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1. Thí điểm 6 thủ tục hành chính mới của Bộ Y tế 
trên Cơ chế một cửa quốc gia 

Ngày 24/9, đại diện Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) cho biết, 

theo kế hoạch, 6 thủ tục hành chính mới của Bộ Y tế trong lĩnh 

vực an toàn thực phẩm và môi trường y tế thuộc Cục An toàn thực 

phẩm và Cục Quản lý môi trường y tế sẽ được thí điểm thực hiện 

trên Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) từ ngày 1/10/2019. 

Trong đó, Cục An toàn thực phẩm chủ trì 2 thủ tục gồm: Kiểm tra nhà 

nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương 

thức kiểm tra thông thường; Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm 

đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt. 

Cục Quản lý môi trường y tế chủ trì 4 thủ tục gồm: Cấp phép nhập khẩu 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y 

tế nhập khẩu để nghiên cứu; Cấp phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu phục 

vụ mục đích viện trợ; Cấp phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu là quà biếu, 

cho, tặng; Cấp phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn 

dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu do thị trường không có 

sản phẩm và phương pháp sử dụng phù hợp. 

Đại diện Cục Công nghệ thông tin cũng cho biết, sau quá trình vận 

hành kiểm thử, tập huấn cho cộng đồng doanh nghiệp… Cục Công 

nghệ thông tin đã có văn bản đề nghị Tổng cục Hải quan thực hiện thí 

điểm 6 thủ tục mới nêu trên từ ngày 1/10/2019. 

Quá trình thực hiện thí điểm sẽ chấp nhận song song cả Giấy phép, 

thông báo bằng bản điện tử (qua Cổng thông tin một cửa quốc gia) và 

bản giấy. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban chỉ đạo quốc 

gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), NSW và tạo thuận lợi thương 

mại (Ủy ban 1899), thời gian qua, với sự hỗ trợ của Tổng cục Hải quan 

- Cơ quan Thường trực Ủy ban 1899, đặc biệt là Cục Công nghệ thông 

tin và Thống kê hải quan, Bộ Y tế đã xây dựng, hoàn thiện phần mềm 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để kết nối liên thông với Cổng thông 

tin một cửa quốc gia đối với 6 thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn 

thực phẩm và môi trường y tế. 

Theo baotintuc.vn 



2. Khởi động dự án thúc đẩy cải cách, nâng cao 
năng lực kết nối của DNNVV 

Việc hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt 

Nam theo Dự án LinkSME giúp gắn kết quá trình cải cách và cải 

thiện môi trường kinh doanh, gắn kết những chỉ đạo cải cách từ 

Chính phủ với những nỗ lực thay đổi từ bản thân DN và có ý nghĩa 

quan trọng đối với sự phát triển bền vững tại Việt Nam. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: 

VGP/Nhật Bắc 

Sáng 24/9, tại Hà Nội, VPCP, Bộ KH&ĐT cùng Cơ quan Phát triển quốc 

tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức khởi động Dự án "Thúc đẩy cải cách và 

nâng cao năng lực kết nối của DNNVV" (Dự án LinkSME).  

Lễ khởi động do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và Bộ 

trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đồng chủ trì, cùng sự tham dự 

của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink, Giám đốc Cơ 

quan USAID Michael Greene và nhiều đại diện đến từ các bộ, ngành, 

cơ quan, chính quyền địa phương, các hiệp hội DN, các DNNVV của 

Việt Nam, DN nước ngoài... 

Nâng cao năng lực cạnh tranh của DN 



Phát biểu tại lễ khởi động, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh ngày 

16/9/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt chủ 

trương thực hiện Dự án LinkSME. Như vậy sau một năm chuẩn bị, Dự 

án đã chính thức được phê duyệt, là kết của của sự quyết tâm và nỗ 

lực của các cơ quan, trong đó có VPCP, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt 

Nam, USAID cũng như của Bộ KH&ĐT. 

Theo đó, Dự án LinkSME gắn kết quá trình cải cách và cải thiện môi 

trường kinh doanh tổng thể với quá trình nghiên cứu, cải cách theo 

ngành cũng như gắn kết những chỉ đạo cải cách từ Chính phủ với 

những nỗ lực thay đổi từ dưới lên, từ bản thân DN.  

Dự án góp phần tạo ra những thay đổi mang tính hệ thống của môi 

trường kinh doanh thông qua các hoạt động cải cách thể chế, đơn giản 

hoá quy định, thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ để nâng cao 

năng lực cạnh tranh của DN, đồng thời tạo ra các thay đổi cơ bản về 

khả năng hội nhập, kết nối với khu vực và quốc tế cũng như với chuỗi 

giá trị toàn cầu của các DNNVV. 

Việc hỗ trợ phát triển các DNNVV của Việt Nam theo Dự án LinkSME 

sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển bền vững và khả 

năng thoát khỏi bẫy các nước có thu nhâp trung bình của Việt Nam 

trong những thập niên tới.   

Cũng tại lễ khởi động, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh về việc 

năm 2019 Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện 

đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải cách toàn diện 

hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, cắt giảm mạnh chi phí tuân thủ thủ 

tục hành chính để giảm gánh nặng cho người dân doanh nghiệp và đạt 

được những kết quả tích cực. 

Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ cũng xác định là năm bứt phá trong 

xây dựng Chính phủ điện tử, thúc đẩy Chính phủ điện tử gắn kết với cải 

cách thủ tục hành chính để góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo, 

liêm chính, hành động, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của DN, 

người dân. Theo đó, phải đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc của 

cơ quan hành chính Nhà nước thông qua điện tử hóa, giảm mạnh giấy 

tờ, cắt giảm chế độ báo cáo và tăng các cuộc họp trực tuyến; kết nối 

trục liên thông văn bản quốc gia, thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia, 

Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Hệ thống thông tin họp Chính phủ 

điện tử và Hệ thông thông tin tham vấn chính sách. 



Việt Nam đang trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính, cải thiện 

môi trường kinh doanh và xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới 

Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Qua việc Thủ tướng quyết 

định phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án LinkSME có thể thấy Chính 

phủ đang quyết tâm đồng hành với DN thông qua việc luôn nỗ lực cải 

cách thể chế, giúp DN cắt giảm chi phí tuân thủ quy định và từ đó có 

thêm nguồn lực dành cho đầu tư sản xuất, kinh doanh. 

Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Dự án LinkSME có kinh phí hơn 22 triệu USD 

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cũng nhấn mạnh Dự án 

LinkSME rất có ý nghĩa cho khu vực tư nhân, DNNVV phát triển. Hiện 

nay, đóng góp của khu vực tư nhân là rất lớn trong GDP, trong giải 

quyết việc làm, thu ngân sách, nhưng khu vực này hiện nay đang rời 

rạc, năng lực còn hạn chế về thu hút đầu tư, đổi mới công nghệ, tiếp 

cận thị trường, tiếp cận thông tin, khả năng liên kết các doanh nghiệp 

với nhau... trong khi 98% DN tại Việt Nam là DNNVV. Vì vậy nếu không 

tạo thành cộng đồng DN thì nền kinh tế không phát triển bền vững. 

Chính vì vậy, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Dự án LinkSME sẽ 

góp phần giải quyết các vấn đề nêu trên với mục tiêu đúng và sự nỗ lực 

để hỗ trợ khu vực tư nhân phát triển. Đây là thời điểm rất phù hợp khởi 



động Dự án để làm tiền đề và cơ hội phát triển cho khu vực tư nhân 

trong thời gian tới. 

Theo Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J. Kritenbrink, tại Việt Nam, các DNNVV 

đóng vai trò quan trọng trong tương lai kinh tế, đóng góp vào GDP, tạo 

việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, hiện nay rất ít DNNVV kết nối 

vào chuỗi cung ứng quốc tế. Vì vậy, Hoa Kỳ cam kết hợp tác với Việt 

Nam để giúp DNNVV thích ứng với nền kinh tế toàn cầu.  

Dự án LinkSME do USAID tài trợ sẽ giúp DNNVV tại Việt Nam kết nối 

vào chuỗi cung ứng quốc tế, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, xây 

dựng hệ sinh thái DN, tạo việc làm cho cộng đồng, cải thiện đời sống 

và khích lệ tinh thần đổi mới kinh doanh...  

Đại sứ cũng cho biết một trong ưu tiên của Hoa Kỳ là thúc đẩy mối 

quan hệ hợp tác, phát triển tại Việt Nam và tin tưởng mối quan hệ đối 

tác toàn diện giữa Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tốt đẹp. 

Với kinh phí 22,1 triệu USD và được thực hiện trong 5 năm, Dự án 

LinkSME sẽ phối hợp với VPCP và Bộ KH&ĐT nhằm cải thiện hệ sinh 

thái kết nối chuỗi cung ứng cho DNNVV và nâng cao năng lực cho các 

hiệp hội DN trong việc hỗ trợ phát triển DNNVV.  

Bên cạnh đó, Dự án giúp kết nối các DNNVV với những DN hàng đầu 

sẽ thúc đẩy tầm nhìn về tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế khu 

vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và hỗ trợ mục tiêu của USAID Việt 

Nam là giúp mở rộng tăng trưởng bao trùm, theo định hướng thị trường 

và do khu vực tư nhân dẫn dắt. 

Theo baochinhphu.vn 

 

3. Trên 30 TTHC xuất nhập khẩu được triển khai 
trực tuyến cấp độ 3, 4 

Dự kiến đến năm 2020, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) sẽ 

triển khai trên 30 thủ tục hành chính (TTHC) còn lại theo hình thức 

trực tuyến cấp độ 3, 4. 

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về cải cách TTHC và quyết tâm 

đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực công thương của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương, đến nay, Cục Xuất nhập khẩu đã thực hiện 

bãi bỏ và đơn giản hóa 62/76 TTHC thuộc lĩnh vực phụ trách của Cục.  

Trong số này, có 2 TTHC được bãi bỏ, 7 TTHC thực hiện hoàn toàn 

dưới hình thức trực tuyến cấp độ 4 và kết nối hệ thống một cửa quốc 



gia. Ngoài ra, còn có 25 TTHC được thực hiện qua internet dưới hình 

thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3. Đồng thời cắt giảm thành phần 

hồ sơ và 28 TTHC được đơn giản hoá theo hình thức giảm thành phần 

hồ sơ hoặc rút ngắn thời gian cấp phép. 

Ảnh minh họa 

Đến ngày 1/10 tới sẽ có thêm 9 TTHC của Cục chính thức được thực 

hiện trực tiếp cấp độ 3 trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công 

Thương, gồm: Cấp phép nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì gà; cấp 

mới, cấp lại, sửa đổi bổ sung, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký quyền 

xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có 

hiện diện tại Việt Nam; cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh 

nhập khẩu ô tô; cấp giấy phép tạm xuất, tái nhập và cấp giấy phép kinh 

doanh chuyển khẩu. 

Bằng hình thức trực tuyến cấp độ 3 và cấp độ 4, khi thực hiện các 

TTHC của Cục Xuất nhập khẩu, thương nhân gửi hồ sơ xin cấp phép 

và nhận kết quả qua mạng internet hoặc qua dịch vụ bưu chính, nhờ đó 

rút ngắn được thời gian xin giấy phép và giảm thiểu chi phí phát sinh 

trong hoạt động xuất nhập khẩu. 



Việc cải cách TTHC đã đem lại hiệu quả rõ rệt trong lĩnh vực cấp giấy 

chứng nhận xuất xứ (C/O) ưu đãi cho hàng hóa xuất khẩu của Việt 

Nam. 

Hiện tại, Bộ Công Thương và Cục Xuất nhập khẩu đang áp dụng trên 

toàn quốc hệ thống khai báo C/O điện tử và cấp C/O qua internet. Theo 

đó, thời gian cấp C/O tại các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực 

trực thuộc Cục chỉ từ 2-4 giờ làm việc. Đặc biệt, với những lô hàng xuất 

khẩu bằng đường hàng không, thủ tục được giải quyết trong khoảng 1 

giờ. 

Cùng với nỗ lực cải cách TTHC, công tác xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập khẩu được Cục Xuất nhập khẩu còn 

triển khai theo hướng minh bạch, ổn định, đơn giản hoá TTHC; đồng 

thời cụ thể hoá quy trình trình tự TTHC kèm theo thời gian xử lý để các 

bộ, ngành thực hiện thống nhất. 

Theo baochinhphu.vn 

 

4. Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Cổng dịch vụ 
công 

Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện 

Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, 

cấp tỉnh bảo đảm các chức năng theo quy định, kết nối, tích hợp 

với Cổng dịch vụ công quốc gia và sớm ban hành quy chế quản lý, 

vận hành các hệ thống này. 

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính 

phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về 

Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, 

Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương. 

Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao vai trò của Văn phòng 

Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành, địa 

phương, Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Uỷ ban đã nỗ lực triển khai các 

nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử; hoan nghênh sự vào cuộc tích 

cực của các doanh nghiệp công nghệ thông tin trong nước đã sẵn sàng 

tiếp cận, thử nghiệm các công nghệ tiên tiến trên thế giới để áp dụng 

triển khai các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử và sự tham gia, hỗ 

trợ tích cực của các tổ chức, chuyên gia trong nước, quốc tế. 

Với quyết tâm cao cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều chuyển biến trong 



nhận thức và quá trình triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử 

hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, gắn kết chặt chẽ 

giữa cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin, lấy người 

dân, doanh nghiệp làm trung tâm.  

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến Ủy 

ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 

Thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh và phát huy hơn nữa tinh thần khẩn 

trương, hành động quyết liệt xây dựng Chính phủ điện tử, Thủ tướng 

Chính phủ giao các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa 

phương tập trung vào một số nhiệm vụ. 

Cụ thể,  Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chỉ 

đạo Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư.  

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo, xem xét, quyết định 

các vấn đề, công việc thường xuyên của Uỷ ban Quốc gia về Chính 

phủ điện tử, trực tiếp chỉ đạo hoạt động toàn diện của Tổ công tác giúp 

việc Chủ tịch Uỷ ban. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Uỷ 

ban và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

Văn phòng Chính phủ chỉ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ 



ban xem xét, giải quyết những vấn đề lớn và quan trọng. Chủ trì phiên 

họp Uỷ ban trong tháng 11 năm 2019 để đánh giá kết quả triển khai xây 

dựng Chính phủ điện tử trước khi thực hiện sơ kết Nghị quyết số 

17/NQ-CP vào tháng 12 năm 2019. 

Bên cạnh đó, chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp 

với Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Uỷ ban chuẩn 

bị xây dựng chiến lược phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến 2030, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 

2020; chỉ đạo hoàn thiện Đề án về giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và 

tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các Bộ, ngành, địa phương. 

Các Bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ theo 

chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP và Kế hoạch hoạt 

động của Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 6 tháng cuối năm 

2019, đặc biệt cần khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ đã quá hạn. 

Các Ban Chỉ đạo cần phát huy vai trò chỉ đạo, điều phối việc xây dựng 

Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tại Bộ, ngành, địa phương 

mình; kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương các giải pháp thúc đẩy việc triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, 

hiệu quả. 

Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông 

tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh bảo đảm các chức năng theo quy 

định, kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và sớm ban 

hành quy chế quản lý, vận hành các hệ thống này. Đồng thời, rà soát 

quy trình, hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính để thực hiện cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo các danh mục Thủ 

tướng Chính phủ đã phê duyệt giai đoạn 2017-2019, ưu tiên làm trước 

các dịch vụ công thiết yếu và nâng cấp chất lượng dịch vụ đang cung 

cấp theo hướng thân thiện với người dùng. Chủ động nghiên cứu giải 

pháp, số hoá giấy tờ và thực hiện chuẩn hoá cơ sở dữ liệu thủ tục hành 

chính của Bộ, ngành, địa phương mình trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

thủ tục hành chính. 

Văn phòng Chính phủ làm đúng theo chức năng nhiệm vụ được giao, 

không làm thay chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tập 

trung nguồn lực xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia và đưa vào vận 

hành trong tháng 11 năm 2019; trình Chính phủ xem xét, ban hành 

Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong 

tháng 12 năm 2019. 



Bộ Thông tin và Truyền thông phát huy vai trò, chức năng quản lý nhà 

nước về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử. 

Hàng năm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác giúp 

việc Chủ tịch Ủy ban đánh giá rủi ro và đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi 

ro trong quá trình triển khai xây dựng Chính phủ điện tử. 

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng Nghị định về định danh và xác thực 

điện tử và Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phù hợp với 

thực tiễn, thuận lợi khi triển khai, trình Chính phủ trong tháng 9 năm 

2019. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc quản trị dữ liệu, xây 

dựng chiến lược quốc gia về quản trị dữ liệu, quy định rõ trách nhiệm 

của các Bộ, ngành, địa phương trong quản trị, khai thác dữ liệu… để 

bảo đảm dữ liệu là nguồn tài nguyên quan trọng cho chuyển đổi số và 

nền kinh tế số. 

Đồng thời, xây dựng danh sách các nền tảng dùng chung của Chính 

phủ điện tử và phương án đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ thông tin để 

triển khai các hạng mục này, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 

năm 2019; chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Cơ 

yếu Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Quy chế phối 

hợp trong hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên mạng phù 

hợp với tình hình thực tiễn, hoàn thành trong năm 2019. 

 Bộ Công an tập trung xây dựng Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, 

trình Chính phủ trong quý I năm 2020 và sớm trình Thủ tướng Chính 

phủ Đề án về bảo đảm an ninh mạng trong xây dựng, phát triển Chính 

phủ điện tử. Ưu tiên và huy động các nguồn lực hợp pháp trong triển 

khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ.  

Bộ Nội vụ tập trung xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 

110/2004/NĐ-CP ngày 8/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư, 

trình Chính phủ trong tháng 9 năm 2019. Bộ Tài chính khẩn trương báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp huy động nguồn lực để triển khai 

các dự án xây dựng Chính phủ điện tử. 

Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Uỷ ban không làm thay chức năng, 

nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương; thường xuyên theo dõi, đôn 

đốc Bộ, ngành, địa phương thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, Chủ tịch Uỷ ban trong triển khai xây dựng Chính phủ điện tử. Kịp 

thời báo cáo, tham mưu Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban chỉ đạo 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý các trường hợp chậm triển khai. 



Về vấn đề an toàn, an ninh mạng, người đứng đầu các cơ quan hành 

chính nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng, tài chính 

nhà nước thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 

Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 7/6/ 2019 về việc tăng cường bảo đảm an 

toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.  

Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu 

Chính phủ tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ bảo đảm an 

toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử; giám 

sát nghiêm ngặt các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông 

tin về vấn đề an toàn thông tin, an ninh mạng, không được để lộ lọt dữ 

liệu, bí mật nhà nước. Ngược lại, các doanh nghiệp phải chịu trách 

nhiệm trước cơ quan chủ quản hệ thống thông tin về công tác này. 
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5. “Nặng nhẹ” thủ tục xây dựng! 

Là một trong những vấn đề nóng nhất thời gian gần đây, những 

phương án “gỡ rối” mớ bòng bong thủ tục đầu tư và cấp phép các 

công trình xây dựng trong phiên thảo luận Dự thảo Luật Xây dựng 

sửa đổi tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua rất được dư luận 

quan tâm. 

Sự quan tâm này có nguyên nhân ở chỗ quy định pháp lý quản lý hoạt 

động xây dựng lâu nay rất chặt, thậm chí chồng chéo ở một số văn 

bản, một số địa phương, nhưng điều lạ là sai phạm vẫn diễn ra, cơ chế 

“phạt cho tồn tại” vẫn phổ biến ở nhiều công trình, nhiều địa phương, 

dù có những công trình, sự vi phạm là rất lớn. 

Hiện nay, các chủ đầu tư than phiền rằng, thủ tục triển khai một dự án 

phải mất nhiều năm, thậm chí cả chục năm. Làm sao để vừa gỡ khó 

thủ tục cho doanh nghiệp có hoạt động xây dựng, nhưng vẫn đảm bảo 

sự nghiêm minh đối với các vi phạm là kỳ vọng của không chỉ các đại 

biểu Quốc hội, mà còn của các thành viên thị trường.   

Tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội sáng 18/9, dù đánh giá cao 

nỗ lực của cơ quan soạn thảo trong việc đặt ra mục tiêu của việc sửa 

đổi Luật Xây dựng lần này là nhằm thiết lập lại trật tự, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính…, nhưng nhiều ý kiến cho rằng, nhiều quy định sửa đổi 

chưa mang tính triệt để, chưa tạo ra sự đột phá, đồng thời đi theo lối 

mòn trong cách sửa đổi. 



Đặc biệt, hầu hết các đại biểu cho rằng, các nội dung sửa đổi còn mang 

tính chung chung, chưa giải quyết được các vấn đề phát sinh trên thực 

tiễn. Theo đó, vấn đề trọng yếu của việc sửa đổi không chỉ đơn thuần 

nằm ở mặt thay đổi khái niệm, câu chữ mang tính kỹ thuật, mà quan 

trọng hơn cả là phải đảm bảo được quá trình thực thi các quy định của 

các cấp chính quyền. 

Không phải ngẫu nhiên ý kiến "làm xây dựng mới biết, làm thủ tục xây 

dựng thời gian là …vô biên" tại  một hội thảo diễn ra trước đó tại 

TP.HCM lại được nhắc tới để làm ví dụ cho việc đánh giá sửa đổi, và 

được nhiều đại biểu tán thành.  

Nói một cách đơn giản hơn, để có thể triển khai được một dự án, dù đó 

là công trình xây dựng nhỏ lẻ của người dân, hay công trình chung cư, 

khu đô thị lớn, theo các quy định hiện hành và kể cả theo nội dung sửa 

đổi, vẫn phải trải qua quá nhiều "cầu", phải nhờ quá nhiều "cửa". 

Chưa kể tình trạng, một dự án đầu tư có cả chục luật điều chỉnh, chồng 

chéo liên miên, trong khi đó, dự thảo luật lại chưa nêu được rõ chồng 

chéo ở đâu, tại điều khoản nào. 

Chẳng hạn, vấn đề tắc nghẽn cấp sổ đỏ ở nhiều địa phương hàng năm 

trời được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian 

qua là một trong những câu chuyện điển hình có thể nhắc tới. Ngoài ra, 

còn nhiều vấn đề khác về việc xin chuyển đổi mục đích sử dụng cho 

đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất đô thị xen kẹt… 

Hệ quả để lại tất yếu là gánh nặng chồng chéo đó sẽ đổ lên đầu người 

dân. 

Bởi lẽ, với doanh nghiệp, dù có bị chậm tiến độ cấp thủ tục thì cuối 

cùng họ vẫn có thể bán lại cho đối tác khác để ăn tiền chênh lệch hoặc 

đơn giản hơn, chi phí phát sinh chậm ngày nào thì họ có thể bổ đầu 

tính vào giá bán cho người dân mua nhà sau này.  

Đó là chưa kể tới thực tế, một bao cát vương vãi của người dân thì 

biết, nhưng một tòa nhà chọc trời sai phạm lại vô tình "không được" cơ 

quan chức năng phụ trách việc giám sát, thanh kiểm tra "biết"!? Đến khi 

thanh kiểm tra, xử lý khắc phục, những người dân, khách hàng vốn là 

nạn nhân có khi lại phải chịu trách nhiệm chính. Trong khi các đơn vị, 

cá nhân có trách nhiệm giám sát, quản lý không được xử lý một cách 

rối ráo, đầy đủ.  

“Bên nặng, bên nhẹ” trong cách xử lý đó chính là nguồn cơn tích tụ 

nhiều bức xúc. 



Những câu chuyện về việc hàng trăm khách hàng mắc kẹt không được 

cấp sổ đỏ tại các dự án như Capital Garden, Golden West, , D7 Đại 

Kim, chuỗi dự án của Tập đoàn Mường Thanh…, hay mắc kẹt vì dự án 

không thể về đích như 8B Lê Trực do vi phạm giấy phép xây dựng là 

những thực trạng đáng buồn thời gian vừa qua. 

Vậy nên, việc sửa đổi Luật Xây dựng, giảm thủ tục chồng chéo là cần 

thiết, nhưng để giải quyết được những vấn đề trọng tâm mang tính cốt 

lõi, rõ ràng không chỉ cần quyết tâm, mà phải có sự điều chỉnh hợp lý 

dựa trên những nghiên cứu, đánh giá thực tiễn. 
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6. Bước chuyển tích cực trong quản lý khai thác 
khoáng sản 

Luật Khoáng sản 2010, Nghị định 22 ra đời và có hiệu lực thi hành 

từ năm 2012, được xem như một bước chuyển tích cực trong 

quản lý hoạt động khai thác khoáng sản. Bởi, thông qua đấu giá, 

hoạt động cấp quyền khai thác khoáng sản sẽ đảm bảo được tính 

công khai, minh bạch, tạo "sân chơi" sòng phẳng cho doanh 

nghiệp.  

Siết chặt quản lý khoáng sản 

Luật Khoáng sản sửa đổi năm 2010 quy định rõ ràng hơn, cụ thể hơn 

về những quy định về giấy phép hoạt động khoáng sản. Trong đó, việc 

phân cấp giấy phép hoạt động khoáng sản là một quy định tiến bộ 

mang tính đột phá. Tuy vậy, do bệnh thành tích,… của UBND cấp tỉnh 

đã dẫn đến tình hình cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản trong 

thời gian qua ở các địa phương bộc lộ nhiều bất cập như: Cấp phép 

tràn lan gây lãng phí, thất thoát tài nguyên môi trường, cấp phép không 

theo quy hoạch, vượt quy hoạch, cấp phép mà không có thẩm định 

thiết kế cơ sở... Thậm chí, không ít địa phương cố tình lách luật bằng 

cách chẻ những mỏ lớn ra thành những mỏ nhỏ để khỏi phải xin phép 

Trung ương... 

Do đó, Luật Khoáng sản 2010 đã có nhiều các quy định đổi mới, việc 

phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản sẽ theo 

hướng giảm bớt thủ tục hành chính, tăng cường trách nhiệm của chính 

quyền địa phương, tăng cường sự quản lý của Trung ương trong việc 

cấp phép. 



Kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản. Ảnh: MH 

Nhằm phát huy vai trò quản lý của UBND tỉnh, thành phố, đồng thời, 

tận dụng và khai thác hiệu quả tài nguyên khoáng sản ở các địa 

phương, Luật Khoáng sản sửa đổi năm 2010 quy định UBND tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền cấp giấy phép thăm 

dò, giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường, than bùn và khoáng sản tại khu vực có tài nguyên khoáng sản 

phân tán, nhỏ lẻ… nhưng không phải trên tất cả các khu vực của địa 

phương mà chỉ được cấp phép dựa trên những khoanh định và công 

bố của Bộ TN&MT. Các khu vực còn lại do Bộ TN&MT cấp phép, quy 

định này được cụ thể hóa trong Điều 82, Luật Khoáng sản sửa đổi năm 

2010. 

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản là quy định mới của Luật Khoáng 

sản năm 2010, giảm thiểu tối đa cơ chế “ xin - cho”, đem lại “sân chơi” 

có sự canh tranh công bằng trong hoạt động khai khoáng. Từ đó, 

khuyến khích các tổ chức, cá nhân có năng lực thực sự tham gia giúp 

hoạt động khai thác tài nguyên hiệu quả và tiết kiệm hơn. Việc đấu giá, 

tạo thêm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoáng 

sản; góp phần nâng cao năng lực của các chủ thể trong lĩnh vực 

khoáng sản do tính cạnh tranh cao trong quan hệ đấu giá; góp phần cải 

cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản… 

Vẫn cần sửa đổi 



Mặc dù, đã đạt được những thành tựu bước đầu nhưng trong quá trình 

thực thi Luật Khoáng sản năm 2010 đã bộc lộ một số điểm bất cập cần 

hoàn thiện như: Luật chưa quy định cụ thể việc liên doanh, liên kết 

trong hoạt động khai thác khoáng sản; chưa có quy định đồng bộ với 

pháp luật về đầu tư để kiểm soát khi có sự thay đổi về vốn của chủ sở 

hữu doanh nghiệp đã được cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng 

sản. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản sau khi 

được cấp phép khai thác trong việc theo dõi, giám sát sản lượng khai 

thác thực tế… Đặc biệt, trách nhiệm phối hợp quản lý khoáng sản khu 

vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố nhất là đối với hoạt động 

khoáng sản cát, sỏi lòng sông chưa có quy định cụ thể. 

Hiện nay, Luật Khoáng sản 2010 và Luật Bảo vệ môi trường 2014 đều 

quy định về việc tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có trách nhiệm 

phục hồi môi trường, ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác 

khoáng sản nhưng chưa làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai 

thác khoáng sản trong cải tạo, phục hồi môi trường trong quá trình khai 

thác và trách nhiệm cụ thể khi thực hiện đề án đóng cửa mỏ. 

Ông Lại Hồng Thanh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và 

Khoáng sản Việt Nam cho biết, một số nội dung có quy định trong Luật 

Khoáng sản nhưng rất khó triển khai như thủ tục thẩm định, phê duyệt 

đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; đăng ký hoạt động điều 

tra cơ bản địa chất về khoáng sản; phê duyệt thiết kế mỏ, thay đổi thiết 

kế mỏ trong quá trình hoạt động…  

Bên cạnh đó, Luật Khoáng sản chưa quy định phương thức xác định 

thiệt hại, cơ quan có trách nhiệm chủ trì việc đền bù thiệt hại khi khu 

vực khoáng sản được công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản, 

khu vực tạm cấm hoạt động khoáng sản; chưa quy định cụ thể về trách 

nhiệm xác định tổn thất khoáng sản; khai thác tối đa đối với khoáng sản 

chính, khoáng sản đi kèm; quy định việc thu hồi tài sản khi giấy phép 

khai thác khoáng sản bị thu hồi, chấm dứt hiệu lực. 
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7. Xây dựng thể chế kinh tế thị trường – Nhà nước 
bắt đầu từ đâu? 

Những việc như chiếu phim lưu động cho bà con, xây nhà hát 

nghìn tỷ, điều hành doanh nghiệp nhà nước bán bia, bán sữa, trợ 



cấp hoạt động của các đoàn hội… thì Nhà nước thư thư hẵng làm 

cũng được. 

Dù bất cứ mô hình nào thì vai trò của nhà nước trong nền kinh tế là 

điều không thể tránh khỏi. Nhà nước giúp chống tội phạm, giữ gìn an 

ninh trật tự, cung cấp dịch vụ công, phúc lợi xã hội, chống độc quyền, 

bảo vệ môi trường, thậm chí cả việc đầu tư, kinh doanh, điều hành các 

doanh nghiệp nhà nước, cung cấp dịch vụ giáo dục, y tế…  

Nhà nước không nên sản xuất và kinh doanh sữa. 

Vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế ra thành 4 nhóm chức năng: (1) 

tạo lập nền tảng của thị trường; (2) khắc phục khuyết tật của thị trường; 

(3) cung cấp dịch vụ công, phúc lợi xã hội; và (4) tham gia phát triển 

kinh tế.  

Nhà nước nên làm tốt từng nhóm chức năng theo thứ từ từ nhỏ đến 

lớn. Tức là đầu tiên phải tạo lập được nền tảng của thị trường rồi mới 

nghĩ đến chuyện khắc phục khuyết tật. Khắc phục khuyết tật thật tốt rồi 

mới nghĩ đến cung cấp dịch vụ công, phúc lợi xã hội. Cung cấp dịch vụ 

công tốt rồi mới tham gia phát triển kinh tế.  

Nhưng có lẽ, chúng ta đang cố gắng làm ngược lại, tập trung vào vấn 

đề tham gia phát triển kinh tế, cung cấp dịch vụ công, phúc lợi xã hội, 

trong khi các nền tảng của thị trường chưa được giải quyết thấu đáo. 



Nền tảng thị trường là gì? Đó là bảo vệ quyền tài sản và quyền hợp 

đồng.  

Yếu tố đầu tiên và cơ bản nhất của kinh tế thị trường là tài sản và hợp 

đồng. Bảo vệ tài sản khiến người ta tin tưởng rằng mình được hưởng 

thành quả lao động của mình, vì vậy người ta sẽ lao động nhiều hơn. 

Bước từ bao cấp sang đổi mới, một trong những cam kết quan trọng 

của Hiến pháp là bảo vệ tài sản sinh hoạt của người dân, do đó người 

nông dân, công nhân mới chăm chỉ làm việc, chứ không “lười” như thời 

bao cấp.  

Quan trọng hơn, bảo vệ tài sản khiến người ta yên tâm đầu tư. Nền 

kinh tế Việt Nam hiện nay rất cần đầu tư, từ đầu tư nhà máy, thiết bị, 

xây dựng, đầu tư cho thương hiệu, cho nghiên cứu sáng tạo. Nền kinh 

tế không thể chỉ sống nhờ nông nghiệp tay chân, nhờ bán lẻ, xe ôm, cắt 

tóc, gội đầu… mà cần có đường cao tốc, sân bay, cần có xây dựng, 

nhà máy, có điện, có thương hiệu, sáng chế. Tất cả những lĩnh vực lớn, 

bé này đều cần đầu tư dài hạn.  

Đầu tư sẽ biến tiền trở thành tài sản, nhưng tài sản đó mất thời gian rất 

dài để có thể thu hồi vốn. Vậy nếu trong thời gian đó có những rủi ro thì 

sao? Từ việc bị thu hồi đất và công trình, cây trồng lâu năm gắn liền với 

đất, cho đến việc bị ngừng, bị cấm kinh doanh vì những thứ giấy phép 

con và sự tuỳ tiện của cán bộ nhà nước.  

Chẳng ai đầu tư vào nghiên cứu chế tạo để có được các sáng chế, tài 

sản trí tuệ nếu biết rằng nó có thể bị đối thủ cạnh tranh hoặc người lao 

động của mình ăn cắp mà doanh nghiệp không có cách nào để được 

bảo vệ. Chẳng ai bỏ tiền làm thương hiệu, đi làm chứng nhận tiêu 

chuẩn cao cấp nếu hàng giả, hàng nhái tràn lan, hay việc giả nhãn 

mác, giả xuất xứ diễn ra nhan nhản.  

Thứ quan trọng thứ hai là quyền hợp đồng. Muốn kinh tế vận hành 

chúng ta phải có các hợp đồng. Nhưng người ta sẽ làm thế nào khi đối 

tác nhận tiền nhưng không giao hàng, hoặc giao hàng không đảm bảo 

chất lượng, làm thế nào khi người lao động được cử đi đào tạo nhưng 

lại về làm cho đối thủ, làm thế nào khi con nợ không trả nợ?  

Khởi kiện ra toà ư? Với thời gian xét xử tính bằng năm, nộp đơn đã 

khó, được thụ lý cũng khó, rồi để xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, để không 

bị tạm đình chỉ, để không bị kháng nghị tuỳ tiện, không bị trả án xét xử 

lại đã là một hành trình gian truân. Đến khi thi hành án thì trung bình chỉ 

đòi được 32% số tiền kể cả khi con nợ còn tài sản. 



Vậy nên, Nhà nước cần tập trung nhiều hơn vào việc cắt giảm giấy 

phép con, tăng cường kỷ luật cán bộ, chống hàng giả, hàng nhái, bảo 

hộ sáng chế, nhãn hiệu, đẩy nhanh tốc độ và hiệu quả của xét xử và thi 

hành án dân sự. Còn những việc như chiếu phim lưu động cho bà con, 

xây nhà hát nghìn tỷ, điều hành doanh nghiệp nhà nước bán bia, bán 

sữa, trợ cấp hoạt động của các đoàn hội… thì Nhà nước thư thư hẵng 

làm cũng được. 
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8. Mỗi bộ quản một 'ông', ô nhiễm ngày càng nặng 

Xe máy được nhận định là nguồn phát thải lớn nhất trong các 

phương tiện cơ giới hiện nay, đồng thời là nguyên nhân chính gây 

ách tắc giao thông tại TP.HCM và Hà Nội. 

 

Theo thống kê từ Sở GTVT, hiện TP.HCM có gần 7,5 triệu mô tô. Con 

số từ các cơ quan kiểm soát và nghiên cứu môi trường TP cho biết mô 

tô lưu thông thải ra 94% hydro carbon, 87% carbon, 57% ôxit nitơ trong 

tổng lượng phát thải của các loại xe cơ giới. Với tốc độ tăng mô tô trên 

địa bàn 10 - 15%/năm và vẫn chạy với chuẩn EURO 2 (mức gây ô 

nhiễm môi trường nặng nề) từ hàng chục năm qua, lượng xe mô tô 



tăng kéo theo lượng khí phát thải chắc chắn sẽ gia tăng mạnh trong 

thời gian tới. 

Xe máy được nhận định là nguồn phát thải lớn nhất trong các phương 

tiện cơ giới hiện nay, đồng thời là nguyên nhân chính gây ách tắc giao 

thông tại TP.HCM và Hà Nội. Ngành môi trường “sốt ruột” nhưng “ông” 

giao thông vẫn chưa đưa ra được quyết sách nào nhằm kiểm soát khí 

thải từ xe máy. UBND TP.HCM đã nhiều lần gửi văn bản thúc giục Bộ 

GTVT sớm trình Chính phủ ban hành quy định về kiểm tra khí thải đối 

với xe mô tô đang lưu hành và trong trường hợp chưa thể ban hành 

quy định áp dụng trên cả nước, địa phương mong được Bộ hướng 

dẫn thủ tục để có thể thực hiện thí điểm. Tuy nhiên do phải chờ sửa 

đổi, bổ sung luật Giao thông đường bộ, đề án này đến nay vẫn phải 

nằm chờ trên giấy. 

TS Nguyễn Trung Thắng, nguyên Phó cục trưởng Cục Kiểm soát ô 
nhiễm, Tổng cục Môi trường, nhận định trường hợp trên của TP.HCM 
là một biểu hiện của những chồng chéo và khoảng trống trong phân 
công trách nhiệm giữa các bộ, ngành trong vấn đề bảo vệ môi trường. 
Cụ thể, Bộ TN-MT chịu trách nhiệm chung về bảo vệ môi trường không 
khí nhưng chỉ kiểm soát các nguồn thải công nghiệp lớn. Đối với nguồn 
thải cố định khác, Bộ Công thương được giao quản lý song cũng chỉ 
kiểm soát đối với các DN nhà nước trực thuộc, trong đó có các cơ sở 
phát sinh khí thải trọng điểm mà Bộ TN-MT kiểm soát, nhưng lại không 
quản lý các cơ sở sản xuất ngoài quốc doanh. Bộ GTVT được giao 
quản lý và kiểm soát khí thải từ các phương tiện giao thông. Bộ Xây 
dựng quản lý hoạt động xây dựng kết cấu hạ tầng bảo vệ môi trường ở 
các đô thị, song trách nhiệm về ô nhiễm không khí từ các công trình 
xây dựng cũng chưa thật rõ ràng. Trong khi đó, Bộ Khoa học - Công 
nghệ được giao quản lý việc ban hành các tiêu chuẩn về nhiên liệu, 
thẩm định công nghệ. Sự phân tán trách nhiệm như vậy làm cho công 
tác bảo vệ không khí khó đạt kết quả cao nếu không có sự điều phối, 
hợp tác chặt chẽ giữa các bộ/ngành, vốn là điểm yếu trong hệ thống 
của chúng ta. 

“Chúng ta cần phải xây dựng một văn bản luật chuyên biệt về bảo vệ 
môi trường không khí (hay luật Không khí sạch) như nhiều nước 
trên thế giới. Luật này sẽ quy định rõ trách nhiệm và sự phối hợp của 
các bộ ngành, các DN, người dân, các bên liên quan, đặc biệt là trách 
nhiệm của chính quyền địa phương/đô thị trong việc thực thi các biện 
pháp bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường không khí”, TS Thắng 
đề xuất. 

Theo thanhnien.vn 



9. Liên thông nhà đất - thuế, rút thời gian làm giấy 
đỏ 

Trước đây người dân phải mất ít nhất chín lần đi lại bốn cơ quan 

để nộp và lấy kết quả, nay chỉ cần đi hai lần tại một cơ quan duy 

nhất là UBND quận.  

Liên thông điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền 

với đất đang là sự đột phá giúp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành 

chính của người dân. Chương trình này đang được Sở TN&MT thí 

điểm tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (CNVPĐKĐĐ) quận 12  

và sau đó mở rộng thêm tại quận 1. 

Dân chỉ cần hai lần đi lại 

Ngày 9-8, chúng tôi có mặt tại tổ tiếp nhận và trả kết quả, UBND quận 

12. Rất đông người dân đến giải quyết hồ sơ hành chính, đặc biệt là 

liên quan đến các hồ sơ nhà, đất. Bà Hoàng Thị Ngọc Lan, ngụ quận 

Gò Vấp đến để nhận giấy hồng của căn nhà bà vừa mua của một 

người dân tại phường Thới An, quận 12.  

Bà Lan cho biết ngày 24-7, bà nộp hồ sơ đăng ký biến động nhà đất tại 

quận 12 và nhận được giấy hẹn đến ngày 7-8 đến nhận kết quả. Tuy 

nhiên, ngày 6-8, bà Lan nhận được tin nhắn của CNVPĐKĐĐ quận 12 

cho biết hồ sơ của bà đã chuyển đến Chi cục Thuế quận 12 để xem xét 

nghĩa vụ tài chính. “Do phần mềm bị lỗi nên có sự chậm trễ so với ngày 

trả hồ sơ. Sau khi có kết quả từ Chi cục Thuế, chi nhánh sẽ thông báo 

mời ông bà đến nhận. Thành thật xin lỗi ông/bà vì sự chậm trễ” - nội 

dung tin nhắn của CNVPĐKĐĐ quận 12 gửi cho bà Lan.  

Hai ngày sau, bà Lan nhận tiếp tin nhắn từ CNVPĐKĐĐ quận 12 mời 

bà đến nhận kết quả và kèm theo lời xin lỗi vì đã trễ hẹn. Khi đến quận 

thì ngay trong bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã có bố trí sẵn hai 

quầy của ngân hàng. Bà Lan chỉ việc qua đó đóng thuế và nhận giấy 

hồng mà không phải chạy ra kho bạc hoặc ngân hàng để đóng tiền.  

“Lần đầu tiên tôi đi làm giấy tờ tại quận 12, hồ sơ trễ họ cũng báo, có 

kết quả họ cũng báo, đúng ngày đúng giờ lên lấy kết quả. Khi đi chỉ 

mang theo tiền là có thể một bước nộp thuế được ngay tại quận rồi 

nhận giấy hồng ngay mà không phải đi đâu xa. Tôi không ngờ là đi làm 

thủ tục hành chính tại đây có thể nhanh gọn và đơn giản như thế. Vậy 

mà ban đầu sợ phức tạp, tôi suýt chút nữa mất ba triệu đồng nhờ dịch 

vụ đi làm giùm” - bà Lan vui vẻ cho biết.  



Cũng đi đăng ký biến động, bà Lương Ngọc Hoàng Thi, ngụ phường 

Thạnh Xuân, quận 12, cũng rất hài lòng vì không phải đi lại nhiều lần. 

Bà Thi cho hay với thủ tục đăng ký biến động, bà chỉ một lần đến nộp 

hồ sơ, lấy giấy biên nhận. Khi có kết quả, nhận được tin nhắn của 

CNVPĐKĐĐ, bà đến lần thứ hai, nộp tiền và nhận giấy là xong. 

Sau khi đóng tiền thuế ngay tại bộ phận một cửa, bà Hoàng Thị Ngọc 

Lan chỉ mất vài bước là có thể nhận được giấy hồng. Ảnh: VIỆT HOA 

Năm cơ quan cùng phục vụ dân 

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Trần Thanh Phong, Phó 

Giám đốc CNVPĐKĐĐ quận 12, cho biết trong thời gian qua, cơ quan 

này được TP cho thí điểm áp dụng công nghệ thông tin và tổ chức thí 

điểm liên thông điện tử giữa CNVPĐKĐĐ và Chi cục Thuế quận để giải 

quyết hồ sơ. “Thay vì trước đây người dân phải tự liên hệ cơ quan thuế 

thì nay chi nhánh sẽ phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện thông tin 

phục vụ cho việc tính thuế. Sau đó cơ quan thuế sẽ gửi thông báo thuế 

về cho chi nhánh để chúng tôi thông báo cho người dân đến nhận, 

đóng tiền và lấy giấy chứng nhận. Người dân rất hài lòng vì không phải 

đi lại nhiều lần, qua nhiều cơ quan như trước đây” - ông Phong cho 

hay. 



14.500 hồ sơ nhà, đất được quận 12 giải quyết đúng hẹn trong sáu 

tháng đầu năm 2019. Trước đó, cả năm 2018 là 28.500 hồ sơ. Theo 

ông Nguyễn Trần Thanh Phong, Phó Giám đốc CNVPĐKĐĐ quận 

12, từ khi thực hiện chương trình liên thông điện tử, lượng hồ sơ 

đăng ký cập nhật biến động đa phần là đúng hẹn.  

Cùng với đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, từ tháng 5-

2018, UBND quận 12 đã làm việc với kho bạc nhà nước và các ngân 

hàng thương mại để bố trí hai điểm thu tiền ngay tại tổ tiếp nhận và trả 

kết quả của quận 12. Theo đó, người dân khi đến lấy giấy chứng nhận, 

chỉ cần mang theo tiền và nộp ngay tại quận mà không phải đi ra ngân 

hàng. “Việc này vừa thuận tiện, vừa đảm bảo an toàn cho người dân. 

Vì người dân khi mang tiền đến nộp mà phải đi nhiều nơi sẽ không an 

toàn” - ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Chủ tịch UBND quận 12, nói.  

Ông Tú còn cho biết thêm tại bộ phận một cửa, trước đây các công 

chức được bố trí ngồi chủ yếu là thuộc văn phòng để nhận và trả kết 

quả. Tuy nhiên, hơn một năm nay, UBND quận 12 đã bố trí phòng 

chuyên môn luân phiên xuống nhận hồ sơ để hướng dẫn cho người 

dân tốt hơn. Đồng thời, sau khi nhận hồ sơ thì mang thẳng về phòng để 

xử lý mà không phải qua một bước nhận từ cán bộ văn phòng như 

trước đây.  

Đặc biệt, ông Tú cũng chia sẻ nhiều người dân không sắp xếp được 

thời gian trong giờ hành chính để đến nộp hồ sơ nên UBND quận 12 đã 

bố trí làm thông tầm. Nghĩa là sẽ tiếp nhận hồ sơ ngoài giờ, từ 11 giờ 

30 đến 13 giờ chiều vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu trong tuần. Riêng 

thứ Ba, Năm thì sẽ nhận hồ sơ đến 12 giờ. “Chúng tôi muốn đảm bảo 

để người dân đến quận không phải quay về hoặc không phải ngồi chờ 

đến chiều để nộp hồ sơ. Làm sao để người dân chỉ mất một lần đến 

nộp hồ sơ và một lần đến nhận kết quả thay vì phải mất sáu lần đi lại 

nhiều cơ quan như trước” - ông Tú nói. 

Xóa sáu bước, dân ngồi nhà nhận giấy hồng 

“Trước đây muốn làm thủ tục đăng ký biến động, người dân phải đi rất 

nhiều bước. 

1. Liên hệ UBND phường để xác định vị trí nhà đất. 

2. Lên quận nộp hồ sơ xong lấy giấy biên nhận. 



3. Chờ đến khi có phiếu thông tin địa chính của CNVPĐKĐĐ, người 

dân lên lấy phiếu đó đến cơ quan thuế nộp. 

4. Chờ mấy ngày sau khi có thông báo thuế, dân lên cơ quan thuế 

cầm tờ thông báo thuế rồi qua ngân hàng hoặc kho bạc nhà nước để 

nộp tiền. 

5. Cầm giấy biên lai quay ngược lại cơ quan thuế để làm giấy xác 

nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. 

6. Cầm tờ giấy đó quay về quận mới được nhận giấy hồng… 

Bây giờ thì chỉ cần ngồi ở nhà, khi có kết quả, được thông báo mang 

tiền đến quận đã có bộ phận thu tiền ngay tại đây mà không phải đi 

đâu nữa. Thật sự rất tiện lợi cho dân” - bà Lương Ngọc Hoàng Thi, 

ngụ phường Thạnh Xuân, quận 12, cho biết.  

Theo plo.vn 

 

10. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu 
tư nước ngoài yên tâm sản xuất, kinh doanh 

Sáng 24-9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị đối 

thoại doanh nghiệp đầu tư nước ngoài năm 2019 (ảnh). Tham dự 

hội nghị có ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư 

Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Thanh 

Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Võ  Văn Minh, 

Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Tại hội nghị, UBND tỉnh, các sở, ngành đã thông báo về tình hình kinh 

tế - xã hội, thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh năm 2018 và 9 tháng 

đầu năm 2019; đồng thời lắng nghe những ý kiến, đề xuất từ phía các 

doanh nghiệp, tổng lãnh sự và hiệp hội doanh nghiệp. Theo đó, vượt 

qua những khó khăn thách thức của tình hình kinh tế thế giới và trong 

nước, năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019, với sự chỉ đạo, điều hành 

quyết liệt của UBND tỉnh; sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành; 

sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh 

nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định, 

thu hút đầu tư tiếp tục tăng cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng 

hướng. Bình Dương hiện đứng vị trí thứ 2 trong số 63 tỉnh, thành phố 

cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (sau TP.Hồ Chí Minh). 9 

tháng đầu năm 2019, tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 2 tỷ 424 triệu đô 



la Mỹ, tăng 81% so với cùng kỳ năm 2018, vượt 73% so với chỉ tiêu 

năm 2019. 

 

Tại hội nghị các sở, ngành liên quan đã nhận được nhiều ý kiến kiến 

nghị và đề xuất của các doanh nghiệp, tổng lãnh sự, hiệp hội doanh 

nghiệp. Các  các sở, ngành liên quan cũng đã có ý kiến trả lời, giải 

thích đi vào trọng tâm các vấn đề, như: Giải quyết các vấn đề giao 

thông liên vùng, phát triển logictics đường sông,  các thủ tục cấp phép 

xây dựng nhà xưởng, mức thuế nhập khẩu hàng hóa, nguyên phụ liệu, 

đào tạo lao động chất lượng cao, nhà ở cho công nhân…. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch UBND tỉnh cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính bảo đảm công khai, minh bạch, đơn giản; tạo điều kiện thuận lợi 

nhất cho doanh nghiệp đầu tư. Trong thời gian tới, tỉnh tập trung phát 

triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu sản xuất, 

kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu phát triển công nghiệp, đô thị 

của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành 

tập trung bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện 

cho doanh nghiệp đầu tư nước ngoài yên tâm sản xuất, kinh doanh. 

Theo baobinhduong.vn 

 

11. Vụ người chết ký nguồn gốc đất: Tuỳ tiện dùng 
bản photo xác định mốc giới 

Theo UBND quận Đống Đa, việc sử dụng biên bản xác định ranh 

giới, mốc giới thửa đất xác lập năm 1998 do Trung tâm trắc địa 



bản đồ cung cấp photo ký xác nhận trình ký làm tài liệu khi không 

kiểm tra và rà soát là tuỳ tiện… 

Bà Phạm Thị Oanh đã mất từ năm 2004 vẫn có chữ ký trong Biên bản 

xác định ranh giới, mốc giới thửa đất lập năm 2006 để làm cơ sở cho 

UBND quận Đống Đa cấp sổ đỏ tại số 27A Đê La Thành (Phần chữ ký 

bà Oanh được khoanh tròn màu đỏ - PV). 

Cấp sổ đỏ không đủ tính pháp lý 

Như VietNamNet đã phản ánh về việc “Hy hữu Hà Nội: Người chết 2 

năm vẫn ký xác nhận ranh giới đất”. Trong đó, đại diện 12 hộ gia đình 

đang cư trú tại Tổ 18 (cụm dân cư số 5, phường Ô Chợ Dừa, quận 

Đống Đa, Hà Nội) đã “tố” những sai phạm trong việc cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại số 27A Đê La Thành. 

Theo người dân, nguồn gốc đất mà gia đình ông Lê Hữu Tiến, bà 

Nguyễn Thị Nhạc (bố mẹ đẻ của ông Lê Hữu Hùng và các đồng sở hữu 

hiện nay-PV) tại số 27A Đê La Thành chỉ có diện tích là 86m2 đất kê 

khai đóng thuế ổn định từ năm 1962 cho đến thời điểm được cấp sổ đỏ 

năm 2006. 

Nhưng đến năm 2006, trong sổ đỏ cấp cho thửa đất số 27A Đê La 

Thành lại có tổng diện tích đất là 112,6m2, gồm phần đất tăng thêm so 



với diện tích kê khai ban đầu là 26,6m2 thuộc đất lưu không liền kề. 

Đây cũng là hệ thống cống thoát nước thải và nước mưa của khu dân 

cư có từ hàng chục năm trước. 

Liên quan đến vấn đề tranh chấp trên, mới đây UBND quận Đống Đa 

đã ban hành kết luận 1555 Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Phạm 

Văn Viên – Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến việc cấp sổ đỏ tại số 27A Đê La Thành thời điểm 

năm 2006. 

Nêu tại kết luận này, về nội dung tố cáo ông Phạm Văn Viên thời điểm 

năm 2006 là cán bộ địa chính phường Ô Chợ Dừa (hiện là Chủ tịch 

UBND phường Ô Chợ Dừa) liên quan quan đến việc cấp sổ đỏ cho 34 

hộ gia đình, cá nhân tại phường Ô Chợ Dừa trong đó có gia đình bà 

Nguyễn Thị Nhạc và ông Lê Hữu Tiến (là bố, mẹ của ông Lê Hữu 

Hùng) không đúng diện tích riêng do dựa trên cơ sở một hồ sơ nguồn 

gốc giả mạo chữ ký của người đã chết. Trên cơ sở xem xét về nguồn 

gốc quá trình sử dụng đất tại số 27A Đê La Thành, hồ sơ kê khai cấp 

giấy chứng nhận cũng như giải trình của ông Viên, UBND quận kết luận 

việc UBND phường Ô Chợ Dừa lập hồ sơ xét cấp sổ đỏ cho cả phần 

diện tích tăng thêm 26,6m2 so với nguồn gốc sử dụng đất ban đầu 

nhưng không thẩm tra, xác minh làm rõ. Đồng thời chưa xác định được 

rõ về vị trí, kích thước phần diện tích này trong diện tích 112,6m2 xét 

cấp giấy chứng nhận. 

Cùng với đó, UBND quận Đống Đa cũng chỉ ra rằng: Khi xét duyệt hồ 

sơ đăng ký quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà, UBND phường đã 

không làm rõ nội dung đơn giải trình và cam đoan về diện tích đất dư 

thừa của bà Nguyễn Thị Nhạc có đúng hay không là không đảm bảo 

tính pháp lý. 

Về việc bà Phạm Thị Oanh đã chết năm 2004 nhưng đến năm 2006 

vẫn ký vào biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất, UBND quận 

cho biết: Việc cán bộ địa chính thời điểm năm 2006 của phường Ô Chợ 

Dừa (là ông Phạm Văn Viên – nay là Chủ tịch UBND phường) sử dụng 

biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất xác lập ngày 20/1/1998 

do Trung tâm trắc địa bản đồ cung cấp photo ký xác nhận trình Chủ tịch 

UBND phường ký đóng dấu ngày 22/6/2006 làm tài liệu khi không kiểm 

tra và rà soát là tuỳ tiện không đúng quy định.  

“Việc công dân tố cáo có sai phạm trong việc xét cấp sổ đỏ của UBND 

phường Ô Chợ Dừa mà trực tiếp là tố cáo ông Phạm Văn Viên trong 

việc xét, lập hồ sơ cấp sổ đỏ tại số 27A Đê La Thành vào thời điểm 



năm 2006 là tố cáo có phần đúng về sự việc nhưng không đúng khi cho 

rằng hồ sơ giải mạo người chết năm 2004 nhưng năm 2006 vẫn ký xác 

nhận” – kết luận nêu. 

Việc lập, xét duyệt hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, sở hữu nhà đối 

với trường hợp xét cấp sổ đỏ tại số 27A Đê La Thành với diện tích đất 

112,6m2 không đảm bảo tính pháp lý (Ảnh: Hiện trạng phần đất có 

đường cống và 3 hố ga trước khi xảy ra tranh chấp - Ảnh tư liệu người 

dân cung cấp). 

Kết luận cũng chỉ rõ UBND phường Ô Chợ Dừa, cán bộ địa chính 

phường thời điểm năm 2006 đã thực hiện việc lập, xét duyệt hồ sơ 



đăng ký quyền sử dụng đất, sở hữu nhà đối với trường hợp xét cấp sổ 

đỏ tại số 27A Đê La Thành với diện tích đất 112,6m2 không đảm bảo 

tính pháp lý và không thực hiện đúng trình tự, thủ tục cấp sổ đỏ.  

Còn về nội dung tố cáo phòng Quản lý đô thị đã hợp thức hoá việc hệ 

thống thoát nước dân sinh chung biến đường cống chung của 14 hộ 

dân thành đường cống riêng của gia đình ông Lê Hữu Hùng bằng việc 

cấp GPXD số 190060 ngày 13/2/2019, UBND quận cho biết nội dung 

công dân tố cáo là sai. 

Dẫn ra nội dung tại GPXD này yêu cầu chủ đầu tư thực hiện: “Chỉ được 

phép triển khai thi công xây dựng hạng mục nhà ở sau khi hoàn thành 

thi công phần hệ thống thoát nước và được UBND phường Ô Chợ 

Dừa, Xí nghiệp Thoát nước số 4 tổ chức nghiệm thu”. UBND quận 

khẳng định: các GPXD do UBND quận cấp đã thực hiện đúng các quy 

định về cấp giấy phép xây dựng và có nội dung yêu cầu chủ đầu tư 

thực hiện về việc thi công đảm bảo thoát nước của đường cống thoát 

nước. 

Do đó không có căn cứ cho rằng GPXD số 190060/GPXD đã hợp thức 

hóa việc hủy hoại hệ thống thoát nước dân sinh chung biến đường 

cống chung của 14 hộ dân thành đường cống riêng của gia đình ông Lệ 

Hữu Hùng. 

Yêu cầu điều chỉnh sổ đỏ, "truy" trách nhiệm nhiều cán bộ 

Trên cơ sở nội dung kết luận trên, UBND quận Đống Đa giao UBND 

phường Ô Chợ Dừa kiểm tra, rà soát lại nguồn gốc và quá trình sử 

dụng đất của chủ sử dụng đất tại thửa đất số 225 tờ bản đỗ 6G-II-04 

địa chỉ số 27A Đề La Thành đã được cấp sổ đỏ. 

Đồng thời, phối hợp với phòng Tài nguyên & Môi trường (TN-MT) quận 

lập hồ sơ trình UBND quận điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất theo các quy định của pháp luật. 

UBND quận cũng yêu cầu UBND phường Ô Chợ Dừa kiểm điểm, làm 

rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với lãnh đạo và cán bộ địa 

chính phường Ô Chợ Dừa (thời kỳ năm 2006 - ông Phạm Văn Viên là 

cán bộ địa chính phường) về việc để xảy ra sai sót chưa tiến hành 

đúng theo trình tự, thủ tục của pháp luật tại thời điểm năm 2006 khi lập 

hồ sơ, xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân 

tại địa chỉ số 27A Đê La Thành. 

Cùng với đó, quận cũng yêu cầu phòng TN-MT quận kiểm điểm, làm rõ 

trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các cán bộ của phòng (thời kỳ 



năm 2006) về việc để xảy ra sai sót khi thẩm định, hoàn thiện hồ sơ cấp 

sổ đỏ cho công dân tại địa chỉ số 27A Đê La Thành. 

Dân tiếp tục kêu cứu 

Sau khi UBND quận Đống Đa ban hành kết luận 1555, các hộ dân tại 

Tổ 18 (cụm dân cư số 5, phường Ô Chợ Dừa) tiếp tục có đơn kêu cứu 

khẩn cấp gửi nhiều cơ quan, ban ngành TW. Theo các hộ dân, kết luận 

của UBND quận Đống Đa không giải quyết vụ việc một cách khách 

quan, trung thực, đúng đắn mà tiếp tục cố tình lấp liếm các sai phạm 

nghiêm trọng rõ rệt, đánh tráo khái niệm… 

Nêu tại đơn kêu cứu, người dân chỉ ra rằng, đơn Tố cáo cùng các 

chứng cứ kèm theo của các hộ dân đã nêu rõ: Hồ sơ cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 27A Đê La Thành đã giả 

mạo chữ ký của cả người đã chết và người còn sống.  

Chính quyền liên tục có thông báo yêu cầu đình chỉ tuyệt đối công trình 

càng xây cao. Hiện công trình đã thi công xong tầng 4 và tiếp tục thi 

công tầng tum. 

Cụ thể: Toàn bộ chữ ký của đại diện các hộ liền kề là bà Lê Thị Tình, 

ông Nguyễn Văn Định, bà Phạm Thị Oanh, ông Lê Trọng Đặng, ông 

Nguyễn Đình Báu trên “Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất” 

do địa chính Phường lập năm 1998, bị sửa chữa thành năm 2006 và 

“Đơn xác thực diện tích đất” đều là giả mạo. 

Trong khi đó, kết luận 1555 của UBND Quận Đống Đa đã không hề 

xem xét, đề cập đến nội dung Tố cáo việc giả mạo chữ ký của các hộ 



liền kề trên “Đơn xác thực diện tích đất” do bà Nguyễn Thị Nhạc (mẹ 

ông Lê Hữu Hùng) lập ngày 08/02/2006, trong khi đó đây là một trong 

những văn bản đặc biệt quan trọng xác định việc cấp dôi 26,6m2 

trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là sai hay đúng. 

“Việc sửa chữa hồ sơ, giả mạo chữ ký (trong hồ sơ cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất) là một hành vi sai phạm cực kỳ nghiêm trọng 

có yếu tố cấu thành tội Hình sự, hơn nữa lại liên quan đến tranh chấp 

kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi sống của biết bao con người,... Vậy 

tại sao UBND Quận Đống Đa lại hoàn toàn bỏ lơ, không hề xem xét và 

đề cập đến vấn đề này tại kết luận số 1555” – đơn tố cáo nêu. 

Về việc phòng Quản lý đô thị quận Đống Đa cấp GPXD đối với công 
trình số 27A Đê La Thành, người dân cũng nêu ra nhiều bất cập mà kết 
luận của UBND quận Đống Đa không xem xét giải quyết. 

Đơn kiến nghị chỉ ra rằng: Phòng Quản lý Đô Thị Quận Đống Đa không 
chỉ sai phạm trong việc cấp Giấy phép xây dựng số 190060/GPXD 
ngày 15/02/2019 mà trước đó đã sai phạm trong việc cấp Giấy phép 
xây dựng số 170097/GPXD ngày 13/02/2017 đối với công trình số 27A 
Đê La Thành. 

Ngày 6/1/2017, UBND Phường Ô Chợ Dừa cũng đã có Công văn số 
gửi Văn phòng ĐKĐĐ – Chi nhánh Ba Đình – Đống Đa – Tây Hồ đề 
nghị ngăn chặn giao dịch do đất có tranh chấp nhưng vào ngày 
13/2/2017, hộ ông Lê Hữu Hùng được UBND quận Đống Đa cấp giấy 
phép xây dựng số 170097/GPXD. Tiếp đó, ngày 15/2/2019, lại cấp giấy 
phép xây dựng số 190060/GPXD thay thế giấy phép xây dựng trước 
đó. 

Trong khi, hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng số 190060 không hề có sự 
xác minh, khảo sát thực địa về hạ tầng kỹ thuật tiêu thoát nước duy 
nhất của các hộ dân (gồm đường cống và 03 hố ga chung) đã được 
UBND Phường Ô Chợ Dừa xác định có tồn tại và đang có tranh chấp; 
cũng không hề xem xét đến hơn 50 Phiếu lấy ý kiến nhân dân của 
UBND Phường Ô Chợ Dừa từ ngày 5/9/2017 đến ngày 15/9/2017 xác 
định có cống, hố ga chung trên đất lưu không bị lấn chiếm. 

Thêm vào đó, nêu trong đơn kiến nghị người dân cho biết, diện tích đất 
tại số 27A Đê La Thành (phần không có tranh chấp) là 86m2. Tuy nhiên 
phòng Quản lý Đô Thị quận Đống Đa lại ký cấp GPXD cho một công 
trình 4 tầng, có tum trên diện tích đất chỉ có 21,1m2. Trong khi TP Hà 
Nội hạn chế việc cấp giấy phép xây dựng cho công trình xây dựng trên 
đất có diện tích dưới 30m2 thì việc cấp Giấy phép xây dựng số 
190060/GPXD là trái với các quy định về quản lý trật tự đô thị hiện 
hành.  



Theo đại diện các hộ dân, ngày 6/5/2019, 12 hộ dân đã gửi đơn tố cáo 
về các sai phạm của UBND quận Đống Đa trong việc cấp sổ đỏ và 
GPXD cho số nhà 27A Đê La Thành. 

Dẫn ra quy định tại khoản 1 Luật tố cáo năm 2018, các hộ dân cho 
rằng: Thẩm quyền thụ lý, giải quyết đơn tố cáo thuộc Chủ tịch UBND 
TP Hà Nội. Việc UBND Quận Đống Đa ra Quyết định số 1157/QĐ-
UBND ngày 9/5/2019 thụ lý giải quyết đơn tố cáo của 12 hộ dân là sai 
thẩm quyền, trái quy định của Luật Tố cáo. 

Từ đó, người dân đề nghị UBND TP Hà Nội trực tiếp giải quyết đơn tố 
cáo ngày 6/5/2019 và các đơn thư có liên quan khác theo đúng thẩm 
quyền, để đảm bảo tính khách quan, trung thực, đúng pháp luật. 

Theo vietnamnet.vn 

 

12. Triển khai cấp điện qua dịch vụ công 

Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã triển khai liên kết dịch vụ cấp 
điện trên website Trung tâm hành chính công của tỉnh nhằm mở 
rộng kênh tương tác, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khách 
hàng, rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng. 

 

Chỉ cần ngồi ở nhà, truy cập vào website của Trung tâm hành chính 
công của tỉnh: https://motcua.quangngai.gov.vn/, khách hàng sẽ đăng 
ký cấp điện trực tuyến qua website của Tổng công ty Điện lực miền 
Trung: https://cskh.cpc.vn/frm_DichVuTrucTuyen.aspx 

Theo thanhnien.vn 



13. Đưa ra khung tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm 
đối các cơ sở dịch vụ ăn uống 

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản thực hiện ý kiến chỉ đạo 

của Bí thư Thành ủy về công tác quản lý an toàn thực phẩm trên 

địa bàn thành phố. 

Theo đó, giao Ban Quản lý An toàn thực phẩm tham mưu UBND thành 

phố ban hành khung tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm đối với các cơ 

sở dịch vụ ăn uống. 

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Ban quản lý an toàn thực phẩm phối hợp 

với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp, Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Sở Y tế và UBND các quận huyện, các vị liên quan 

trong việc quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm tại khu vực bên trong 

và xung quanh các khu công nghiệp, trường học, bệnh viện, bếp ăn tập 

thể, bếp ăn công nghiệp theo phân cấp quản lý. 

 

Đà Nẵng sẽ có khung tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm đối các cơ sở 

dịch vụ ăn uống 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông lập đề án xây dựng cơ sở 

dữ liệu chuyên ngành an toàn thực phẩm nhằm tăng cường kết nối, liên 

thông chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước 

cũng như cung cấp dịch vụ công cho người dân về an toàn thực phẩm; 

tổ chức thiết lập hồ sơ quản lý các chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn. 

Triển khai tốt Đề án tư vấn “Chiến lược phát triển thành phố thực phẩm 

thông minh ở Đà Nẵng giai đoạn 2019 – 2025, tầm nhìn 2030” do vốn 



ODA Bỉ tài trợ. Nghiên cứu thí điểm ứng dụng phần mềm quản lý để 

người dân cùng giám sát, cung cấp thông tin nhanh liên quan đến an 

toàn thực phẩm. 

UBND TP Đà Nẵng giao UBND các quận huyện tăng cường công tác 

quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn, nhất đối với các cơ 

sở dịch vụ ăn uống (nhà hàng, quán ăn, dịch vụ tiệc cưới lưu động, 

thức ăn đường phố, bếp ăn trong các nhà trẻ, mẫu giáo...) theo phân 

cấp. Tăng cường trách nhiệm của các Ban Quản lý chợ trong việc vận 

động tiểu thương cùng chung tay xây dựng chợ đảm bảo đủ điều kiện 

đảm bảo an toàn thực phẩm. 

Theo dantri.com.vn 

 

14. Siết điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ 
trường 

Tại Đồng Nai, loại hình dịch vụ karaoke và vũ trường, quán bar khá 

phát triển. Tuy nhiên, trong thời gian qua, một số điểm kinh doanh 

các loại hình dịch vụ này còn để phát sinh tệ nạn, gây mất an ninh 

trật tự…  

Nghị định số 54/2019/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 54) ngày 16-9 của 

Chính phủ về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường có hiệu lực trong 

tháng 9-2019 với nhiều quy định mới siết chặt điều kiện kinh doanh của 

các loại hình dịch vụ này; góp phần quan trọng trong phòng ngừa, xử 

lý, chấn chỉnh các sai phạm xảy ra ở các cơ sở kinh doanh có điều kiện 

như dịch vụ karaoke, bar... 

* Siết chặt điều kiện kinh doanh 

Theo Công an 

tỉnh, trong thời 

gian qua, tình 

trạng các đối 

tượng nghiện 

ma túy lợi dụng 

các cơ sở kinh doanh như: quán bar, karaoke, nhà nghỉ... để sử dụng 

ma túy có chiều hướng gia tăng. Qua công tác kiểm tra của các ngành 

chức năng cho thấy, lỗi vi phạm phổ biến của các cơ sở này là hoạt 

động quá thời gian quy định, để cho khách sử dụng ma túy, mại dâm tại 

cơ sở... 

Nghị định số 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kinh 

doanh dịch vụ karaoke, vũ trường quy định, địa điểm 

kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường phải cách 

trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, 

di tích lịch sử, văn hóa từ 200m trở lên. 



Ông Trần Trọng Tá, Trưởng phòng Quản lý văn hóa - thể thao và du 

lịch (Sở Văn hóa - thể thao và du lịch) cho biết, để xảy ra các vi phạm 

nêu trên là do chủ cơ sở kinh doanh thiếu trách nhiệm trong quản lý 

dịch vụ. Ngoài ra, quy định về mức xử phạt vi phạm còn thấp so với lợi 

nhuận mang lại nên nhiều chủ cơ sở cố tình tổ chức hoạt động quá giờ 

quy định hoặc làm ngơ cho các đối tượng sử dụng ma túy. Có trường 

hợp chủ cơ sở tìm cách đối phó với lực lượng chức năng bằng việc tổ 

chức cho nhân viên canh gác, lắp đặt camera, hệ thống báo động, chốt 

cửa bên trong... 

Nhiều thanh niên dương tính với ma túy bị Công an TP.Biên Hòa phát 

hiện tại một quán karaoke trên địa bàn TP.Biên Hòa. Ảnh: D.Trường 

Cũng theo ông Trần Trọng Tá, Nghị định 54 đã có hiệu lực thực thi thì 

những hành vi nêu trên đều có quy định chế tài. Trong đó đáng chú ý là 

quy định về điều kiện kinh doanh, gắn trách nhiệm chủ cơ sở với bảo 

đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Cụ thể như: phòng hát phải có diện 

tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ; không được đặt 

chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị 

báo cháy, nổ); không cung cấp dịch vụ vũ trường cho người dưới 18 

tuổi; không hoạt động từ 0-8 giờ đối với dịch vụ karaoke và từ 2-8 giờ 

với dịch vụ vũ trường... 



* Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 54 là quy định 

về việc tạm dừng, thu hồi giấy phép kinh doanh khi doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh không bảo đảm các điều kiện để khắc phục vi phạm. 

Trao đổi về quy định này, ông Phan Ngọc Sơn Thủy, Chánh thanh tra 

Sở Văn hóa -  thể thao và du lịch cho hay, trước đây khi bị phát hiện sai 

phạm, các chủ cơ sở sẵn sàng viết cam kết, nộp phạt, sau đó đâu lại 

vào đấy. Nghị định 54 quy định về tạm dừng kinh doanh, thu hồi giấy 

phép đối với cơ sở vi phạm sẽ góp phần tăng cường hiệu quả cho công 

tác quản lý. Bởi, việc này có tác động trực tiếp tới trách nhiệm của chủ 

cơ sở trong việc giữ gìn an ninh trật tự. 

Ngoài ra, Nghị định 54 cũng quy định tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra với hình thức thanh tra, kiểm tra liên ngành; kiểm tra đột xuất 

các cơ sở kinh doanh có điều kiện. 

Bên cạnh các quy định siết chặt quản lý thì Nghị định 54 cũng có nhiều 

điểm mở tạo điều kiện thông thoáng hơn, bãi bỏ một số quy định từng 

được ban hành trong các văn bản pháp quy liên quan trước đó. Cụ thể 

như: bỏ quy định phải có giấy phép kinh doanh (thường gọi là giấy 

phép con) chỉ còn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Sở Văn 

hóa - thể thao và du lịch cấp sau khi doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia 

đình được Sở Kế hoạch - đầu tư cấp giấy phép chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. . 

“Điều kiện đăng ký kinh doanh thoáng hơn do vậy đòi hỏi công tác hậu 

kiểm phải tăng cường nhiều hơn để đảm bảo hoạt động kinh doanh 

karaoke, vũ trường đi vào nề nếp” - ông Thủy nhấn mạnh. 

Hành lang pháp lý đã có, tuy nhiên theo các cơ quan chức năng, để 

dịch vụ karaoke, vũ trường hoạt động đúng quy định pháp luật thì ngoài 

ý thức trách nhiệm chấp hành quy định pháp luật của các chủ kinh 

doanh; công tác kiểm tra xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng 

đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý hoạt động của dịch vụ 

karaoke, vũ trường; phòng tránh những “biến tướng” của các loại hình 

hoạt động này, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự chung. 

Theo baodongnai.com.vn 

 

 

 



 

 


