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TÓM TẮT BÁO CÁO 

Ban nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân phối hợp với Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng 

Chính phủ), các Hiệp hội thành viên Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính 

phủ và Báo Điện tử VnExpress thực hiện khảo sát nhanh trực tuyến từ ngày 24/9-

1/10/2021 có mục đích chụp nhanh thực trạng thực hiện TTHC của doanh  nghiệp (DN), 

cũng như đánh giá của DN về thực tế cung cấp TTHC hiện nay của khu vực công và đặc 

biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư. 

Các TTHC được khảo sát tập trung vào nhóm TTHC phát sinh trong bối cảnh dịch Covid-

19 bùng phát lần thứ tư bao gồm TTHC liên quan đến việc đề nghị cấp giấy phép đi đường, 

đề nghị xác nhận liên quan đến việc kiểm tra điều kiện an toàn để sản xuất kinh doanh 

(SXKD) trong bối cảnh dịch, thủ tục hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19, và các nhóm TTHC liên quan vòng đời của DN như nhóm 

TTHC về khởi sự DN, điều kiện kinh doanh, đầu tư, xây dựng, môi trường, đất đai, thuế, 

hải quan và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.  

Khảo sát nhanh thu nhận được ý kiến của 861 DN trong đó 758 DN thực hiện TTHC trong 

năm 2021 với kết quả chính như sau: 

Hiện trạng về hình thức cung cấp TTHC:  Tỷ lệ các DN có thực hiện các TTHC trên môi 

trường mạng (trực tuyến, trực tuyến kết hợp trực tiếp) là khá cao ở tất cả các nhóm TTHC 

được khảo sát, trên 50%, trừ nhóm TTHC liên quan đến đất đai thì tỷ lệ này mới đạt gần 

40%. Tuy nhiên tỷ lệ các DN thực hiện các TTHC trực tuyến hoàn toàn thì hiện nay vẫn 

còn ở mức độ khiêm tốn, trung bình là khoảng 17%, phổ biến ở mức 10-12%, riêng nhóm 

TTHC liên quan đến thuế và khởi sự doanh nghiệp có tỷ lệ hoàn toàn trực tuyến là khá cao 

so với các nhóm TTHC khác, với tỷ lệ lần lượt là 30% và 28%. 

Thuận lợi của DN khi thực hiện các TTHC trong thời gian qua: Việc thực hiện TTHC 

nói chung và việc thực hiện TTHC trên môi trường mạng nói riêng đã có những thuận lợi 

nhất định cho DN với 17,3% DN tham gia trả lời khảo sát cho biết thời gian thực hiện 

TTHC đã giảm hơn trước; 16% DN cho biết đã có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng về quy trình, 

thủ tục cho người thực hiện; giảm yêu cầu về tài liệu, giấy tờ so với trước (12,1% DN); 

thực hiện được TTHC 24/7 (11,5% DN) hay thanh toán phí, lệ phí, phí dịch vụ đã thuận 

tiện hơn (10,4% DN). Tuy nhiên, mới chỉ có 8,8% DN trả lời đã thực hiện được TTHC 

hoàn toàn trên môi trường mạng. 

Khó khăn của DN khi thực hiện các TTHC: 45% DN có thực hiện TTHC cho biết khó 

khăn họ gặp phải là khi có vướng mắc trong thực hiện TTHC thì không biết hỏi ai để được 

giải đáp, 34% DN cho biết hồ sơ thực hiện TTHC được chấp nhận ở cơ quan hành chính 

này nhưng lại không được chấp nhận ở cơ quan hành chính khác với cùng thủ tục, 27% 

DN trả lời là họ phải bổ sung thêm tài liệu so với quy định trong TTHC, 22% DN nhận 

được kết quả thực hiện TTHC chậm hơn so với quy định, 16% DN cho biết họ phải trả chi 

phí không chính thức khi thực hiện TTHC.  
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Bên cạnh đó, việc thực hiện TTHC trên môi trường mạng vẫn còn nhiều khó khăn với 30% 

DN cho biết việc nộp hồ sơ trên mạng thường không có phản hồi, 17% DN bị từ chối nhưng 

không rõ lý do. Thậm chí, việc nộp trực tuyến lại mất nhiều thời gian hơn so với nộp trực 

tiếp (12% DN), DN phải thực hiện trên nhiều trang giao diện khác nhau mới hoàn thành 

thủ tục (11% DN) và không thanh toán được trực tuyến hay văn bản ký số không được 

chấp nhận (7% DN). 

Khó khăn của DN khi thực hiện các TTHC liên quan tới hỗ trợ người lao động và DN 

trong bối cảnh đại dịch: Trong số 758 DN tham gia khảo sát thuộc diện có thực thiện 

TTHC trong năm 2021, có 331 DN thực hiện thủ tục hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát. 86% số DN này cho 

biết khó khăn khi thực hiện thủ tục là vì không thể đi lại do giãn cách xã hội nên rất khó 

có đủ các xác nhận như trong hồ sơ yêu cầu; 63% DN cho biết quy định về hồ sơ, giấy tờ 

chứng minh các điều kiện để nhận hỗ trợ là chưa hợp lý; 51% DN có thực hiện nhưng 

không được giải quyết và không được trả lời bằng văn bản; 24% DN cho rằng số tiền nhận 

được nhỏ hơn so với chi phí bỏ ra để thực hiện các thủ tục xác nhận trong hồ sơ xin hỗ trợ 

và 24% DN cho biết cơ quan/công chức tiếp cận hồ sơ yêu cầu thêm giấy tờ không có trong 

quy định. 

Nguyên nhân của những khó khăn khi DN thực hiện TTHC 

Nguyên nhân từ bên cung cấp TTHC 

Thứ nhất, 60% DN trong khảo sát cho là các khó khăn, vướng mắc hiện tại do bất cập trong 

việc phối hợp của các cơ quan liên quan như chưa có sự chia sẻ, liên thông dữ liệu, liên 

thông kết quả giải quyết TTHC, công nhận kết quả giải quyết TTHC hoặc xác lập những 

quy trình giải quyết TTHC đồng bộ giữa các Bộ, ban ngành hay giữa các chính quyền địa 

phương. Đây là nguyên nhân của việc hồ sơ thực hiện TTHC được chấp nhận ở cơ quan 

hành chính này nhưng lại không được chấp nhận ở cơ quan hành chính khác với cùng thủ 

tục, hoặc là khiến kết quả giải quyết TTHC bị quá hạn, hay văn bản ký số được công nhận 

ở Bộ/Sở ban ngành này, lại không được công nhận ở địa phương khác.  

Thứ hai, 56% DN cho là nhiều vướng mắc phát sinh do bất cập trong việc thực thi của công 

chức giải quyết TTHC. Với tâm lý khá phổ biến là “sợ trách nhiệm” và với tư duy làm việc 

“thu thừa còn hơn thiếu”, nhiều cán bộ khi tiếp nhận được hồ sơ trực tuyến thì lại yêu cầu 

DN phải nộp hồ sơ giấy hoặc nộp thêm giấy tờ không có trong quy định và coi đây như 

điều kiện cho DN để được cán bộ giải quyết TTHC. Nhiều cán bộ thì cảm thấy yên tâm khi 

cầm giữ các hồ sơ giấy có con dấu thay vì những bản điện tử với chữ ký số, dẫn tới việc 

văn bản ký số được công nhận bởi cán bộ này mà không được công nhận bởi cán bộ kia. 

Đây cũng là lý do DN phải thực hiện nhiều TTHC nửa trực tuyến, nửa trực tiếp dù về lý 

thuyết thủ tục đó đã được cung cấp trực tuyến ở cấp độ 3 hoặc cấp độ 4. Có cán bộ thì lại 

không nắm rõ chuyên môn hoặc bản thân các quy định còn phức tạp, có thể khiến người 

thực thi hiểu theo nhiều cách khác nhau nên hướng dẫn DN không rõ ràng, khiến DN phải 

sửa hồ sơ nhiều lần.  
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Thứ ba, 48% DN cho là do bất cập trong văn bản hướng dẫn ở cấp địa phương và 36% DN 

cho là do bất cập trong quy định của văn bản pháp luật. Đây cũng là lý do dẫn tới nhiều 

tình huống khúc mắc và viện dẫn khác nhau ở các địa phương khi giải quyết cùng một 

TTHC cho DN. Đặc biệt, đối với quá trình giải quyết TTHC trực tuyến, nhiều quy định 

của pháp luật chuyên ngành liên quan vẫn chưa được rà soát đồng bộ, phù hợp để chuyển 

từ trực tiếp sang trực tuyến nên dù cơ quan đầu mối cung cấp hình thức trực tuyến nhưng 

DN vẫn phải trải qua quá trình làm trực tiếp nhiều giấy phép con nhằm hình thành bộ hồ 

sơ.  

Nguyên nhân từ bên thực hiện TTHC 

Bên cạnh những lý do xuất phát từ cơ quan giải quyết TTHC thì một phần nguyên nhân 

của các vướng mắc cũng xuất phát từ phía người thực hiện TTHC. Với tỷ lệ hồ sơ thực 

hiện thủ tục hỗ trợ người lao động hoặc người sử dụng lao động bị trả lại lên tới 77,2% 

theo báo cáo của Cổng DVCQG thì lý do chủ yếu là: (i) người thực hiện TTHC không 

thuộc đối tượng được hỗ trợ, (ii) hồ sơ bị thiếu hợp đồng lao động, hoặc thiếu Quyết định 

thôi việc, hoặc thiếu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc thiếu chữ ký số, (iii) 

việc nhập liệu thông tin của người thực hiện vào hệ thống không chính xác (lỗi chính tả) 

do đó hệ thống không xác định được thông tin và trả hồ sơ... Những tình trạng này có thể 

xuất phát từ sự hiểu biết, kĩ năng của người thực hiện TTHC, chưa tìm hiểu kỹ TTHC hoặc 

quy trình thực hiện TTHC và không quen thuộc với việc sử dụng các ứng dụng, các giao 

diện trực tuyến. 
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I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT KHẢO SÁT 

Cuộc khảo sát nhanh về thực trạng cung cấp/thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) 

từ đầu năm 2021 và đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư do 

Ban nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân phối hợp với Cục Kiểm soát TTHC (Văn 

phòng Chính phủ), các Hiệp hội thành viên Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ 

tướng Chính phủ và Báo Điện tử VnExpress thực hiện có mục đích chụp nhanh thực 

trạng thực hiện TTHC của doanh  nghiệp (DN), cũng như đánh giá của DN về thực 

tế cung cấp TTHC hiện nay của khu vực công. Đồng thời, tổng hợp các kiến nghị 

của DN để Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, 

báo cáo Thủ tướng nhằm chỉ đạo cải cách TTHC và đẩy nhanh việc cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi và cơ hội thích ứng an toàn, linh hoạt cho DN trong 

bối cảnh đại dịch. 

Thời gian thực hiện khảo sát: 24/9 - 1/10/2021 

Phạm vi khảo sát: trên toàn lãnh thổ Việt Nam 

Cách thức thực hiện: khảo sát trực tuyến trên trang điện tử của VnExpress kết hợp 

khảo sát thông qua các Hiệp hội thành viên Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ 

tướng Chính phủ.  

Câu hỏi khảo sát bao gồm: (i) Các câu hỏi tập trung vào hình thức và thực trạng 

mà DN hiện nay đang thực hiện các THHC, (ii) Các câu hỏi để khuyến khích DN 

chia sẻ các trải nghiệm cụ thể và cung cấp các sáng kiến thúc đẩy cải cách TTHC. 

Các TTHC được hỏi tập trung vào nhóm TTHC phát sinh trong bối cảnh dịch Covid-

19 bùng phát lần thứ tư bao gồm TTHC liên quan đến việc đề nghị cấp giấy phép đi 

đường, đề nghị xác nhận liên quan đến việc kiểm tra điều kiện an toàn để sản xuất 

kinh doanh (SXKD) trong bối cảnh dịch, thủ tục hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó câu hỏi cũng đề cập 

đến các nhóm TTHC liên quan vòng đời của DN như nhóm TTHC về khởi sự DN, 

điều kiện kinh doanh, đầu tư, xây dựng, môi trường, đất đai, thuế, hải quan và kiểm 

tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.  

Số trả lời khảo sát: 884 đại diện DN; sau khi số liệu được xử lý làm sạch, kiểm tra 

sự trùng lặp thì số liệu thu được là 861 ý kiến trả lời. Trong đó: (i) 758 đại diện DN 

trả lời có thực hiện ít nhất một trong các TTHC được khảo sát trong 9 tháng đầu năm 

2021 (chiếm 88%); (ii) 103 đại diện doanh  nghiệp trả lời không thực hiện TTHC 

nào trong giai đoạn này (chiếm 12%). Nhóm không thực hiện TTHC trong 9 tháng 

đầu năm 2021 vẫn được hỏi ở góc độ hiến kế, chia sẻ kinh nghiệm về điển hình thực 

hiện TTHC tốt trong nước và nước ngoài nếu có, để gia tăng thông tin cùng chất 

lượng các nội dung kiến nghị, giải pháp. 
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Thành phần đại diện DN trả lời khảo sát: Phần lớn các đại diện DN trả lời khảo 

sát là người làm trong các bộ phận chuyên môn của các DN vừa và lớn như bộ phận 

hành chính, nhân sự, tài chính - kế toán, kinh doanh, dự án, quan hệ chính phủ. Với 

các DN nhỏ/hộ kinh doanh tham gia khảo sát thì chủ DN hoặc trợ lý là người trả lời 

trực tiếp (Hình 1).  

Hình 1. Tỷ lệ người tham gia khảo sát theo bộ phận chuyên môn trong DN 

 

 

II. HIỆN TRẠNG CUNG CẤP VÀ THỰC HIỆN TTHC TỪ Ý KIẾN DN 

1. Hiện trạng về hình thức cung cấp TTHC 

Tỷ lệ các DN có thực hiện các TTHC trên môi trường mạng (trực tuyến, trực tuyến 

kết hợp trực tiếp) là khá cao ở tất cả các nhóm TTHC được khảo sát, trên 50%, 

trừ nhóm TTHC liên quan đến đất đai thì tỷ lệ này mới đạt gần 40%. Tuy nhiên tỷ 

lệ các DN thực hiện các TTHC trực tuyến hoàn toàn thì hiện nay vẫn còn ở mức 

độ khiêm tốn, trung bình là khoảng 17%, phổ biến ở mức 10-12%, riêng nhóm 

TTHC liên quan đến thuế và khởi sự doanh nghiệp có tỷ lệ hoàn toàn trực tuyến 

là khá cao so với các nhóm TTHC khác, với tỷ lệ lần lượt là 30% và 28%. 

Hình 2 cho thấy số lượng các TTHC được thực hiện bởi 758 DN tham gia khảo sát 

đã thực hiện trong năm 2021. Một DN có thể thực hiện một hoặc nhiều TTHC được 

hỏi trong bảng khảo sát. Số liệu khảo sát phản ánh khá trung thực bức tranh hiện 

trạng. Trong top 5 TTHC có nhiều DN thực hiện ở 9 tháng đầu năm 2021 thì có tới 

3 TTHC phát sinh trong bối cảnh dịch Covid-19 gồm: thủ tục đề nghị cấp giấy phép 

đi đường (399 DN thực hiện), thủ tục đề nghị hỗ trợ lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (331 DN), thủ tục đề nghị xác nhận đủ điều 

kiện an toàn SXKD trong bối cảnh dịch (180 DN). Tuy nhiên, cũng lại do bối cảnh 

dịch Covid-19, việc khởi sự doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nên số DN thực hiện 

thủ tục này là thấp nhất, chỉ với 80 DN.  
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Hình 2. Số DN trả lời khảo sát theo từng nhóm TTHC  

 

Điểm sáng trong kết quả khảo sát 758 doanh nghiệp thuộc nhóm có thực hiện TTHC 

trong 9 tháng đầu năm 2021 và đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát lần 

thứ 4 cho thấy tỷ lệ các DN thực hiện TTHC trên môi trường mạng (trực tuyến, trực 

tuyến kết hợp trực tiếp) là khá cao ở tất cả các nhóm TTHC được khảo sát, trên 50%, 

trừ nhóm TTHC liên quan đến đất đai thì tỷ lệ này mới đạt gần 40%. Tuy nhiên, tỷ 

lệ các DN thực hiện TTHC trực tuyến hoàn toàn thì hiện nay vẫn còn ở mức độ 

khiêm tốn, trung bình là khoảng 17%, phổ biến ở mức 10-12%. Riêng nhóm TTHC 

liên quan đến thuế và khởi sự doanh nghiệp có tỷ lệ hoàn toàn trực tuyến khá cao so 

với các nhóm TTHC khác, với tỷ lệ lần lượt là 30% và 28% (Hình 3). 

Hình 3. Cơ cấu hình thức thực hiện TTHC theo từng nhóm TTHC (%) 

 

Trong nhóm TTHC phát sinh trong bối cảnh Covid-19, TTHC hỗ trợ lao động và 

người sử dụng lao động có tỷ lệ DN thực hiện hoàn toàn trực tuyến là cao nhất 
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(17%) so với hai thủ tục, đề nghị cấp giấy phép đi đường và đề nghị xác nhận đủ 

điều kiện an toàn SXKD đều chỉ đạt 12%. Đồng thời, nhóm TTHC này cũng có tỷ 

lệ DN thực hiện trực tuyến kết hợp trực tiếp cao nhất, là 51%. Điều này có thể lý 

giải là vì thủ tục hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

Covid-19 đã được quy định thống nhất về hồ sơ giấy tờ, quy trình từ cấp trung ương 

tới địa phương, được truyền thông và triển khai đều khắp trên toàn quốc cũng như 

được cung cấp khá sớm trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia nên DN cũng như cán bộ 

thụ lý, giải quyết thủ tục hành chính này có thể làm trực tuyến, hoặc trực tuyến kết 

hợp trực tiếp không mấy khó khăn. Trong khi đó, thủ tục đề nghị xác nhận đủ điều 

kiện an toàn SXKD mới xuất hiện từ đợt dịch bùng phát lần thứ 3 và thủ tục đề nghị 

cấp giấy phép đi đường mới xuất hiện trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4, lại do mỗi 

địa phương (thậm chí cấp xã, phường) chủ động quy định quy trình, hồ sơ cụ thể nên 

cả DN cũng như cơ quan giải quyết TTHC đều còn nhiều lúng túng, thiếu rõ ràng, 

nhất quán trong cách triển khai khiến tỷ lệ thực hiện trên môi trường mạng thấp hơn. 

Trong nhóm TTHC liên quan đến vòng đời của DN thì bốn nhóm có tỷ lệ DN thực 

hiện hoàn toàn trực tuyến đạt cao trên 22%, bao gồm nhóm thuế (30%), khởi sự DN 

(28%), kiểm tra chuyên ngành (24%), và hải quan (23%). Điều này cũng phản ánh 

khá sát thực tế là trong những năm qua, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan trực 

thuộc Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Y tế, BHXH là các cơ quan luôn coi 

trọng và đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 nhằm 

giảm bớt thời gian và chi phí tuân thủ TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Đối với 

các TTHC liên quan đến đầu tư, môi trường, xây dựng thì tỷ lệ nộp hồ sơ trực tiếp 

còn khá cao, lên tới gần 50% số DN trả lời; cá biệt đối với TTHC liên quan đến đất 

đai thì tỷ lệ nộp hồ sơ trực tiếp là 63% số DN trả lời liên quan đến TTHC này. Những 

con số này minh chứng cho những nhận định trước đây trong loạt Báo cáo về chi phí 

tuân thủ thủ tục hành chính (APCI) được công bố bởi Hội đồng tư vấn cải cách 

TTHC của Thủ tướng Chính phủ là tỷ lệ thực hiện dịch vụ công mức độ 3 và mức 

độ 4 ở các TTHC liên quan đến xây dựng, môi trường, đất đai còn khá thấp. 

2. Những thuận lợi của DN khi thực hiện các TTHC trong thời gian qua 

Việc thực hiện TTHC nói chung và việc thực hiện TTHC trên môi trường mạng 

nói riêng đã có những thuận lợi nhất định cho DN với 17,3% DN tham gia trả lời 

khảo sát cho biết thời gian thực hiện TTHC đã giảm hơn trước; 16% DN cho biết 

đã có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng về quy trình, thủ tục cho người thực hiện; giảm 

yêu cầu về tài liệu, giấy tờ so với trước (12,1% DN); thực hiện được TTHC 24/7 

(11,5% DN) hay thanh toán phí, lệ phí, phí dịch vụ đã thuận tiện hơn (10,4% DN). 

Tuy nhiên, mới chỉ có 8,8% DN trả lời đã thực hiện được TTHC hoàn toàn trên 

môi trường mạng. 
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Những nỗ lực của Chính phủ trong việc đẩy mạnh cải cách TTHC thời gian qua đã 

có những tác động và hiệu quả nhất định, được DN ghi nhận, tạo nhiều mặt thuận 

lợi cho các DN khi tương tác với các cơ quan hành chính nhà nước (Hình 4).  

Hình 4. Tỷ lệ DN nhận định các điểm thuận lợi khi thực hiện TTHC 

 

Trong bối cảnh dịch Covid-19, nỗ lực và chủ trương nói trên tiếp tục được một số 

cơ quan phát huy để tạo sự thuận tiện cho DN, ví dụ trong Hộp 1 là một điển hình. 

Hộp 1. Thực tiễn tốt trong thủ tục kiểm tra chuyên ngành 

Theo DN mô tả, trước đây DN phải thực hiện việc kiểm tra thú y với tất cả các hàng thực 

phẩm đông lạnh mặc dù đã có chứng nhận thú y của lô hàng từ nhà sản xuất như Mỹ, 

Brazil, Úc, cũng như các nước châu Âu khác và phải đợi kết quả sau 4 ngày làm việc, 

mất rất nhiều chi phí cho việc lưu hàng ngoài cảng cũng như mất thời gian để theo dõi, 

bảo quản hàng. Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, cơ quan quản lý chuyên ngành chỉ 

thực hiện lấy mẫu kiểm tra ngẫu nhiên 1 trong 5 lô hàng liên tiếp. Điều này giúp DN tiết 

kiệm được rất nhiều chi phí cũng như thời gian thực hiện. Theo đó, DN hy vọng những 

cải cách này sẽ được duy trì kể cả sau khi dịch bệnh được kiểm soát. 

(Từ mô tả của một DN tại Thành phố Hồ Chí Minh) 

DN chúng tôi có thực hiện đăng ký thay đổi thông tin (đăng ký thêm số tài khoản) với 

Sở KH-ĐT. Thay vì nộp giấy tờ bản cứng thì chỉ cần nộp qua cổng điện tử, từ đó có thể 

kiểm tra được tình trạng tiếp nhận của hồ sơ. Khi có phản hồi cũng sẽ được gửi qua mail, 

rất thuận tiện và nhanh chóng. 

(Từ mô tả của một DN tại Hà Nội) 
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Trong quá trình thực hiện thủ tục cấp giấy đi đường cho một số nhân viên trong công ty, 

DN đã được sự hỗ trợ nhanh chóng và giải thích thủ tục tận tình từ các cán bộ Công An 

khu vực phường Láng Thượng, Tp. Hà Nội. DN qua đó đã nhận thấy được sự chuyển 

biến tích cực trong công tác thực hiện TTHC, đặc biệt là trong diễn biến tình hình dịch 

bệnh hiện nay. 

(Từ mô tả của một DN tại Hà Nội) 

Đăng ký xe để lưu thông đưa rước công nhân qua mạng với Sở Giao thông, nhanh chóng 

có kết quả và khá thuận tiện. Tiết kiệm rất nhiều thời gian cho DN và giảm thiểu các rủi 

ro khi không phải đi lại và tiếp xúc nhiều người như trước đây. 

(Từ mô tả của một DN tại Long An) 

 

3. Những khó khăn của DN khi thực hiện các TTHC và nguyên nhân 

45% DN có thực hiện TTHC cho biết khó khăn họ gặp phải là khi có vướng mắc 

trong thực hiện TTHC thì không biết hỏi ai để được giải đáp, 34% DN cho biết hồ 

sơ thực hiện TTHC được chấp nhận ở cơ quan hành chính này nhưng lại không 

được chấp nhận ở cơ quan hành chính khác với cùng thủ tục, 27% DN trả lời là 

họ phải bổ sung thêm tài liệu so với quy định trong TTHC, 22% DN nhận được 

kết quả thực hiện TTHC chậm hơn so với quy định, 16% DN cho biết họ phải trả 

chi phí không chính thức khi thực hiện TTHC.  

Bên cạnh đó, việc thực hiện TTHC trên môi trường mạng vẫn còn nhiều khó khăn 

với 30% DN cho biết việc nộp hồ sơ trên mạng thường không có phản hồi, 17% 

DN bị từ chối nhưng không rõ lý do. Thậm chí, việc nộp trực tuyến lại mất nhiều 

thời gian hơn so với nộp trực tiếp (12% DN), DN phải thực hiện trên nhiều trang 

giao diện khác nhau mới hoàn thành thủ tục (11% DN) và không thanh toán được 

trực tuyến hay văn bản ký số không được chấp nhận (7% DN). 

Nguyên nhân của những khó khăn trên theo DN nhận định là: 60% DN cho là do 

bất cập trong việc phối hợp của các cơ quan liên quan; 56% DN cho là do bất cập 

trong việc thực thi của công chức tiếp nhận hoặc xử lý hồ sơ; 48% DN cho là do 

bất cập trong văn bản hướng dẫn ở cấp địa phương; 36% DN cho là do bất cập 

trong quy định của văn bản pháp luật.     

Bên cạnh những điểm thuận lợi trong việc thực hiện TTHC như đã đề cập ở trên thì 

vẫn nhiều DN phản ánh việc thực hiện TTHC nói chung và thực hiện TTHC trên 

môi trường mạng nói riêng còn nhiều khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-

19 bùng phát. 

 

Hình 5 cho thấy các vấn đề khó khăn mà nhiều DN gặp phải. 
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Hình 5. Tỷ lệ DN trả lời những khó khăn gặp phải khi thực hiện TTHC 

 

* 45% DN có thực hiện TTHC cho biết khó khăn họ gặp phải là khi có vướng mắc 

trong thực hiện TTHC thì không biết hỏi ai. Về nguyên tắc, các cơ quan hành chính 

nhà nước từ trung ương đến địa phương đều có website hoặc cổng dịch vụ công để 

công bố thông tin, quy trình thực hiện TTHC, có mục để DN gửi phản ánh kiến nghị, 

có đường dây nóng để DN liên lạc, hỏi những vướng mắc mà DN gặp phải. Tuy 

nhiên qua khảo sát, gần một nửa số DN lại trả lời lại cho là họ không biết hỏi ai khi 

gặp vướng mắc trong thực hiện TTHC. Đặc biệt trong bối cảnh dịch vừa qua, nhiều 

DN cho biết họ muốn liên hệ qua các đường dây nóng để được hỗ trợ nhưng không 

có tín hiệu trả lời, gửi email nêu thắc mắc hay sử dụng chat box nhằm trao đổi trực 

tiếp về thắc mắc của DN với cán bộ tiếp nhận phản ánh đều không nhận được phản 

hồi. DN đánh giá, nguyên nhân của tình trạng này có thể một phần do thực trạng quá 

tải từ phía cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước, bắt nguồn từ chuyện tính toán 
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chưa hợp lý, thấu đáo nguồn (nhân) lực phù hợp cho từng hạng mục công việc. Thêm 

vào đó là do việc tổ chức và cung cấp thông tin trên các hệ thống trang tin, website 

còn sơ sài, hình thức, chưa hiệu quả, chưa rõ ràng, chưa kịp thời dẫn tới nhiều DN 

phải sử dụng hotline cùng lúc để thắc mắc, hỏi đáp, càng khiến tình trạng quá tải 

diễn ra nặng nề hơn. Những điều này được thể hiện thông qua các trường hợp cụ thể 

DN phản ánh như trong Hộp 2.  

Hộp 2. Khó khăn không biết hỏi ai 

(1) Một DN thực hiện TTHC về khởi sự DN và đầu tư có phản ánh: thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp quá thời hạn quy định trong luật nhưng vẫn chưa nhận được kết quả, việc 

hỏi đáp qua email của Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội không được trả lời, chuyên viên xử lý 

hồ sơ của phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội đã quá hạn xử lý 

nhưng vẫn không xử lý hồ sơ, phải giục nhiều lần, gây khó khăn cho doanh nghiệp;  

(2) Liên quan đến Cục thuế TP HCM: (a) DN liên hệ đến số hotline của Cục thuế TP 

HCM để xin hướng dẫn về việc kê khai và nộp thuế nhà thầu trong thời gian giãn cách 

nhưng không có ai bắt máy; (b) DN phản ánh: Trong quá trình nộp hồ sơ của DN gặp 

vấn đề, nhưng khi liên hệ theo số điện thoại tư vấn để hỗ trợ trên cổng trực tuyến nhưng 

ko liên lạc được; (c) DN khác phản ánh: Liên hệ gọi điện thoại không có ai nghe máy. 

Nộp online thì cũng không phản hồi  

(3) Trong bối cảnh TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội trong tháng 9, DN không thể đi 

trực tiếp đến các cơ quan hành chính nhà nước để liên hệ. DN thực hiện thủ tục liên quan 

đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh trong bối cảnh này, gọi điện lên Cục Quản lý xuất nhập 

cảnh rất nhiều lần nhưng không có người bắt máy, gửi email không phản hồi, Cục cấp 

văn bản sai thông tin nhưng không biết liên hệ ai để sửa;  

(4) DN gửi thư kết hợp với gọi điện thoại cho UBND Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu, cũng như chính quyền phường Mỹ Xuân thuộc thị xã để xin đề nghị phê duyệt cho 

việc thay thế người lao động cho kế hoạch “3 tại chỗ” nhưng không được giải quyết. 

“Khi gọi đến cơ quan này thì họ nói là gọi cho cơ quan kia. Chúng tôi gọi qua, gọi lại 

nhưng cũng được kết quả gì”;  

(5) DN xin cấp giấy đi đường tại Quận 1, TP. HCM, DN chủ động liên hệ tới Phòng 

Kinh tế nhưng không có cán bộ trực nghe máy (mỗi ngày DN thực hiện ít nhất 10 lần 

gọi điện), gửi thư điện tử cũng không có phản hồi. DN đã tìm mọi cách để có thể liên hệ 

xin hướng dẫn nhưng không thể gặp được ai và không biết làm thế nào để được cấp giấy 

đi đường.  

(6) DN thực hiện TTHC liên quan đến Cục Sở hữu trí tuệ: DN không đăng ký được trên 

cổng thông tin để thực hiện nộp hồ sơ online, gọi điện nhờ hỗ trợ nhưng không nhận 

được tín hiệu trả lời;  
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(7) DN tại Hà Nội: Xin giấy đi đường gặp nhiều khó khăn do thông tin không rõ ràng, 

không biết vào trang nào của Chính phủ để nắm bắt các thông tin cập nhật;  

(8) DN tại TP.HCM: Liên hệ với UBND phường để đăng ký cấp giấy đi đường (cho hộ 

kinh doanh đủ điều kiện theo công văn 3072) nhưng cán bộ tiếp nhận (được cung cấp số 

điện thoại từ số trực ban của phường) cho biết KHÔNG có thẩm quyền cấp, cũng không 

hướng dẫn tôi liên hệ với ai;  

(9) DN tại Bình Dương: Đăng ký BHXH qua App không thấy duyệt, gọi điện thoại qua 

tổng đài máy luôn bận, gởi mail cũng không thấy phản hồi;  

(10) DN tại Hà Nội làm thủ tục liên quan đến Lý lịch tư pháp, Giấy phép lao động, Giải 

trình nhu cầu sử dụng lao động: DN không thể liên lạc được với các Cơ quan có chức 

năng để hỏi về quy trình thủ tục, ví dụ gọi điện cho Sở tư pháp hoặc Cục việc làm hoặc 

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nhưng không ai bắt máy. 

 

* 34% DN cho biết khó khăn họ gặp phải là hồ sơ, giấy từ thực hiện cùng một TTHC 

được chấp nhận ở cơ quan hành chính thuộc chính quyền địa phương này lại không 

được chấp nhận ở cơ quan hành chính thuộc chính quyền địa phương khác. Khó 

khăn này DN cho biết, chủ yếu liên quan đến các TTHC phát sinh trong bối cảnh 

dịch, đặc biệt là hồ sơ DN cần phải cung cấp cho chính quyền địa phương khi xin 

cấp giấy đi đường hoặc xin duy trì sản xuất kinh doanh (Hộp 3).  

 

Hộp 3. Quy định về hồ sơ, giấy tờ thực hiện TTHC không nhất quán giữa các chính 

quyền địa phương khác nhau. 

 (1) DN có trụ sở tại TP HCM nhưng có các chi nhánh tại các tỉnh/thành phố khác: Việc 

đăng kí chương trình khuyến mãi của DN qua Cổng Dịch vụ công quốc gia đã mang lại 

nhiều thuận lợi so với trước đây khi DN phải đăng kí và nộp hồ sơ cho từng Sở Công 

thương ở các tỉnh, thành mà DN có hoạt động. Tuy nhiên, quá trình cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến của Sở Công thương ở các tỉnh/thành phố trong thủ tục này vẫn chưa 

đồng bộ vì có Sở chấp nhận hồ sơ có chữ ký điện tử, có Sở không;  

(2) DN tại Hà Nội: Thủ tục đăng ký duy trì sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch 

không thống nhất tại mỗi địa phương. Thậm chí, mỗi thôn, xóm cũng không tuân thủ 

giấy tờ đã được cấp xã, huyện duyệt mà có quy chế riêng;  

(3) DN tại Hà Nội phản ánh về thực hiện thủ tục đề nghị giấy phép đi đường: (a) Hướng 

dẫn về giấy đi đường cũng không đồng nhất giữa các phường. Cùng một mẫu đơn xin 

cấp giấy đi đường nhưng khi DN nộp tại phường Dịch Vọng Hậu thì được chấp thuận, 

còn nộp tại phường Ô Chợ Dừa lại không được chấp thuận. DN phải sửa hồ sơ đến 03 

lần, nhưng khi hoàn thành nộp thì lại không nhận được thông tin phản hồi là hồ sơ có 
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được chấp thuận hay không; (b) Hướng dẫn không rõ ràng và đều quá gấp gáp, DN xoay 

không kịp; (c) Việc cấp giấy đi đường ở Hà Nội thực sự là rắc rối và nó càng rối ren khi 

thực hiện ở huyện Thanh Trì.  

(4) DN tại TP HCM, trong thời gian giãn cách xã hội muốn xin giấy đi đường cho một 

số nhân sự chủ chốt. DN gọi điện, gửi email đến UBND Phường 13, Quận Tân Bình và 

UBND Quận Tân Bình đều không bắt máy và trả lời. DN gọi tới Công an Phường 13, 

Quận Tân Bình thì trả lời là “công ty xây dựng thì liên hệ Sở Xây dựng chứ anh”. DN 

gọi điện Sở Xây dựng thì cả tuần không có người nhấc máy;  

(5) DN tại Thanh Hóa: Thủ tục xin luồng xanh được thực hiện trên mạng CNTT nhưng 

việc đi lại giữa các quận, huyện không thống nhất, giữa các tỉnh không thống nhất, gặp 

nhiều rắc rối về thủ tục trong thời gian giãn cách xã hội. Để hàng thiết yếu được lưu 

thông, có Phường yêu cầu có dấu của Phường, có Phường lại không chịu xác nhận;  

(6) DN tại Đồng Nai phản ánh về cơ quan hành chính tại Bà Rịa - Vũng Tàu: DN có 

khoảng 30% người lao động ở Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang thực 

hiện “3 tại chỗ” hơn 2 tháng rồi kể từ ngày 22 tháng 7. “Chúng tôi rất nhiều lần gửi thư 

kết hợp với gọi điện thoại cho UBND Thị xã Phú Mỹ, cũng như chính quyền phường Mỹ 

Xuân thuộc thị xã để xin đề nghị phê duyệt cho việc thay thế người lao động cho kế hoạch 

3 tại chỗ nhưng không được giải quyết. Khi gọi đến cơ quan này thì họ nói là gọi cho cơ 

quan kia. Chúng tôi gọi qua, gọi lại nhưng cũng được kết quả gì. Họ nói là chờ Tỉnh 

xuống Chỉ thị 15 rồi sẽ giải quyết. Tỉnh đã xuống Chỉ thị 15 gần 1 tuần rồi, và chúng tôi 

cũng đã gửi lại hồ sơ đầy đủ để xin phê duyệt cho việc đưa người LĐ 3 tại chỗ về lại nơi 

cư trú sau hơn 2 tháng ở nhà máy, và xin đưa người ở địa phương lên nhà máy để thực 

hiện 3T theo kế hoạch nhưng vẫn chưa được giải quyết”. 

 

* Việc thực hiện TTHC trên môi trường mạng vẫn còn nhiều khó khăn. Khó khăn 

DN gặp phải như: (1) Khi DN nộp hồ sơ trực tuyến thì không nhận được phản hồi là 

cơ quan đầu mối đã tiếp nhận hồ sơ hay chưa (30% DN). Hoặc khi cơ quan nhà nước 

từ chối hồ sơ nộp trực tuyến của DN thì DN lại rơi vào tình trạng không biết lý do 

vì sao bị từ chối (17% DN). Bên cạnh đó, 12% DN trả lời cho biết việc thực hiện 

TTHC trực tuyến lại mất nhiều thời gian hơn thực hiện TTHC trực tiếp1. Nhiều DN 

phản ánh nộp hồ sơ trực tuyến chỉ là hình thức, DN vẫn phải nộp kèm bản giấy. Hoặc 

nếu DN thực hiện được nộp hồ sơ trực tuyến thành công thì lại gặp khó khăn là 

 
1 Hạn chế của khảo sát này là mẫu khảo sát không lớn. Tuy nhiên trong bối cảnh dịch và xu thế người dân, doanh  

nghiệp tiếp cận internet ngày càng nhiều, các thủ tục hành chính cũng được đưa lên mức độ 3 và mức độ 4, việc khảo 

sát online là cách khảo sát thuận lợi và nhanh nhất để chụp nhanh các vấn đề thực trạng. Trên cơ sở đó, các cơ quan 

tham mưu cải cách hoặc cung cấp TTHC cần tiếp tục nghiên cứu, tham khảo để tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của các 

hiện tượng mà DN phản ánh nhằm có những giải pháp hữu hiệu hơn trong thời gian tới. 
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không thanh toán được phí, lệ phí, phí dịch vụ hay chữ ký số không được chấp nhận 

với 7% DN trả lời gặp phải khó khăn này (Chi tiết phản ánh ở Hộp 4).  

 

Hộp 4.  Những khó khăn trong việc thực hiện TTHC trực tuyến 

(1) DN tại TP HCM thực hiện thủ tục xin cấp mã luồng xanh: nộp đủ hồ sơ cho Cục 

Đường bộ nhưng chờ không có hồi âm, kết quả;  

(2) DN xin giấy đi đường từ Sở công thương TP.HCM trong thời gian cách ly, nộp đủ 

hồ sơ không được cấp, cũng không hồi đáp lý do;  

(3) DN tại TP HCM thực hiện TTHC liên quan đến đất đai: Quá rắc rối trong nhập liệu, 

sự thật là không thể nộp được hồ sơ trực tuyến;  

(4) DN tại Hà Nội thực hiện TTHC tại Bộ Văn hóa - Thể thao và Du Lịch và Bộ Khoa 

học và Công nghệ: TTHC trực tuyến chỉ mang tính hình thức, doanh nghiệp vẫn phải 

nộp hồ sơ cứng qua đường bưu điện gây mất thời gian. Tình trạng hồ sơ trên cổng DVC 

không phản ánh đúng thực tế xét duyệt hồ sơ; Một số DVC cấp độ 3 nhưng thực tế chỉ 

nộp được hồ sơ trực tuyến để giữ ngày/giữ chỗ. Các tình trạng khác của hồ sơ hoặc tiến 

trình cán bộ thẩm định hồ sơ không được cập nhật; Một số thủ tục có cổng chat trao đổi 

giữa cán bộ và doanh nghiệp, nhưng không bao giờ hoặc rất hiếm khi được sử dụng, 

trong khi đây là 1 công cụ tốt để minh bạch hoá công việc, giảm việc hồ sơ bị sửa đổi bổ 

sung nhiều lần; Thủ tục thanh toán vào kho bạc nhà nước không thể dùng internet 

banking từ tài khoản cá nhân/doanh nghiệp, gây mất thời gian đi lại ra ngân hàng. Thời 

gian nhận được tiền để kế toán các đơn vị báo có lâu.  

(5) DN tại TP HCM: Sau khi thực hiện dịch vụ công để nộp hồ sơ trực tuyến, thì cần gởi 

hồ sơ giấy tới cơ quan để xét duyệt. DN nộp hồ sơ giấy báo cáo gởi tới Cục Thuế TP 

HCM qua bưu điện (thư bảo đảm), DN không nhận được hồi đáp (nếu có thể, xin hồi 

đáp qua email hoặc cách nào theo hướng giải quyết của Cục Thuế để DN có thể biết 

được hồ sơ ko bị thất lạc).  

(6) DN tại TP HCM: TTHC Cấp Lý lịch tư pháp số 1 cho người nước ngoài đang cư trú 

tại HCM và Hà Nội qua trang https://lltptructuyen.moj.gov.vn/home; Thời hạn xử lý lâu 

hơn so với nộp trực tiếp; Chưa mang đúng tính chất thủ tục online, nghĩa là khai online 

xong thì nhân viên bưu điện đến nhận bản cứng hồ sơ để chuyển về Sở Tư Pháp và sau 

đó mới tiến hành xử lý. Như vậy việc khai và nộp hồ sơ qua trang web nêu trên chỉ mang 

đúng tính chất khai báo. Riêng đối với người nước ngoài đang tạm trú ở Hà Nội thì nhân 

viên bưu điện bắt buộc người bàn giao tài liệu phải là người nước ngoài xin cấp Lý Lịch 

Tư Pháp. Tuy nhiên viêc này gây khó khăn vì đôi khi họ đi công tác và để lại bộ hồ sơ 

thì nhân viên công ty có thể thay mặt bàn giao lại cho nhân viên bưu điện. Việc nhân 

viên bưu điện yêu cầu phải có chữ ký của người nước ngoài lên Phiếu của bưu điện là 

vô cùng vô lý và không cần thiết.  
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(7) DN tại Hà Nội: Để xin giấy xác nhận lý lịch tư pháp cho người nước ngoài khi gia 

hạn giấy phép lao động tại Việt Nam, DN đã kê khai đầy đủ trên hệ thống Cổng Dịch vụ 

Quốc gia và nhận được email xác nhận, tuy nhiên hệ thống không thể hiện quá trình tiếp 

tục xử lý ra sao nên DN khó theo dõi, nắm bắt công việc. Do lo ngại quá thời hạn nộp hồ 

sơ, DN lại phải quay ra thuê dịch vụ;  

(8) DN xin đăng kí bổ sung nhân sự thực hiện “3 tại chỗ” với với BQL KCN tỉnh Bình 

Dương. Tuy nhiên, sau nhiều lần email và điện thoại, DN vẫn không nhận được phản hồi 

chấp thuận hoặc từ chối hồ sơ để có thể tiến hành tiếp công việc; (9) Tình trạng lỗi hệ 

thống, nghẽn đường truyền khi thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến thường xảy ra trong bối 

cảnh dịch, làm mất nhiều thời gian để DN thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến;  

* 16% DN cho biết họ phải nộp chi phí không chính thức khi thực hiện TTHC. Phản 

ánh một số TTHC mà DN phải chi trả chi phí không chính thức trong (Hộp 5) 

Hộp 5. Tình huống phát sinh chi phí không chính thức 

(1) Cơ quan Bảo hiểm xã hội không có quy định hướng dẫn rõ ràng về cách hưởng trợ 

cấp thất nghiệp mùa dịch, yêu cầu người lao động liên hệ nhân viên cấp cơ sở. Điều này 

đã tạo điều kiện cho cán bộ cấp cơ sở nhũng nhiễu người lao động, thu phí ngoài quy 

định và không có biên lai nhận hồ sơ.  

(2) Chuyên viên xử lý hồ sơ của Phòng đăng ký kinh doanh Sở KHĐT, TP. Hà Nội đã 

quá hạn xử lý nhưng vẫn không xử lý hồ sơ, khiến DN phải giục nhiều lần, gây khó khăn 

cho DN và DN buộc phải chi trả chi phí không chính thức để thúc đẩy công việc.  

(3) DN tại Bình Dương thực hiện TTHC liên quan đến đất đai: DN đến từ đầu giờ làm 

việc, lấy số thứ tự thì phải sau tầm 3-4 giờ đồng hồ mới tới lượt giải quyết, còn nếu quá 

9 giờ sáng thì phải đến buổi chiều. Có hiện tượng ưu tiên làm cho các đối tượng “cò dịch 

vụ”, dẫn đến việc người dân, DN lấy số thứ tự xếp hàng phải chờ lâu hơn hoặc phải dùng 

chi phí không chính thức để làm nhanh.  

(4) DN tại Hà Nam khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy phải mất 

chi phí không chính thức 50 triệu đồng, trong khi thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện an ninh, trật tự là 30 triệu đồng.  

(5) DN tại TP HCM: TTHC hải quan đã trực tuyến 100% nhưng doanh nghiệp vẫn phải 

lên gặp cán bộ hải quan để chi tiền để không bị làm khó dễ. 

 

* Nguyên nhân của các khó khăn từ góc nhìn DN 

Hình 6 cho thấy đánh giá của DN về các nguyên nhân gây ra những khó khăn khi thực 

hiện TTHC. 60% DN cho rằng sự bất cập trong việc phối hợp của các cơ quan liên 

quan là nguyên nhân của các khó khăn; 56% DN cho là khó khăn trong thực hiện 

TTHC là do yếu tố con người, đặc biệt là bất cập trong thực thi công vụ của công chức 
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tiếp nhận hoặc xử lý hồ sơ. Nguyên nhân thứ ba là do bất cập trong văn bản hướng 

dẫn của cấp địa phương (48% DN). Đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát 

thì việc thống nhất giữa văn bản hướng dẫn của cấp địa phương với trung ương, giữa 

cấp quận huyện với cấp tỉnh/thành phố luôn là vấn đề bức xúc của nhiều DN. Nguyên 

nhân thứ tư là do vẫn còn bất cập trong quy định của văn bản pháp luật, còn nhiều sự 

chồng chéo. (Chi tiết phản ánh ở Hộp 6) 

 

Hình 6. Tỷ lệ DN đánh giá các nguyên nhân của khó khăn trong thực hiện TTHC 

 

 

Hộp 6. Nguyên nhân những khó khăn từ phản ánh của DN 

(1) DN tại Hà Nội thực hiện các TTHC liên quan đến giấy đi đường, xác nhận đủ điều 

kiện an toàn, thuế: “Luôn bị stress khi tiếp xúc với công chức khi họ luôn hoạnh họe, 

phán xét, tra khảo những vấn đề không phải chuyên môn của họ, cũng không liên quan 

gì đến công việc đang giải quyết. Công chức giao tiếp như bề trên, cha mẹ khi họ có 

quyền phán xét về thái độ (cảm tính của họ) họ đòi hỏi thủ tục, giấy tờ nọ kia nhưng khi 

DN yêu cầu họ trả lời bằng văn bản thì họ không trả lời bằng văn bản mà cứ bằng lời 

nói rồi kéo dài thời gian, gây khó dễ, gây căng thẳng. Công chức, cán bộ từ cấp cơ sở 

đã xa dân, xa rời thực tiễn nên khởi đầu đã mặc đinh đối đầu với dân, với DN và luôn 

có tâm lý cai trị, quản lý.” 

(2) DN tại Hà Nội thực hiện thủ tục xin giấy phép đi đường: DN phải nộp hồ sơ trực tiếp 

trong bối cảnh Covid, rồi đợi mòn mỏi ko biết khi nào có, DN “chỉ biết là cán bộ thu 

thôi, xong rồi để chỗ nào có xử lí không thì không biết, đợi quá lâu, hướng dẫn chưa rõ 

ràng”. 

(3) DN tại Hà Nội thực hiện thủ tục hỗ trợ người lao động: “Thái độ làm việc của cán bộ 

các bộ ban ngành thường gây khó dễ đến người trực tiếp làm các thủ tục liên quan.”  

36%

48%

56%

60%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Quy định của văn bản pháp luật

Văn bản hướng dẫn của cấp địa phương

Thực thi của công chức tiếp nhận/xử lý hồ 
sơ

Phối hợp của các cơ quan liên quan

N=758



19 

 

(4) DN tại Hà Nội thực hiện thủ tục liên quan đến Bộ Tài nguyên và Môi trường: “Thủ 

tục đất đai vẫn theo cơ chế Xin-Cho. Thái độ bên ngoài của cán bộ TNMT có vẻ lịch sự 

nhưng bản chất không giúp cho người dân và doanh nghiệp. Ngược lại, có lợi ích cá 

nhân; lợi ích nhóm.” 

(5) DN tại Hà Nội thực hiện thủ tục hỗ trợ người lao động: “cán bộ không nắm rõ hoặc 

cố tình không giải quyết” 

(6) Một số DN tại Hà Nội thực hiện thủ tục liên quan đến BHXH phản ánh: “Chúng tôi 

đóng cửa văn phòng (do dịch bệnh) duy trì sản xuất nhà máy (có đăng ký với Sở KHĐT). 

Cán bộ BHXH kiểm tra trụ sở không thấy có người làm việc, họ đóng mã số bảo hiểm, 

khi doanh nghiệp đóng tiền bảo hiểm mới biết mã số bị đóng, chúng tôi mất rất nhiều 

thời gian, đơn thư để yêu cầu mở lại mã đóng BHXH. Cơ quan này làm việc theo kiểu 

bao cấp, quan liêu, trịnh thượng” hoặc “Doanh nghiệp không thường xuyên nhận được 

hướng dẫn hoặc thông tin mới liên quan đến các quy định mới/cập nhật có liên quan về 

bảo hiểm xã hội. Khi được hỏi, cán bộ phụ trách không hướng dẫn đầy đủ rõ ràng dẫn 

đến phải bổ sung, sửa chữa văn bản trình nộp.” hoặc “Đối với quy trình chốt sổ bảo 

hiểm xã hội khi nhân viên nghỉ việc, đơn vị tôi đã gửi hồ sơ trực tuyến và trực tiếp đến 

cơ quan BHXH phụ trách, tuy nhiên, cán bộ phụ trách chưa thực hiện thao tác chốt sổ 

nhưng đã báo trên hệ thống là xử lý xong. Khi đó, cán bộ thu yêu cầu bên tôi phải trực 

tiếp lên gặp để xử lý, như vậy rất mất thời gian cho bên tôi và cũng ảnh hưởng đến uy 

tín của cơ quan BHXH.” 

(7) DN tại TP. HCM thực hiện TTHC với Sở Y tế: “Hồ sơ không được giải quyết và 

không được trả lời bằng văn bản” 

(8) DN tại TP. HCM thực hiện TTHC đề nghị cấp giấy đi đường, hỗ trợ lao động gặp 

khó khăn: “Không có sự thống nhất, địa phương tự quy định giấy phép con, lạm dụng 

hình thức trao quyền của cấp trên cộng với sự kém hiểu biết, thiếu linh hoạt của cán bộ 

chủ chốt dẫn đến nhiều bất cập vẫn diễn ra.” 

(9) DN tại TP. HCM thực hiện TTHC liên quan đến khởi sự DN, thuế, hỗ trợ người lao 

động: Bất cập “Nằm ở con người, nhiều cán bộ vẫn không làm hết tâm với doanh nghiệp 

cũng như với người dân. Còn hoạnh hoẹ dân và doanh nghiệp để buộc họ  phải thực hiện 

các khoản chi không chính thức.” 

(10) DN tại TP HCM thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy đi đường và hỗ trợ lao động: 

“Rất tệ, nhũng nhiễu, mỗi nơi mỗi kiểu, nhận hồ sơ rồi trả đi trả lại nhiều lần, cán bộ 

hướng dẫn không nắm rõ chuyên môn, thái độ rất kém với người dân, có tình trạng cò 

mối trục lợi và còn rất nhiều bất ổn khác.” 

(11) DN tại TP HCM thực hiện thủ tục về BHXH: “Cán bộ làm việc không có tâm, trả 

lời cụt lủn, ko muốn hỗ trợ việc nộp hồ sơ online, dọa phải nộp trực tiếp nếu không là 

không làm, trong khi người đi nộp sổ BHXH không có giấy đi đường” 
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(12) DN tại TP HCM khi thực hiện TTHC liên quan đến hải quan và kiểm tra chuyên 

ngành: “Bộ Y Tế kiểm định, cấp phép nhập khẩu. Khi DN yêu cầu Hải quan phản hồi nội 

dung yêu cầu của Hải quan trên hệ thống thì cán bộ Hải quan thường né tránh, sau đó 

thì cố tình kéo dài thời gian thông quan. Tình trạng này xảy ra thường xuyên tại Chi cục 

Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất (kho TCS)” 

(13) DN tại TP HCM khi thực hiện TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và thuế: 

“Cán bộ duyệt hồ sơ (Chi nhánh Bộ công thương) thiếu thiện chí, còn quan liêu, không 

rõ ràng trong yêu cầu hồ sơ theo quy định. Cán bộ Chi Cục thuế còn yếu nghiệp vụ theo 

lĩnh vực kinh doanh của DN, dẫn đến những yêu cầu/hướng dẫn DN chưa đúng.” 

(14) DN tại Hòa bình thực hiện TTHC liên quan đến đất đai: “Hồ sơ phải chỉnh sửa 

nhiều lần do hướng dẫn của công chức không rõ ràng; Trả kết quả giải quyết quá thời 

hạn quy định; Phát sinh chi phí không chính thức; UBND xã không có thủ tục tiếp nhận 

hồ sơ hành chính. Cán bộ địa chính hẹn miệng 4 tháng không giải quyết hồ sơ, không có 

biên nhận.” 

(15) DN tại TP Cần Thơ thực hiện TTHC liên quan đến PCCC: 1 bộ hồ sơ xin Thẩm 

duyệt về PCCC bắt buộc nộp trực tiếp, các hồ sơ kèm theo bắt buộc sao y chứng thực 

của cơ quan có thẩm quyền (trong vòng 6 tháng). Trong hướng dẫn TTHC mỗi địa 

phương mỗi kiểu, mỗi ngành mỗi kiểu, mỗi cán bộ mỗi kiểu dẫn đến cùng 1 bộ hồ sơ 

(theo quy định TW) nhưng có tỉnh nhận, tỉnh không, cán bộ này nhận, cán bộ kia không 

nếu giải thích thì nhận được trả lời: “Anh qua tỉnh đó nộp, anh qua cơ quan đó nộp, vậy 

anh đợi nộp cho người đó đi,...” Nếu không quen biết tác động, không hứa hẹn thì sẽ 

không nộp được hồ sơ. 

(16) DN tại Bình Định thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép đi đường, đề nghị xác nhận 

kiểm tra điều kiện an toàn để SXKD trong bối cảnh dịch: DN “gửi hồ sơ thì được báo 

chờ kiểm tra, đến ngày thứ 3 vẫn chưa nhận được câu trả lời. Cán bộ làm việc quan liêu 

như thời bình thường trước kia” 

(17) DN tại Hà Nội thực hiện TTHC liên quan đến đất đai phản ánh về việc xử lý hồ sơ 

tại UBND xã Hồng Thái và huyện Kiến Xương2: “Số hồ sơ 000.00.20.H54-210715-0034/ 

hồ sơ lưu trữ 2742/HCC, Nhưng sau 2 năm nộp hồ sơ tại cấp xã (UBND xã Hồng Thái, 

huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), cán bộ đã không xử lý. Ngày 15/7/2021 vừa qua, tôi 

nộp lên văn phòng một cửa của UBND huyện Kiến Xương. Tới nay đã quá 3 tháng nhưng 

chúng tôi chưa thể liên hệ với cán bộ tiếp nhận hồ sơ để có thông tin hồ sơ của mình 

được xử lý tới đâu, có cần bổ sung gì không, có được duyệt hay không?” 

(18) DN tại Quảng Ngãi thực hiện TTHC về đất đai: “Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ 

của cán bộ công chức phòng 1 cửa quá chậm chạp, luôn quá thời gian quy định trên 

giấy hẹn.” 

 
2 Tại thời điểm ngày 26/11/2021, các cơ quan liên quan của tỉnh Thái Bình đã giải quyết xong thủ tục hành chính này 

cho người dân, doanh nghiệp 
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4. Những khó khăn của DN khi thực hiện các TTHC liên quan tới hỗ trợ người 

lao động và DN trong bối cảnh đại dịch 

Trong số 758 DN tham gia khảo sát thuộc diện có thực thiện TTHC trong năm 

2021, có 331 DN thực hiện thủ tục hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát. 86% số DN này cho 

biết khó khăn khi thực hiện thủ tục là vì không thể đi lại do giãn cách xã hội nên 

rất khó có đủ các xác nhận như trong hồ sơ yêu cầu; 63% DN cho biết quy định 

về hồ sơ, giấy tờ chứng minh các điều kiện để nhận hỗ trợ là chưa hợp lý; 51% 

DN có thực hiện nhưng không được giải quyết và không được trả lời bằng văn 

bản; 24% DN cho rằng số tiền nhận được nhỏ hơn so với chi phí bỏ ra để thực 

hiện các thủ tục xác nhận trong hồ sơ xin hỗ trợ và 24% DN cho biết cơ quan/công 

chức tiếp cận hồ sơ yêu cầu thêm giấy tờ không có trong quy định. 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, Khảo sát nhanh của Ban IV và 

Báo Điện tử VnExpress về tình trạng việc làm và thu nhập của hơn 69.000 người lao 

động (thực hiện nửa đầu tháng 8/2021) cho thấy, 62% lao động tham gia khảo sát 

mất việc và trong số đó thì gần 50% lao động không có dự trữ đủ để đảm bảo sinh 

hoạt trong một tháng. Về phía DN, theo Khảo sát nhanh về tình trạng hoạt động và 

sức khỏe tài chính của trên 21.500 DN (thực hiện nửa cuối tháng 8/2021) cho thấy, 

khó khăn tài chính lớn nhất của cả DN tạm ngừng sản xuất cũng như DN đang duy 

trì một phần sản xuất là việc trả lương cho người lao động. DN hơn ai hết hiểu được 

lao động của họ là tài sản lớn nhất mà DN cần phải bảo toàn nhưng trong bối cảnh 

dịch Covid-19 bùng phát mạnh với phạm vi và mức độ ảnh hưởng rộng khắp toàn 

quốc, nhiều DN buộc phải cắt giảm lao động. Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã ban 

hành các gói hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động để giảm bớt một 

phần khó khăn. Tuy nhiên, việc thực thi các thủ tục cụ thể để tiếp cận chính sách còn 

nhiều hạn chế. Những khó khăn cụ thể được đề cập trong (Hình 7). 

Tham khảo số liệu từ Cổng dịch vụ công Quốc gia (DVCQG), tính đến hết ngày 

13/10/2021, số hồ sơ nộp qua Cổng DVCQG là 53.460, hiện CÁC BỘ, ĐỊA 

PHƯƠNG mới xử lý xong 2.320 hồ sơ, mới chỉ đạt tỷ lệ 4,3%; số hồ sơ đang xử lý 

quá hạn là 6.8613 tương ứng với 12,8%. Số lượng hồ sơ bị từ chối là 41.286, chiếm 

tỷ lệ rất cao 77,2%. Nguyên nhân của hồ sơ bị từ chối đến từ nguyên nhân chủ quan 

và khách quan. 

 
3 Số liệu dựa theo Công văn số 7593/VPCP-KSTT V/v thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19 ngày 19/10/2021. 
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Hình 7. Tỷ lệ DN gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục hỗ trợ người sử 

dụng lao động gặp khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát 

 

 

Về nguyên nhân chủ quan thì phần lớn hồ sơ bị từ chối rơi vào trường hợp người lao 

động không thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ ví dụ như người lao động đã nghỉ 

việc/buộc thôi việc/mất việc trước thời điểm quy định trong Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg, hoặc họ không có “Quyết định thôi việc” đơn vị mà người lao 

động làm việc trước đây, hoặc không “Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp 

đồng lao động” hoặc người lao động đã được hưởng chế độ BHTN thì cũng không 

thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ. Nguyên nhân thứ nữa có thể xuất phát từ sự hiểu 

biết, kĩ năng của người thực hiện TTHC, chưa tìm hiểu kỹ TTHC hoặc quy trình 

thực hiện TTHC và không quen thuộc với việc sử dụng các ứng dụng, các giao diện 

trực tuyến nên việc làm hồ sơ bị thiếu, bị sai khi nhập liệu dẫn đến hồ sơ không được 

chấp nhận. Về nguyên nhân khách quan, người lao động hoặc người sử dụng lao 

động thực hiện TTHC hỗ trợ người lao động dù làm thủ tục trực tuyến, nhưng một 

trong những thành phần hồ sơ mà người lao động phải nộp là “bản sao có chứng 

thực”4 nhiều thành phần giấy tờ trong hồ sơ hoặc biểu mẫu nộp trực tuyến thì phải 

có chữ ký số. Đại bộ phận người dân cũng như cán bộ sẽ cùng hiểu đó là bản sao có 

công chứng dấu đỏ như trước, nhiều người dân có thể sẽ không biết đến hiện nay đã 

có chứng thực điện tử. Điều này là nguyên nhân mà 86% DN thực hiện thủ tục hỗ 

trợ lao động đồng thuận: “Không thể đi lại được do giãn cách để có đủ các xác nhận 

 
4 Báo cáo khảo sát được thực hiện từ 24/9-1/10/2021 và phản ánh hiện trạng tại thời điểm khảo sát. Việc yêu cầu 

người lao động phải nộp là “bản sao có chứng thực” đã được sửa thành là “bản sao” trong Quyết định số 33/2021/QĐ-

TTg ngày 06/11/2021 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19  
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trong hồ sơ yêu cầu”. Đồng thời, đại bộ phận người lao động không có chữ ký số 

nên việc nộp biểu mẫu hoàn toàn trực tuyến là không thực hiện được. Đây cũng là 

một phần lý giải cho số hồ sơ nộp không nhiều mà tỷ lệ xử lý hồ sơ thành công thấp, 

hoặc hồ sơ là các bản scan được nộp trực tuyến cũng không được cán bộ xử lý hồ sơ 

chấp nhận là các giấy tờ có tính pháp lý do đó người nộp hồ sơ vẫn phải thực hiện 

nộp bản giấy. Như vậy hiện nay với những quy định hiện hành thì người lao động 

bình thường sẽ không thể thực hiện thủ tục này trực tuyến hoàn toàn nếu như họ có 

chứng thực điện tử các giấy tờ theo thành phần hồ sơ yêu cầu thì họ lại gặp vướng 

mắc về việc không có chữ ký số. Nếu một người lao động họ làm hồ sơ nhận trợ cấp 

hỗ trợ người lao động có thể được 1.500.000 đồng mà chi phí một chữ ký số thông 

thường cũng với giá khoảng 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng thì việc để người 

lao động thực hiện được TTHC trực tuyến hoàn toàn là không khả thi. Bên cạnh đó 

còn có nguyên nhân từ yếu tố cán bộ công chức thụ lý hồ sơ. Theo khảo sát, 51% 

DN cho biết hồ sơ bị trả nhưng không được trả lời bằng văn bản. Nếu tìm hiểu 

nguyên nhân của hồ sơ bị trả lại thì lý do hồ sơ bị trả lại không rõ lý do cụ thể cũng 

rất nhiều. Theo báo cáo số liệu của Cổng DVCQG thì lý do bị trả lại theo kiểu chung 

chung khá nhiều như: “Từ chối tiếp nhận do không hồ sơ cung cấp không đầy đủ”, 

“Đề nghị Quý đơn vị liên hệ với cán bộ...”, hoặc “từ chối tiếp nhận” mà không hề 

nêu nội dung cụ thể để người nộp hồ sơ biết là thiếu gì để bổ sung và hoàn thiện. Và 

cách thức trả lời từ phía cơ quan thực thi sẽ khiến người thực hiện TTHC buộc phải 

liên lạc với cán bộ xử lý hồ sơ, trong nhiều trường hợp đây là điểm tiếp xúc gây ra 

sự nhũng nhiễu hoặc khó khăn cho người dân/DN thực hiện TTHC. Nguyên nhân 

thứ nữa là do văn bản hướng dẫn chưa rõ ràng hoặc chưa có sự phối hợp đồng bộ 

giữa các cơ quan liên quan nên người nộp hồ sơ có thể nhận được lý do từ chối cũng 

chung chung như “chờ văn bản hướng dẫn của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 

Thành phố”. Chi tiết trong Hộp 7 là tổng hợp theo phản ánh của DN qua đợt khảo 

sát lần này. 

 

Hộp 7. Khó khăn DN gặp phải khi thực hiện thủ tục hỗ trợ người lao động và người 

sử dụng lao động 

(1) DN tại Hà Nội: “Xin trợ cấp thất nghiệp cho giáo viên mầm non của trường mình 

nhưng lại bắt cấp giấy chứng nhận trường đóng cửa của phường. Đóng mấy tháng rồi 

cả nước đều biết mà còn hành hạ vậy”.  

(2) DN tại Hà Nội: “Làm hồ sơ cho lao động phải ngừng việc theo NQ68 nhưng BHXH 

Quận Hai Bà Trưng HN rất vô cảm, gây khó khăn, còn nói không nắm được thông tin 

NQ68 là gì. Không thể hiểu nổi tại sao có những con người vô cảm như thế làm ở cơ 

quan BHXH Nhà nước” 
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(3) DN tại Hà Nội thực hiện thủ tục hỗ trợ người lao động: DN bị yêu cầu cung cấp “mã 

số bệnh nhân COVID nhưng DN không biết thông tin ở đâu, hỏi bệnh viện và địa phương 

đều không có thông tin”. 

(4) Một số DN tại TP HCM: “Hồ sơ trợ cấp cho người lao động tại huyện Cần Giuộc, 

tỉnh Long An nộp 20 ngày vẫn chưa được giải quyết mà không được thông báo lý do. Hồ 

sơ trợ cấp cho người lao động tại Quận 8, TP.HCM, DN làm danh sách giống y hệt mẫu 

của huyện Cần Giuộc những vẫn bị cơ quan BHXH từ chối do “Lỗi xử lý file”. Người 

lao động không biết lỗi chỗ nào để sửa, phải tự suy đoán để sửa và nộp lại 8 lần vẫn 

chưa được chấp thuận.” hoặc “DN tôi Nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp cho người lao động 

từ tháng năm cho tới giờ là cuối tháng 9, người lao động vẫn chưa nhận được hỗ trợ. 

Nộp hồ sơ bằng cổng thông tin điện tử nộp hồ sơ bằng giấy nhưng hết bảo hiểm xã hội 

trả lại do sai mẫu sai form sai thông tin sai hết lần này đến lần khác gửi đi gửi lại mỗi 

lần gửi bưu điện hết một tháng có khi 20 ngày, chỉ có người lao động và doanh nghiệp 

sốt ruột còn các bộ phận chuyên trách như bảo hiểm xã hội phòng lao động thương binh 

xã hội hỗ trợ sơ sài” 

(5) DN tại TP HCM: Trong quá trình DN xin hỗ trợ vay lãi suất 0% để trả lương cho 

người lao động, cơ quan BHXH đã duyệt hồ sơ, nhưng chuyển đến Ngân hàng chính 

sách thì lại bị yêu cầu nhiều thành phần hồ sơ gây khó như: (i) Yêu cầu scan hợp đồng 

lao động của tất cả người lao động cần vay. Mặc dù các công ty đều có lưu hợp đồng lao 

động đã ký với người lao động, tuy nhiên đối với các doanh nghiệp sử dụng lực lượng 

lao động lớn từ vài trăm đến vài nghìn người thì yêu cầu thành phần hồ sơ này là tốn 

kém, mất thời gian và không cần thiết; (ii) Yêu cầu có Thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng 

lao động. Do hiện tại chưa có quy định về mẫu văn bản thỏa thuận nên thành phần hồ sơ 

này thường xuyên bị cơ quan tiếp nhận hồ sơ yêu cầu sửa lại cách trình bày và câu chữ, 

khiến DN mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện. Chưa kể nhiều lao động bị giãn cách, ở 

tại các khu phong tỏa, bị trở thành F0, F1 phải cách ly... thì việc kí Thỏa thuận hết sức 

khó khăn. 

Những khó khăn trong việc thực hiện TTHC của người dân và doanh nghiệp gặp 

phải có xuất phát từ nguyên nhân khách quan và chủ quan. 

Nguyên nhân khách quan 

Thứ nhất, 60% DN cho là do bất cập trong việc phối hợp của các cơ quan liên quan 

như chưa có sự chia sẻ, liên thông dữ liệu, liên thông kết quả giải quyết TTHC, công 

nhận kết quả giải quyết TTHC một cách đồng bộ giữa các Bộ, ban ngành hay giữa 

các chính quyền địa phương. Đây là nguyên nhân của việc hồ sơ thực hiện TTHC 

được chấp nhận ở cơ quan hành chính này nhưng lại không được chấp nhận ở cơ 

quan hành chính khác với cùng thủ tục, hoặc là nguyên nhân gây ra kết quả giải 

quyết TTHC bị quá hạn, hay văn bản ký số được công nhận ở Bộ/Sở ban ngành này, 

lại không được công nhận ở địa phương khác. Ví dụ: trong TT xin hỗ trợ lao động, 

người lao động phải nộp bản sao căn cước công dân (CCCD) do không có liên thông 
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cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ quan BHXH, chính vì vậy họ phải đi chứng 

thực CCCD, phải đi nộp hồ sơ giấy khi làm trực tuyến. 

Thứ hai, 56% DN cho là do bất cập trong việc thực thi của công chức giải quyết 

TTHC. Với tâm lý “sợ trách nhiệm hoặc sợ thanh tra kiểm tra” và với tư duy làm 

việc “có thừa còn hơn theo quy định”, nhiều cán bộ khi tiếp nhận được hồ sơ trực 

tuyến thì lại yêu cầu DN phải nộp hồ sơ giấy hoặc nộp thêm giấy tờ không có trong 

quy định và coi đây như điều kiện cho DN để được cán bộ giải quyết TTHC. Đây 

cũng là lý do DN thực hiện TTHC nửa trực tuyến, nửa trực tiếp. Có cán bộ không 

nắm rõ chuyên môn nên hướng dẫn DN không rõ ràng, khiến DN phải sửa hồ sơ 

nhiều lần.Với tâm lý “sợ trách nhiệm” hoặc “sợ thanh kiểm tra” và “tư duy cũ” nên 

cán bộ cảm thấy yên tâm khi cầm giữ các hồ sơ giấy có con dấu thay vì những bản 

điện tử với chữ ký số; hay văn bản ký số được công nhận bởi cán bộ này mà không 

được công nhận bởi cán bộ kia. 

Thứ ba, 48% DN cho là do bất cập trong văn bản hướng dẫn ở cấp địa phương và 

36% DN cho là do bất cập trong quy định của văn bản pháp luật. Đây cũng là lý do 

hoặc căn cứ để cán bộ thực thi viện dẫn khi giải quyết các TTHC trực tuyến mà vẫn 

bắt DN nộp các giấy tờ. Vì hiện nay trong các văn bản hướng dẫn, thành phần hồ sơ 

phải nộp đối với việc thực hiện TTHC trực tuyến vẫn giống như thành phần hồ sơ 

phải nộp đối với việc thực hiện TTHC trực tiếp. Ví dụ như TTHC hỗ trợ người lao 

động dù làm thủ tục trực tuyến, một trong những thành phần hồ sơ mà người lao 

động phải nộp là bản sao có chứng thực. Đại bộ phận người dân cũng như cán bộ sẽ 

cùng hiểu đó là bản sao có công chứng dấu đỏ như trước, nhiều người dân có thể sẽ 

không biết đến hiện nay đã có chứng thực điện tử. Ngoài ra, trong bối cảnh dịch 

Covid-19, muốn được hỗ trợ, người lao động phải có các bản sao trong thành phần 

hồ sơ, trong khi đó họ có thể ở trong khu vực giãn cách/cách ly. Điều này là nguyên 

nhân mà 86% DN thực hiện thủ tục hỗ trợ lao động đồng thuận: “Không thể đi lại 

được do giãn cách để có đủ các xác nhận trong hồ sơ yêu cầu”. Đây cũng là một 

phần lý giải cho số hồ sơ nộp không nhiều và tỷ lệ xử lý hồ sơ thành công thấp. 

Nguyên nhân chủ quan từ phía người dân, DN khi thực hiện TTHC 

Tỷ lệ hồ sơ thực hiện thủ tục hỗ trợ NLĐ hoặc NSDLĐ bị từ chối lên tới 77,2% thì 

với lý do chủ yếu là người thực hiện TTHC này không thuộc đối tượng được hỗ trợ, 

hồ sơ bị thiếu hợp đồng lao động, hoặc thiếu Quyết định thôi việc, hoặc thiếu thỏa 

thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc thiếu chữ ký số. Điều này có thể xuất phát 

từ sự hiểu biết của người thực hiện TTHC, họ có thể không dành thời gian để tìm 

hiểu kỹ TTHC. Tuy nhiên, hồ sơ bị trả lại có thể do việc nhập liệu thông tin của 

người thực hiện vào hệ thống không chính xác (lỗi chính tả) do đó hệ thống không 

xác định được thông tin và trả hồ sơ. Việc thực hiện TTHC có thể mất nhiều thời 

gian hơn so với làm trực tiếp là có thể nếu người thực hiện TTHC không thân thuộc 

với việc ứng dụng các giao diện trực tuyến. 
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III. TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA DN VỚI THỦ TƯỚNG CHÍNH 

PHỦ NHẰM THÚC ĐẨY CẢI CÁCH TTHC VÀ ĐẨY MẠNH CUNG CẤP 

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN, TẠO THUẬN LỢI CHO DN TRONG BỐI 

CẢNH ĐẠI DỊCH 

1. Đối với quy trình thủ tục, DN kiến nghị: Các cơ quan hành chính cần có cam 

kết về thời gian xử lý và trả kết quả TTHC đúng thời hạn theo quy định. Liên quan 

đến trường hợp vì lý do nào đó không thể trả kết quả TTHC đúng hạn, đề nghị các 

cơ quan hành chính thực hiện nghiêm quy định tại khoản 9 Điều 19 Nghị định 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, không để xảy ra trường hợp quá 

hạn trả kết quả TTHC nhưng DN vẫn không nhận được thông báo và lý do quá hạn, 

tránh trường hợp DN phải đi lại nhiều lần hoặc liên hệ để được hướng dẫn nhưng 

không có kênh liên hệ cụ thể. Theo đó, các cơ quan hành chính cần duy trì, vận hành 

thực chất và hiệu quả hơn các đường dây nóng và các kênh tương tác khác để trao 

đổi, xử lý công việc. Trường hợp hồ sơ cần được phê duyệt bởi nhiều cơ quan, thì 

cần có cơ chế phối hợp cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các bên để tránh 

phát sinh thêm thủ tục; Đặc biệt, thủ tục hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cần được đơn giản hóa tối đa, nhất là đối 

với các DN có người lao động cư trú ở nhiều địa phương khác nhau; Các địa phương 

cần có sự trao đổi để thống nhất về thành phần hồ sơ và quy trình thực hiện TTHC 

mỗi khi có quy định mới ban hành, tránh mỗi địa phương có một cách hiểu và áp 

dụng khác biệt, gây ảnh hưởng cho DN khi thực hiện TTHC.  

2. Đối với dịch vụ công trực tuyến, DN kiến nghị: Trong điều kiện giãn cách xã 

hội do dịch, cần nghiên cứu xây dựng phương án cho phép gửi hồ sơ, giấy tờ theo 

hình thức trực tuyến thông qua email để hỗ trợ DN duy trì hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Hồ sơ giấy tờ gốc có thể gửi bổ sung sau giai đoạn giãn cách xã hội; Phát 

triển các Cổng dịch vụ công với đầy đủ chức năng sao cho doanh nghiệp gửi và nhận 

thông tin phản hồi của cơ quan nhà nước rõ ràng, minh bạch, không cần phải có các 

khâu tiếp xúc trực tiếp với cán bộ thực hiện; Việc thực hiện mỗi TTHC nghiên cứu 

có mã code tương ứng được tạo ra từ một hệ thống tự động duy nhất và không thể 

sửa đổi hay can thiệp để thống nhất các loại văn bản, biểu mẫu, giấy tờ quy định, để 

DN và cá nhân có thể sử dụng khi thao tác, nhập các dữ liệu, thông tin của mình vào 

hồ sơ. Trên cơ sở đó cơ quan nhà nước sẽ phản hồi việc đúng, sai, thiếu,... của các 

thông tin và dữ liệu để người dùng hoàn thiện cho đầy đủ. Khi có kết quả có thể sử 

dụng mã code đính kèm thông báo cho DN/cá nhân thông qua email hoặc điện thoại 

và hẹn giờ để đến làm việc trực tiếp. Điều này làm giảm thiểu thời gian đến nơi ngồi 

đợi, đi về để chuẩn bị thêm hồ sơ; Hoàn thiện cơ chế pháp lý, quy định nhằm thúc 

đẩy sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Trong 
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bối cảnh dịch, cần tăng tốc phát triển dịch vụ công trực tuyến, nâng cấp nhiều thủ 

tục lên cấp độ 4 và chú trọng việc cho DN thanh toán trực tuyến phí, lệ phí khi thực 

hiện TTHC; Cải thiện việc thiếu đồng bộ hóa thông tin giữa các cơ quan nhà nước; 

Các chính sách hỗ trợ như giảm thuế, giảm tiền đóng bảo hiểm… nên được thực hiện 

tự động trên phần mềm chứ không phải nộp hồ sơ xin duyệt để không tạo ra những 

giấy phép con. 

3. Đối với các kênh tương tác giữa cơ quan nhà nước và DN, các DN kiến nghị: 

Việc đăng ký thủ tục trực tuyến qua email hay số điện thoại đường dây nóng là phù 

hợp trong tình hình dịch bệnh, hạn chế đăng ký trực tiếp. Các cơ quan nhà nước cần 

cập nhật các văn bản hướng dẫn ngay khi ban hành trên website của mình để DN có 

thể tự tìm hiểu, đồng thời thiết lập mục Câu hỏi thường gặp và trả lời để DN có thể 

tìm hiểu thông tin. Mục Câu hỏi thường gặp này được cập nhật thường xuyên, liên 

tục dựa trên các tình huống phát sinh của DN và cách giải quyết của cơ quan nhà 

nước trong quá trình thụ lý và xử lý hồ sơ, thông tin minh bạch và những lỗi của các 

DN trước sẽ là cơ sở để các DN sau có thể tìm hiểu và giảm thiểu việc DN gặp vướng 

mắc. Tuy nhiên, các cơ quan nhà nước cần có cơ chế trực nhận email/điện thoại, cơ 

chế phản hồi kịp thời để DN nhận thông tin và thực hiện theo đúng thời hạn, quy định.  

4. Đối với cán bộ tiếp nhận, xử lý TTHC, DN đề xuất: Triển khai các công cụ đánh 

giá chất lượng phục vụ người dân, DN, bởi khi có đánh giá chất lượng dịch vụ thì 

thái độ của các bộ phận tiếp nhận, xử lý TTHC sẽ chuyên nghiệp và đảm bảo thời 

gian; Khi DN xin tư vấn thì cần có hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ để tránh gây tốn kém 

chi phí, thời gian cho cả hai bên do phải đi lại, chỉnh sửa, hoàn thiện nhiều lần; 

Nghiên cứu xây dựng KPI về giải quyết TTHC đối với cán bộ công chức và các cơ 

quan giải quyết TTHC, trong đó nếu cán bộ có tỷ lệ TTHC không thành không hoặc 

phải làm lại nhiều lần, trễ hạn,... thì phải có chế tài xử lý để cải thiện; Tăng cường 

đào tạo trình độ, nâng cao năng lực, kỹ năng cho các cán bộ tiếp nhận, xử lý TTHC, 

đặc biệt là kỹ năng công nghệ thông tin. 

5. Liên quan công tác phòng chống dịch, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh 

doanh an toàn, DN đưa ra các đề xuất: Cần thống nhất và kết nối các phần mềm 

quản lý trong phòng chống dịch với nhau, tránh kê khai chồng chéo ở nhiều cơ quan 

khác nhau; Hỗ trợ đăng ký trực tuyến đối với việc nhận trợ cấp cho người lao động; 

Chính phủ quyết liệt chỉ đạo và yêu cầu các địa phương áp dụng nhất quán các quy 

định phòng chống dịch, sản xuất kinh doanh an toàn và lưu thông hàng hóa, không 

được phép tạo ra cơ chế “giấy phép con”; Tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng 

hóa theo hướng chỉ có cơ chế kiểm soát con người, không kiểm soát phương tiện, 

không kiểm soát hàng hóa; Khi ban hành các văn bản quy định mới, cần tính toán 

đảm bảo thời gian cho DN triển khai thực hiện kịp theo văn bản mới./. 


		Văn phòng Chính phủ - ĐT: 080.43100 - 080.43569; Fax: 080.44130; Email: vpcp@chinhphu.vn
	2022-02-09T15:28:21+0700
	Hà Nội
	Văn phòng Chính phủ<vanphongchinhphu@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




