152 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đã 
được xây dựng theo quy trình giải quyết ISO 9001:2015, với nội dung 
từng quy trình rõ người, rõ việc, rõ thời gian, biểu mẫu thực hiện; các 
bước logic nhau, giúp nâng cao tính chuyên nghiệp của CBCC. 

Theo Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nguyễn Quang Tĩnh, nhờ thực hiện tốt 
quy trình giải quyết TTHC theo ISO, 9 tháng qua, UBND thị trấn tiếp nhận 



giải quyết 5.101 hồ sơ với tỷ lệ trả đúng hẹn, tỷ lệ thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến mức 3, 4 đạt 100%. Công tác thu phí, lệ phí có sổ ghi chép, 
phiếu thu, đối chiếu rõ ràng. Thị trấn nhiều năm không có đơn khiếu nại 
về giải quyết TTHC, trong đó 2 năm qua được huyện đánh giá dẫn đầu 
về CCHC với chỉ số CCHC trên 90%. 

Đơn giản hóa tối thiểu 15% thủ tục hành chính 

Ghi nhận kết quả khả quan song BCĐ chính quyền điện tử huyện nhận 
định, một số phòng, xã mới quan tâm quy trình tiếp nhận, giải quyết 
TTHC mà chưa quan tâm quy trình giải quyết công việc để có biện pháp 
khắc phục cụ thể. Có xã chưa thực hiện nghiêm tự kiểm tra giám sát việc 
tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC theo một cửa, một cửa 
liên thông, nên còn hiện tượng trục lợi chính sách, nhũng nhiễu, tiêu cực. 

Nguyên nhân trước hết do lãnh đạo xã chưa quyết liệt chỉ đạo công chức 
chuyên môn thực hiện chuyển đổi hệ thống, nhưng khách quan còn do 
cán bộ thực hiện ISO kiêm nhiệm nhiều việc, văn bản liên quan TTHC 
thường xuyên thay đổi... 

Cùng với khắc phục hạn chế từ chủ quan và đề xuất TP tháo gỡ khó 
khăn khách quan, Bí thư Huyện ủy Lê Anh Quân, Trưởng BCĐ chính 
quyền điện tử huyện mới đây yêu cầu toàn bộ các đơn vị tăng cường chỉ 
đạo của các cấp chính quyền xây dựng, mở rộng, áp dụng ISO 
9001:2015 nhằm thúc đẩy cải cách TTHC. Nhất là thực hiện tốt kiểm 
soát, đơn giản hóa, công khai TTHC để ít nhất 15% TTHC được đơn 
giản hóa, giảm thời gian giải quyết; 100% TTHC được cập nhật, sửa đổi, 
bổ sung kịp thời và xây dựng quy trình giải quyết theo mô hình khung do 
TP ban hành đảm bảo “5 rõ”. 

Để đạt mục tiêu này, huyện sẽ rà soát chức năng nhiệm vụ từng đơn vị, 
củng cố CBCC theo vị trí việc làm để đảm bảo 100% nội dung công việc 
có 2 người trở lên phối hợp thực hiện được xây dựng thành quy trình giải 
quyết; đồng thời yêu cầu đẩy mạnh thanh tra nội bộ nhằm hạn chế nhũng 
nhiễu, tiêu cực, tạo tin tưởng của người dân với cơ quan hành chính. 

Từ thực tế cơ sở, Phó Chủ tịch thị trấn Yên Viên và nhiều xã cũng cho 
rằng, HTQLCL theo ISO 9001:2015 hiện có nhiều thuật ngữ trừu tượng, 
quy trình mới, nên để áp dụng hiệu quả hơn, cơ quan cấp trên cần quan 
tâm thuê công ty tư vấn hỗ trợ các đơn vị. 

 Theo kinhtedothi.vn 

 

9. Quận Đồ Sơn: Đẩy mạnh công tác cải cách hành 
chính 



Thông tin từ UBND quận Đồ Sơn cho biết, thời gian qua, công tác 
cải cách hành chính trên địa bàn quận Đồ Sơn được tập trung chỉ 
đạo và đạt kết quả tích cực. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của bộ 
phận một cửa quân, phường và các cơ quan nhà nước được quan 
tâm, đầu tư theo đúng quy định. 

Cụ thể, tổng số hồ sơ tiếp nhận quan phần mềm một cửa điện tử tại 
quận Đồ Sơn là 1175 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 913 hồ sơ, đang giải 
quyết 162 hồ sơ. Tổng số hồ sơ được người dân yêu cầu giải quyết thủ 
tục hành chính trực tiếp là 2007 hồ sơ; trong đó, số hồ sơ từ kỳ báo cáo 
trước chuyển qua là 5 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn là 1890 hồ 
sơ, số hồ sơ đang giải quyết là 117 hồ sơ. 

Tại các phường, tổng số hồ sơ tiếp nhận qua phần mềm một cửa điện tử 
là 2208 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 2023 hồ sơ, đang giải quyết 185 hồ 
sơ. Tổng số hồ sơ được người dân yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính 
trực tiếp là 16332 hồ sơ; trong đó, số hồ sơ mới tiếp nhận là 16328 hồ 
sơ, số hồ sơ đã giải quyết là 16311 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết là 21 
hồ sơ. 

 Theo thanhphohaiphong.gov.vn 

 

10. Hà Nội triển khai cấp lại thẻ BHYT tại Bộ phận một 
cửa ngay trong ngày 
BHXH Hà Nội yêu cầu BHXH các quận, huyện, thị xã, tổ chức thực 
hiện việc cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) do mất, hỏng không thay 
đổi thông tin được giải quyết ngay trong ngày làm việc. 

Nhằm thực hiện Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 29-11-2018 của 
BHXH Việt Nam hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung trong 
Nghị định 146/2018/NĐ-CP, BHXH Hà Nội triển khai việc cấp lại thẻ bảo 
hiểm y tế do mất, hỏng nhưng không thay đổi thông tin cho tất cả người 
tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (Bộ phận một cửa) của các đơn vị 
trực thuộc. 



 

Ảnh minh họa 

BHXH Hà Nội đề nghị BHXH các quận, huyện, thị xã, tùy tình hình thực tế 
tại đơn vị mình để tổ chức thực hiện, đảm bảo việc cấp lại thẻ bảo hiểm y 
tế do mất, hỏng, không thay đổi thông tin được giải quyết ngay trong ngày 
làm việc. 

Đối với việc thực hiện in thẻ tại Bộ phận một cửa, viên chức làm nhiệm vụ 
in thẻ được cấp user phân quyền in thẻ, thực hiện mở sổ theo dõi sử dụng 
phôi, quyết toán phôi như viên chức in thẻ tại bộ phận sổ thẻ. 

Để việc cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia được thuận tiện, góp phần 
cải cách thủ tục hành chính, BHXH thành phố yêu cầu Giám đốc BHXH 
quận, huyện, thị xã, trưởng các phòng nghiệp vụ tổ chức thực hiện đúng 
quy định. 

Theo phapluatxahoi.vn 

11. Tập huấn cải cách thủ tục hành chính 

Ngày 15.10, UBND tỉnh phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính 
(TTHC), Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến 
nghiệp vụ cải cách TTHC năm 2019. Tham dự có đồng chí: Hà Thị Minh 
Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Cục Kiểm soát 
TTHC, Văn phòng Chính phủ; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; 
cán bộ phụ trách bộ phận một cửa; điểm cầu tại các huyện, thành phố. 



 

Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ cải cách TTHC năm 2019 

Hội nghị diễn ra trong thời gian 1 ngày, các học viên được truyền đạt 6 
chuyên đề gồm: Tổng quan về cải cách TTHC và kiểm soát TTHC; kiểm 
soát quy định TTHC; công bố, công khai TTHC; rà soát, đánh giá TTHC; 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; rà soát, lựa chọn TTHC 
thực hiện dịch vụ công trực tuyến…. Bên cạnh đó, các đại biểu tham gia 
thảo luận về các vấn đề liên quan đến công tác chấm điểm chỉ số cải 
cách hành chính; hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; 
ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Thông qua đây 
nhằm phổ biến, quán triệt những điểm mới của trong kiểm soát TTHC, cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông. Nâng cao năng lực, nghiệp vụ của cán 
bộ, CCVC, đảm bảo thực hiện tốt, đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ kiểm soát 
TTHC được phân công. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh nhấn 
mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của hội nghị tập huấn nghiệp vụ cải cách 
TTHC, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ về 
cải cách TTHC. Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ lãnh đạo và CCVC các 
cấp, ngành sẽ cập nhật, nắm vững hơn kiến thức về cải cách TTHC, chia 
sẻ kinh nghiệm thực tế, kỹ năng xử lý các vấn đề liên quan. Từ đó 
góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, 
đơn vị và công tác cải cách hành chính của tỉnh. Tạo môi trường kinh 
doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch; tạo điều kiện thuận 
lợi cho cá nhân, tổ chức trong quan hệ với cơ quan hành chính Nhà 
nước. 

 Theo baohagiang.vn 



 

12. Ông Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Quảng Ninh 

Ông Phạm Minh Chính đề nghị Quảng Yên tập trung chuyển đổi 
nghề nghiệp cho ngư dân, nông dân, tiếp tục gỡ nút thắt nguồn 
nhân lực chất lượng cao. 

Sáng nay (15/10), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng 
Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng Đoàn Đại biểu Quốc 
hội tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc cử tri tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. 

 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Thị 
xã Quảng Yên, Quảng Ninh. 

Thông tin đến cử tri thị xã Quảng Yên những nội dung cơ bản về kỳ họp 
thứ 8, Quốc hội khóa XIV sắp tới, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương 
Phạm Minh Chính ghi nhận các ý kiến, đóng góp tâm huyết của cử tri về 
chính sách chuyển đổi nghề nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng phục 
vụ các dự án lớn, nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn cũng 
như việc xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. 
 

Lưu ý chính quyền địa phương cần xác định các nhiệm vụ trọng tâm, ông 
Phạm Minh Chính đề nghị Quảng Yên tập trung hỗ trợ chuyển đổi nghề 
nghiệp cho ngư dân, nông dân, tiếp tục gỡ nút thắt nguồn nhân lực chất 
lượng cao. Đặc biệt, Khu Di tích lịch sử Bạch Đằng trên địa bàn là nguồn 



lực lớn để phát triển du lịch, có thể nghiên cứu theo hướng tái hiện khung 
cảnh lịch sử, tạo sự khác biệt để thu hút du khách trong cả nước. 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cũng mong muốn cử 
tri tiếp tục đóng góp, giám sát sự điều hành, chỉ đạo của chính quyền, 
đồng thời tiến cử những người có đức, có tài tham gia vào xây dựng bộ 
máy, cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển, hướng tới đưa 
Quảng Yên trở thành đô thị ven biển thông minh, hiện đại trong tương lai 
gần./. 

Theo vov.vn 

 

13. UBND Phường 12 triển khai mô hình viết giúp 
người dân vào ngày thứ Tư, thứ Năm hàng tuần 
Thực hiện công văn số 3346/UBND-NV ngày 21/6/2019 của UBND 
thành phố Vũng Tàu về việc nghiên cứu, áp dụng mô hình sáng kiến, 
cách làm hay trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành 
phố. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, UBND 
phường 12 đã triển khai thực hiện Mô hình viết giúp người dân một 
số ngày trong tuần và thường xuyên hỗ trợ đối với những người 
dân gặp khó khăn trong việc hoàn tất các giấy tờ, bản khai,… khi 
thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

 

Theo đó, 05 cán bộ thuộc các lĩnh vực như Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - 
xã hội, Đất đai - Xây dựng và các thủ tục hành chính thông thường sẽ 
thực hiện viết giúp các tờ khai cho người dân vào ngày thứ Tư, thứ Năm 
hàng tuần. Đồng thời, thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn những người dân 



gặp khó khăn trong việc hoàn tất các giấy tờ, bản khai,… khi đến thực 
hiện các thủ tục hành chính tại UBND phường. 

Việc áp dụng mô hình viết giúp người dân nhằm nâng cao tính tiện ích, 
hiệu quả, chuyên nghiệp trong công tác tiếp nhận và giải quyết Thủ tục 
hành chính. Ngoài ra, còn làm tăng sự thân thiện, gần gũi, phục vụ người 
dân, tổ chức ngày một tốt hơn. Qua đó, làm nâng cao sự hài lòng của 
người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 
nước. Với những quyết tâm, nỗ lực trong công tác Cải cách hành chính 
của UBND phường tin rằng người dân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ ngày 
càng hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đáp ứng 
mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống người dân./. 

 Theo vungtau.gov.vn 

 

 

 

 

 

 


