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1. Diệt “cái đầu Phạm Nhan” trong hệ thống hành 
chính 
Thủ tướng sẽ thành lập Tổ công tác đặc biệt về thúc đẩy cải cách, 
cải thiện môi trường kinh doanh, với mục tiêu dự kiến cắt giảm 20% 
các văn bản đã ban hành thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ 
tướng Chính phủ, Chính phủ, ít nhất 20% chi phí hành chính tuân thủ 
quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh mỗi năm. 

Thêm một hành động quyết liệt của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong 
việc cải cách hành chính. Đây là tin vui cho người dân, cộng đồng doanh 
nghiệp, năm 2020 sẽ có một bước tiến trong môi trường kinh doanh, sạch 
hơn và sáng hơn. 

Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn 
phòng Chính phủ nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là “cái gì làm 
được thì làm ngay đừng để hôm sau”. Và ông Phan chỉ ra một thứ bấy lâu 
nay tồn tại trong hệ thống, đó là “cắt cái này mọc cái khác như cái đầu 
của Phạm Nhan”. 

Cắt giảm điều kiện kinh doanh, bãi bỏ thủ tục kiểm tra chuyên ngành, 
nhưng cắt cái này lại bày ra cái khác thì chẳng khác gì “cái đầu của Phạm 
Nhan”. Các bộ, ngành tự cho mình quá nhiều quyền thể hiện qua việc ban 
hành các thông tư, các văn bản ràng buộc người dân và rào cản đối với 
doanh nghiệp. Vứt bỏ những thứ này là giải phóng sức dân, là khơi thông 
nguồn lực của doanh nghiệp. 

“Cái đầu Phạm Nhan” có trong cái đầu của những cán bộ cố tình đẻ ra 
văn bản chồng chéo, nhũng nhiễu dân chúng. Chặt văn bản này thì mọc 
ra văn bản khác, mục đích là phục vụ lợi ích cho những người có quyền 
lực. Cho nên, ý kiến của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng về việc hạn chế việc 
ban hành các thông tư, tiến tới làm sao ban hành nghị định mà không cần 
thông tư hướng dẫn là rất đúng đắn. 

Xã hội mà văn bản chồng chéo là môi trường cho “Phạm Nhan” hoành 
hành. 

Diệt “cái đầu Phạm Nhan” không chỉ là dẹp bỏ các văn bản quy phạm 
pháp luật không cần thiết, mà dẹp ngay đội ngũ công chức, cán bộ lãnh 
đạo có “cái đầu Phạm Nhan” ở trong não trạng của họ. Ai không làm 
được thì mời ra khỏi hệ thống, ai cố tình đẻ ra các văn bản cản trở sự tiến 
bộ thì chỉ ngay rõ bản mặt “Phạm Nhan” của họ và loại bỏ ra khỏi cửa 
công. 

Ý chí, quyết tâm của Thủ tướng thể hiện rõ qua những hành động của 
Chính phủ. Nếu làm thật tốt nhiệm vụ cải cách, dẹp bỏ toàn bộ điều kiện 



kinh doanh vô lối thì nền kinh tế sẽ phát triển mạnh và ổn định, doanh 
nghiệp Việt Nam sẽ làm ra được những sản phẩm mang lại giá trị to lớn. 

Nguồn: https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/diet-cai-dau-pham-nhan-
trong-he-thong-hanh-chinh-776368.ldo 

 

2. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Sinh ra nhiều thủ tục là 
không ổn 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp về giải pháp cải thiện chỉ 
số khởi sự kinh doanh và chỉ số tiếp cận điện năng theo đánh giá tại 
Báo cáo Môi trường kinh doanh 2020 của Ngân hàng Thế giới. 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc 
họp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN 

Tích hợp thủ tục khởi sự kinh doanh, giảm thời gian và chi phí cho doanh 
nghiệp - đây là yêu cầu được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính 
phủ Mai Tiến Dũng đưa ra tại cuộc họp với các bộ, ngành, bàn về giải 
pháp cải thiện chỉ số khởi sự kinh doanh và chỉ số tiếp cận điện năng theo 
đánh giá tại Báo cáo Môi trường kinh doanh 2020 của Ngân hàng Thế 
giới, ngày 6/1. 

Theo đánh giá tại Báo cáo này, chỉ số khởi sự kinh doanh của Việt Nam 
xếp thứ 115/190 nền kinh tế, giảm 11 bậc so với năm 2018 (xếp thứ 
104/190), với tổng số 8 thủ tục phải thực hiện gồm: đăng ký thành lập 



doanh nghiệp và công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng 
thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; làm dấu doanh nghiệp; thông 
báo mẫu dấu; mở tài khoản ngân hàng, đăng ký mua hóa đơn/sử dụng 
hóa đơn điện tử hoặc tự in hóa đơn; khai thuế môn bài; khai báo lao 
động; đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. 

Theo đó, khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp, người thành lập doanh nghiệp mặc dù đã thực hiện trực tuyến 
nhưng vẫn tiếp tục phải nộp hồ sơ giấy tới cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Luật Doanh nghiệp 2014 đã quy định “mở” cho doanh nghiệp trong việc 
có quyền tự quyết định số lượng, hình thức và nội dung con dấu. Tuy 
nhiên, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện thông báo mẫu con dấu cho cơ 
quan đăng ký kinh doanh. 

Kết quả giải quyết của thủ tục này và giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp trở thành thành phần hồ sơ bắt buộc mà các ngân hàng thương 
mại yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp khi đăng ký mở tài khoản. 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp; cơ sở dữ liệu về bảo hiểm xã 
hội; thông tin, dữ liệu về lao động;... chưa được kết nối, tích hợp, chia sẻ 
với nhau. Thực trạng trên dẫn đến yêu cầu cung cấp thông tin của các cơ 
quan quản lý vẫn còn trùng lặp, rời rạc, chưa cắt giảm được các thủ tục 
doanh nghiệp phải thực hiện. 

Các thông tin về lao động của doanh nghiệp do cơ quan lao động quản lý 
không được chia sẻ, kết nối với cơ quan quản lý về bảo hiểm. Do đó, việc 
quản lý tình hình sử dụng lao động và việc tuân thủ quy định về đóng, nộp 
bảo hiểm xã hội cho người lao động còn cát cứ. 

Nhắc lại yêu cầu, tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc 
quyết liệt cải cách, đặc biệt là về môi trường kinh doanh, nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, theo xếp 
hạng mới nhất của Ngân hàng Thế giới, môi trường kinh doanh của Việt 
Nam tuy có tăng điểm nhưng lại tụt 1 hạng, xếp 70 thế giới và thứ 5 trong 
ASEAN. 

Trong đó, chỉ số khởi sự kinh doanh của Việt Nam giảm 11 bậc so với 
năm 2018. Nghị quyết 02 năm 2020 của Chính phủ đặt mục tiêu nâng xếp 
hạng chỉ số này lên 10 - 15 bậc ngay trong năm nay. 

“Từng bộ thì cải cách tốt nhưng liên bộ thì chưa tốt, còn tình trạng cát cứ, 
từ đó đặt ra vấn đề liên thông, kết nối, chuyển từ thủ tục giấy sang điện 
tử", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng phát biểu. 

Bà Lan Anh, đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết, một trong 
những khuyến nghị lớn nhất đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới đưa 
ra trong chuyến nghiên cứu về báo cáo môi trường kinh doanh vào tháng 
12/2019 là việc tích hợp các thủ tục vào trong một cổng thông tin, thay vì 
doanh nghiệp phải đi lại và làm việc với từng cơ quan riêng lẻ. Nếu tích 



hợp được cả các bước về đăng ký lao động, đăng ký bảo hiểm xã hội 
cùng với cổng thông tin về cấp mã số thuế và đăng ký doanh nghiệp sẽ là 
bước cải cách rất lớn. 

Quan điểm của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) 
cho thấy, hiện nay đã thực hiện việc liên thông cấp mã số doanh nghiệp 
và mã số thuế, cần tiếp tục liên thông cấp mã số bảo hiểm, đăng ký tài 
khoản ngân hàng cho doanh nghiệp. 

Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan đề nghị Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và cơ 
quan có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện, hoàn thành trước 
ngày 20/2/2020. 

Ông cũng đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chủ trì thực hiện liên thông, 
tích hợp thủ tục khai báo lao động với thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, thất nghiệp; thông báo tăng, giảm lao động; bỏ quy định 
báo cáo 6 tháng và hàng năm về tình hình thay đổi về lao động. 
 
Đại diện các bộ bày tỏ ủng việc việc liên thông, tích hợp dữ liệu. Riêng đại 
diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giải  thích rằng việc khai báo 
lao động không phải là một thủ tục như nhận định của Ngân hàng Thế 
giới, mà doanh nghiệp chỉ phải gửi một báo cáo tới cơ quan quản lý lao 
động. 
 
Không đồng tình với giải thích này, nêu rõ thực tế Ngân hàng Thế giới 
vẫn coi đây là một thủ tục, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thẳng thắn, “các ông 
nói là không phiền hà, nhưng ở địa phương, họ kiểm tra mà không đúng, 
như sử dụng nhiều hơn số lao động đã đăng ký, thì doanh nghiệp khổ 
lắm”. 

Ông chỉ ra rằng biểu mẫu Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH (về hướng dẫn 
thực hiện một số điều của Nghị định số 23/2014/NĐ-CP quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm) quá phức tạp, 
không chỉ là đăng ký số lao động. Biểu mẫu này yêu cầu doanh nghiệp 
khai  trình sử dụng lao động ngay khi bắt đầu hoạt động, sáu tháng, một 
năm lại báo cáo một lần, giữa kỳ lại phải báo cáo tình hình thay đổi lao 
động… 
 
“Như này thì doanh nghiệp kêu suốt ngày làm báo cáo, phòng tổng hợp 
của doanh nghiệp làm không xuể, làm cả đêm không xong là đúng rồi”, 
“sinh ra nhiều thủ tục là không ổn”, Bộ trưởng nói. Ông đặt vấn đề liệu có 
cắt giảm được thủ tục này không và đề nghị xem lại Thông tư 23 về vấn 
đề này. 

Nghe đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giải thích sắp tới sẽ 
thay đổi, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, tới đây sẽ có mẫu biểu chung 
để triển khai, bên dưới chỉ việc áp vào luôn, không phải sinh thêm quy 



định. 
 
Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thì cho rằng, về 
khai trình lao động, lẽ ra phải kiến nghị sửa đổi thủ tục này ngay trong 
quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động. Hiện Bộ luật sửa đổi vẫn giữ nguyên 
quy định này, là vấn đề doanh nghiệp kêu nhiều, rất vướng. 

Tờ khai rất phức tạp, nếu doanh nghiệp chưa hoạt động thì không thể có 
lao động nào để đăng ký, không thể có hợp đồng, thông tin nào để tích 
hợp được. Vì vậy, cải thiện việc tích hợp khai trình lao động vào phần 
đăng ký kinh doanh trong quý I/2020 là không khả thi, phải sửa Thông tư 
23 sớm nhất có thể. 

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng đồng tình rằng sẽ coi 
việc khai báo này là một thành phần hồ sơ ngay từ khi đăng ký kinh 
doanh. Người thành lập doanh nghiệp sẽ cung cấp thông tin cho cơ quan 
đăng ký kinh doanh, không phải cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý 
lao động nữa. Các cơ quan và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đồng ý sẽ 
tích hợp thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội vào thủ tục đăng ký kinh doanh. 
 
Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh cần phải cụ thể 
hóa yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng về cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách mạnh mẽ hơn và thực chất, tinh 
thần là thay đổi những gì phức tạp, đưa mẫu chuẩn tích hợp lên dịch vụ 
công và doanh nghiệp chỉ cần làm theo mẫu đã ban hành. 

Cùng với đó đẩy mạnh hóa đơn điện tử, thanh toán điện tử, đăng nhập 
một lần, liên thông kết nối, quyết tâm cùng các cơ quan nỗ lực giảm số 
thủ tục khởi sự kinh doanh từ 8 thủ tục xuống còn 4 thủ tục, tích hợp thủ 
tục, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp./. 

Nguồn: https://bnews.vn/bo-truong-mai-tien-dung-sinh-ra-nhieu-thu-tuc-la-
khong-on/144399.html  

 

3. “Cách mạng” thể chế 
Sách Trắng Việt Nam 2019 đã công bố, khu vực kinh tế tư nhân 
(KTTN) trong nước đang tạo ra khoảng 42% GDP, 30% thu ngân sách 
Nhà nước. 

Khối tư nhân cũng đang thu hút khoảng 85% lực lượng lao động cả nước. 
Nhưng để khối kinh tế này đổi mới, việc đầu tiên phải “cách mạng” thể 
chế.  



 

Sân bay Vân Đồn là sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam do Tập đoàn 
Sun Group đầu tư đi vào khai thác chỉ sau 30 tháng thi công. 

Cải cách thể chế kinh tế là việc thiết lập, bổ sung và thay đổi hệ thống các 
quy tắc, luật lệ, trước hết là các quy tắc, luật lệ chính thức để thực hiện 
các cải cách kinh tế, thúc đẩy quá trình chuyển đổi nền kinh tế nước ta 
sang kinh tế thị trường đầy đủ và hiện đại. 

Thay đổi từ bộ máy quản lý 

Thời gian dài vừa qua, Việt Nam mới chỉ chú trọng cải cách thủ tục hành 
chính, cắt bỏ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh... Tuy 
nhiên, đây chỉ là phần ngọn của vấn đề. 

Nhiều khi chúng ta lặp lại khuyến nghị, nhưng nói nhiều mà không ai làm, 
chúng tôi luôn đưa khuyến nghị mới. Nhiều khuyến nghị từ 10 đến 15 
năm trước đã nêu ra nhưng không giải quyết đến nay vẫn khuyến nghị 
đó. Nghị quyết ra đời nhưng thực hiện lại dậm chân một chỗ, không thay 
đổi, quay quay lại về chỗ cũ. 

Cải cách của Việt Nam chỉ có thị trường, thị trường và thị trường. Tại sao 
lại vậy? Tại vì ở Việt Nam, mọi thứ đang đè nén thị trường, thế thì ta phải 
đẩy nó, phải thị trường, thị trường, thị trường hơn nữa. 

Cải cách kinh tế phải gắn liền với thể chế hành chính công và bộ máy 
quản lý. Thời gian dài vừa qua, chúng ta chỉ chú trọng cải cách thủ tục 
hành chính, cắt bỏ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh... Tuy nhiên, đây chỉ là phần ngọn của vấn đề. 



Nếu điểm lại chính sách, Nghị quyết ban hành, chúng ta rất nhiều, đầy đủ 
nhưng tại sao không tạo bước ngoặt về thể chế ? Trách nhiệm giải trình 
tại ai? Nếu chúng ta tiếp tục ra chính sách mà không làm thì 10 năm nữa 
cũng không làm được. 

Đột phá tư duy 

Bên cạnh đó, đột phá về thể chế là những thay đổi đủ lớn, đủ nhanh, đủ 
mạnh về thể chế, tháo bỏ được các nút thắt thể chế, tạo ra bước tiến 
nhảy vọt của quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường đầy đủ, hiện 
đại. "Như vậy, cải cách thể chế và đột phá thể chế là thay đổi nội dung, 
không phải chỉ thay đổi hình thức, thay đổi trình tự, thủ tục. 

Thay đổi tư duy trong bộ máy hành chính là một nội dung quan trọng của 
cải cách thể chế. Cách thức làm luật của ta, Việt Nam thường phải có luật 
rồi mới cho làm, hạn chế sức sáng tạo. Trong khi, ở các nước phát triển, 
người ta đánh giá cao và khuyến khích startup, các ý tưởng. Các bạn trẻ 
cứ làm, luật chỉ là phương thức tạo hành lang pháp lý. Chỉ có bằng cách 
này, Việt Nam mới nhanh bắt kịp thế giới. Chúng ta biết hiện tính thích 
nghi và phản ứng nhanh của hệ thống chính sách là rất chậm. Kết quả là 
mình luôn thụ động và co lại. Thể chế không khuyến khích cách làm mới 
thì sẽ đẩy người tài đi, vuột mất cơ hội và chúng ta còn tụt hậu dài vì thế 
giới đang thay đổi rất nhanh. 

Và vì thế, nếu chỉ loay hoay bỏ mấy điều kiện kinh doanh, cải cách hành 
chính thì không thể mở rộng được quy mô thị trường, không thay đổi cơ 
chế phân bổ nguồn lực để tạo ra động lực tăng trưởng, thúc đẩy nền kinh 
tế bứt phá. 

Vì vậy, đây phải là những trở ngại phải được tháo gỡ để nền kinh tế tiếp 
tục tăng tốc trong tương lai. 

TS Nguyễn Đình Cung - Nguyên Viện trưởng Viện QLKT Tư 

Nguồn: https://enternews.vn/cach-mang-the-che-164302.html 

 

4. Khó như mua nhà ở xã hội  
Ngoài nguồn cung khan hiếm, thì việc mở bán thiếu minh bạch của 
một số dự án nhà ở xã hội là lý do khiến nhiều đối tượng thuộc diện 
được mua nhà ở xã hội không thể tiếp cận được thông tin để đăng 
ký.  

Nhu cầu lớn 

Theo tính toán của Bộ Xây dựng, đến năm 2020, cả nước có hơn 1,7 
triệu người khó khăn về nhà ở và 1,7 triệu công nhân có nhu cầu ổn định 



chỗ ở. Để đáp ứng nhu cầu nhà ở này, cần phải xây dựng khoảng 
700.000 căn hộ. 

Riêng tại địa bàn TP.HCM, theo Sở Xây dựng TP.HCM, có khoảng 
476.158 hộ chưa có nhà ở hoặc đang sống chung với cha mẹ, người thân 
(chiếm tỷ lệ 23,46% tổng số hộ). Còn theo một khảo sát khác của Viện 
Nghiên cứu phát triển TP.HCM, có khoảng 81.000 hộ gia đình, cá nhân 
có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội giai đoạn 2016 - 2020. 
Trong các đối tượng khảo sát, có đến 65 - 94% có nhu cầu thuê mua 
(mua trả góp dài hạn) nhà ở xã hội. 

Báo cáo của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cũng cho thấy tình 
trạng tượng tự. Người có thu nhập thấp đô thị chiếm khoảng hơn 50% 
dân số, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, công nhân, lao 
động, người nhập cư. Hầu hết các đối tượng này đều có nhu cầu nhà ở 
thương mại vừa túi tiền, nhà ở xã hội, nhà cho thuê giá rẻ, nhất là loại căn 
hộ 1 - 2 phòng ngủ, giá bán khoảng trên dưới 1 tỷ đồng/căn và được trả 
góp tối thiểu 15 năm. 

Ông Đỗ Viết Chiến, Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam 
(VNREA) cho biết, nhu cầu nhà ở của người dân thuộc phân khúc trung, 
cao cấp có giá từ 25 triệu đồng/m2 trở lên chỉ chiếm 20 - 30% nhu cầu thị 
trường và tập trung chủ yếu ở các đô thị lớn. Trong khi đó, nhu cầu về 
nhà ở xã hội, nhà ở bình dân có mức giá dưới 25 triệu đồng/m2 chiếm 
đến 70 - 80%, nhưng nguồn cung lại đang rất thiếu. 

Ở góc độ khác, theo khảo sát và tìm hiểu thực tế của phóng viên Báo Đầu 
tư Bất động sản tại một số khu công nghiệp lớn trên địa bàn Hà Nội, Bắc 
Ninh, Thái Nguyên cho thấy, 100% công nhân ngoại tỉnh đều mong muốn 
được thuê, mua nhà ở xã hội có sự hỗ trợ của Nhà nước để tiết giảm chi 
phí, ổn định cuộc sống. 

Chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư Bất động sản, anh Lê Quang Dương 
(quê Thanh Hóa) hiện đang làm việc tại Khu công nghiệp Phổ Yên (Thái 
Nguyên) cho biết, cả hai vợ chồng đều làm việc cho Công ty TNHH 
Samsung Electronics Việt Nam, với mức lương của cả hai vợ chồng được 
18 triệu đồng/tháng. Đã nhiều lần tìm hiểu, nhưng anh chị chưa mua 
được chung cư dành cho người có thu nhập thấp. 

Khó tiếp cận 

Anh Lê Tiến Trường (quê Thái Bình) đã hơn chục năm làm công nhân ở 
Hà Nội và thuộc đối tượng thu nhập thấp được mua nhà ở xã hội, nhưng 
sau nhiều lần tìm hiểu, anh vẫn chưa mua được nhà ở xã hội. 

“Hiện gia đình tôi đang tìm hiểu dự án nhà ở xã hội IEC Thanh Trì, nhưng 
cũng không biết thế nào. Bởi thấy nhiều thông tin rao bán trên các trang 
tin về bất động sản theo kiểu môi giới. Tôi cũng được người bạn từng 



mua dự án nhà ở xã hội Thanh Hà cảnh báo là nếu không có quan hệ thì 
khó lắm, có nộp được hồ sơ cũng chưa biết thế nào”, anh Trường chia 
sẻ. 

Về vấn đề này, chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư Bất động sản, luật sư 
Trần Đức Phượng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, theo quy định tại 
Nghị định 100/2015/NĐ-CP, khi chủ đầu tư khởi công dự án nhà ở xã hội, 
phải cung cấp thông tin dự án (thời gian bắt đầu và kết thúc nhận đơn 
đăng ký) để công khai tại trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng và 
đăng trên tờ báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương. 
Trước khi nhận hồ sơ đăng ký, chủ đầu tư báo cáo Sở Xây dựng biết và 
kiểm tra. Thông tin về nhận hồ sơ được công bố công khai tại trang thông 
tin của Sở Xây dựng tối thiểu 30 ngày làm việc kể từ thời điểm bắt đầu 
nhận hồ sơ. 

Tuy nhiên, trên thực tế, những thông tin này vẫn khó tiếp cận đến một số 
nhóm đối tượng trong 10 đối tượng được mua nhà ở xã hội theo quy định 
tại Điều 49, Luật Nhà ở 2014. Chẳng hạn như nhóm người thu nhập thấp, 
hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị (Đối tượng 4); người lao động 
đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp (Đối 
tượng 5); hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, 
phá dỡ nhà ở (Đối tượng 10). Bởi những nhóm đối tượng này có đặc 
điểm có thể tiếp xúc hoặc hiểu về chính sách nhà ở không thuận lợi như 
các nhóm đối tượng khác để nắm bắt được thông tin, không hiểu đầy đủ 
để tham gia… 

Đơn cử, tại dự án chung cư số 35 đường Hồ Học Lãm (TP.HCM), theo 
thông báo kết quả chấm điểm của Sở Xây dựng TP.HCM, Đối tượng 1 
(người có công) có 66 hồ sơ, chiếm 9,46%; đối tượng 4 (người thu nhập 
thấp, hộ nghèo) có 20 hồ sơ, chiếm 2,87%; đối tượng 5 (người lao động), 
có 39 hồ sơ, chiếm 5,59%; đối tượng 6 (sĩ quan, hạ sĩ quan) chiếm 
7,02%; đối tượng 7 (cán bộ, công chức), có 494 hồ sơ, chiếm 70,77%; đối 
tượng 10 (hộ gia đình cá nhân thuộc diện thu hồi đất), chỉ có 13 hồ sơ, 
chiếm 1,86%. 

“Số lượng hồ sơ theo từng nhóm đối tượng có sự chênh lệch khá lớn, dù 
có nhiều lý do, nhưng cũng là những thông tin cần nghiên cứu để hoàn 
thiện chính sách về nhà ở xã hội trong các thủ tục về công bố thông tin để 
các nhóm đối tượng có thể tiếp cận được thông tin. Ngoài ra, cũng cần 
đưa ra chính sách để có sự công bằng giữa các nhóm, vì phương pháp 
chấm điểm cũng tạo ra sự không phù hợp giữa các nhóm đối tượng. Từ 
số lượng hồ sơ theo nhóm, có thể nhìn thấy sự bất bình thường trong 
chính sách”, luật sư Phượng cho hay. 

Là một địa phương giáp ranh Hà Nội, có tỷ lệ công nhận tập trung tại các 
khu công nghiệp lớn, ông Lê Tiến Nam, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh 



Bắc Ninh cho biết, với 16 khu công nghiệp tập trung đã và đang đi vào 
hoạt động, hiện Bắc Ninh thu hút khoảng gần 300.000 lao động, trong đó 
70% là lao động ngoại tỉnh. 

Thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã dành nhiều nguồn lực để xây dựng nhà ở 
xã hội cho công nhân. Tuy nhiên, với số lượng lao động lớn, kéo theo nhu 
cầu về nhà ở tăng cao, các dự án nhà ở xã hội mà Bắc Ninh đã triển khai 
xây dựng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của công nhân đang làm việc 
trên địa bàn. 

Theo nhận định của các chuyên gia, để tháo điểm nghẽn mang tên nhà ở 
cho người thu nhập thấp đô thị hiện nay, cần sự chung tay và sự quyết 
tâm vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị. Chính phủ và các bộ, ngành, 
địa phương cần quyết liệt hơn trong cải cách hành chính; có cơ chế phù 
hợp để tạo quỹ đất sạch; tháo nút thắt về thuế, thời hạn về vay vốn để 
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho người thu nhập 
thấp. Trên cơ sở đó, đưa ra mức giá thuê, mua phù hợp với thu nhập của 
người dân. 

Không chỉ vậy, cần đồng bộ hóa các giải pháp tạo việc làm, ổn định thu 
nhập, hoàn thiện các điều kiện hạ tầng tương ứng… để đảm bảo hiệu 
quả của dự án nhà ở thu nhập thấp. Ngoài ra, sớm chuẩn hóa và đưa ra 
những tiêu chuẩn cụ thể để khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng 
công nghệ hiện đại trong “sản xuất nhà” thay vì “xây nhà” như truyền 
thống, để vừa giảm chi phí xây dựng nhưng lại tăng được số lượng và 
công năng sử dụng nhà. 

Chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư Bất động sản, đại diện Công ty cổ 
phần Đầu tư xây dựng Thiên Lộc cho biết, chính sách nhà ở xã hội, nhà ở 
cho người thu nhập thấp đang được hoàn thiện từng bước. Tuy nhiên, 
vấn đề còn lại là hành động của các cấp, các ngành trong việc hiện thức 
hóa ước mơ sở hữu ngôi nhà cho người thu nhập thấp cần phải được 
làm thực chất hơn, không chung chung, đề xuất. 

“Để có thể phát triển mạnh mẽ nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu thiết thực 
của người dân, thì trước hết phải quan tâm đến việc đáp ứng các điều 
kiện mà doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này mong muốn. Điều này góp 
phần thúc đẩy doanh nghiệp, khiến doanh nghiệp không ngại khổ, ngại 
khó, mạnh dạn đầu tư vào nhà ở xã hội”, vị này nói. 

Ngoài ra, lãnh đạo Công ty Thiên Lộc cũng biết, hiện nhiều chủ đầu tư 
không chấp hành việc dùng 20% quỹ đất trong các dự án nhà ở thương 
mại để xây nhà ở xã hội, mà chọn cách đóng số tiền quỹ tương ứng. Điều 
này làm giảm nguồn cung nhà ở xã hội, vì vậy các địa phương, nhất là Hà 
Nộ và TP.HCM phải bắt buộc các dự án đó phải xây nhà ở xã hội, nếu 
anh không xây được thì chuyển nhà đầu tư khác. Có như vậy mới tăng 



thêm sản phẩm nhà cho người thu nhập thấp, người dân mới tiếp cận 
hoàn toàn được chính sách của Nhà nước. 

Nguồn: https://dautubds.baodautu.vn/kho-nhu-mua-nha-o-xa-hoi-
d114047.html 

 

5. Đảm bảo an toàn, an ninh theo cấp độ dữ liệu Hệ 
thống thông tin báo cáo Chính phủ 
 “Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng), Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ 
Công an và cơ quan chức năng phối hợp Tập đoàn VNPT bảo đảm 
an toàn, an ninh theo cấp độ; chú trọng phương án bảo mật, tạo 
“bức tường”, “chìa khóa” để giữ toàn bộ các dữ liệu mật, thiết kế an 
ninh cho Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; hướng tới hệ thống 
đạt chuẩn quốc tế, chủ động về dữ liệu và phần mềm”.  

Đây là khẳng định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai 
Tiến Dũng tại cuộc họp tổ công tác xây dựng, triển khai hệ thống thông tin 
báo cáo quốc gia chiều 3/1. 

Liên quan đến tình hình triển khai hệ thống báo cáo Chính phủ kết nối với 
hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, Cục trưởng 
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan cho biết: Vừa qua, Văn 
phòng Chính phủ, Sáng kiến Việt Nam phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ chỉ 
số kinh tế - xã hội phục vụ mục tiêu quản lý, chỉ đạo điều hành của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ 
chỉ số, các bộ, ngành sẽ tiếp tục chuẩn hóa chế độ báo cáo gắn với các 
chỉ số này để tiếp tục số hóa, triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo 
Chính phủ. 



Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh: Văn 
Điệp/TTXVN 

Các chỉ số này hiển thị tại Bảng hiển thị trực quan tình hình biến động các 
chỉ số; chu kỳ biến động theo kỳ báo cáo, là đầu ra của Trung tâm thông 
tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các 
chỉ số phục vụ kết nối, liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 
của các bộ, ngành, địa phương; đồng thời hiển thị tình hình tiếp nhận hồ 
sơ người dân, doanh nghiệp nộp từ Cổng dịch vụ công, tình hình tiếp 
nhận xử lý từ hệ thống một cửa của các bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương... Các thông tin báo cáo tổng hợp của hệ thống eCabinet, hệ 
thống theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ giao; đặc biệt theo dõi các thông tin trên các mạng xã hội, 
cung cấp dữ liệu mở cho người dân, doanh nghiệp.  

Về xây dựng thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Cục 
Kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với Tập đoàn VNPT xây dựng, 
chuẩn hóa các quy trình tổng thể của hệ thống với 2 báo cáo đã được lựa 
chọn, bao gồm các nghiệp vụ chính: Quy trình báo cáo theo 4 cấp hành 
chính từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh đến bộ, ngành và cuối cùng báo cáo 
lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; quy trình liên thông các chế độ báo 
cáo; quy trình chia sẻ dữ liệu báo cáo... 



Bên cạnh đó, Tập đoàn VNPT đã hoành thành các chức năng cơ bản của 
hệ thống đã thiết kế và hoàn thiện Bảng hiển thị trực quan bộ chỉ số kinh 
tế - xã hội phiên bản 2.0; bố trí các máy chủ, cài đặt hệ thống thông tin 
báo cáo Chính phủ phục vụ thử nghiệm kết nối, liên thông với các hệ 
thống thông tin báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương; chuẩn bị hạ tầng 
phần cứng hỗ trợ cài đặt và triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin báo 
cáo cho các bộ, ngành, địa phương… 

Tập đoàn VNPT đã kiểm tra an toàn, an ninh nội bộ; dự thảo tài liệu hồ sơ 
yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh theo cấp độ, đồng thời thiết kế bộ thư 
viện giao diện đáp trình ứng dụng (API) phục vụ kết nối, liên thông các hệ 
thống báo cáo của các bộ, ngành, địa phương đến hệ thống thông tin báo 
cáo Chính phủ. Tập đoàn VNPT phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông 
xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu trúc, định dạng 
dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống 
thông tin báo cáo. 

Sớm hoàn chỉnh hệ thống báo cáo Chính phủ 

Trong quá trình thực hiện, Cục trưởng Ngô Hải Phan cho biết: Vẫn còn 
một số khó khăn, vướng mắc như ban hành Thông tư quy định chế độ 
báo cáo định kỳ của các bộ, ngành chậm tiến độ. Bên cạnh đó, các bộ 
chưa xây dựng hệ thống thông tin báo cáo dùng chung, rất ít chế độ báo 
cáo thực hiện qua hệ thống phần mềm, lúng túng trong việc lựa chọn chế 
độ báo cáo; khó khăn, vướng mắc trong việc bố trí kinh phí triển khai thực 
hiện. Trong khi đó, Tập đoàn VNPT mới nghiên cứu, khảo sát sơ bộ, 
chưa đưa ra được phương án chi tiết thiết kế trung tâm chỉ đạo, điều 
hành. 

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, tính đến ngày 
31/12/2019 với 8 nhóm dịch vụ, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã nhận 
được sự hưởng ứng, đánh giá tích cực từ dư luận, mang lại lợi ích chung, 
thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. “Do đó, Tổ công tác, Ban Chỉ 
đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Tổ tư vấn Ban chỉ đạo xây dựng Chính 
phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ cần quyết tâm triển khai, sớm hoàn 
thiện Trung tâm báo cáo quốc gia. Đây sẽ là nơi kết nối các trung tâm báo 
cáo các bộ, ngành, địa phương, tạo thành hệ thống báo cáo quốc gia 
chuẩn mực, chính xác theo thông lệ quốc tế; hỗ trợ công tác điều hành, 
chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như các bộ, ngành, 
địa phương trong việc kết nối, chia sẻ các dữ liệu”, Bộ trưởng Mai Tiến 
Dũng cho biết. 

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 hướng đến việc nâng cao năng 
lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách thực chất vấn đề thủ tục hành 
chính và khẳng định vai trò quan trọng của Trung tâm báo cáo quốc gia, 
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chú trọng nhiệm vụ: Xây dựng quy chế cập 



nhật, khai thác, quản lý Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ để có quy 
định khung; chuẩn hóa dữ liệu báo cáo, xây dựng hướng dẫn kết nối giữa 
Hệ thống báo cáo Chính phủ và Hệ thống báo cáo của các bộ, các địa 
phương. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị sớm hoàn chỉnh hệ thống báo cáo 
Chính phủ, hệ thống báo cáo của 8 bộ và 5 địa phương, Tập đoàn VNPT 
làm việc với các bộ, ngành, địa phương triển khai phần mềm liên thông, 
nếu cơ sở đã chuẩn hóa triển khai kết nối, thực hiện đúng tiến độ; hoàn 
thiện hệ thống nền tảng. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đặt mục tiêu đến ngày 30/3/2020 hoàn thành 
kết nối hệ thống báo cáo của 8 bộ và 5 địa phương. “Đặc biệt, ngay từ 
tháng 2/2020, đề nghị Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng), Bộ Thông tin và 
Truyền thông, Bộ Công an và cơ quan chức năng phối hợp Tập đoàn 
VNPT bảo đảm an toàn, an ninh theo cấp độ; chú trọng phương án bảo 
mật, tạo "bức tường", "chìa khóa" để giữ toàn bộ các dữ liệu mật, thiết kế 
an ninh cho Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; hướng tới Hệ thống 
thông tin báo cáo Chính phủ đạt chuẩn quốc tế, chủ động về dữ liệu và 
phần mềm”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh. 

Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/dam-bao-an-toan-an-ninh-theo-cap-do-
du-lieu-he-thong-thong-tin-bao-cao-chinh-phu-20200103200251485.htm 

 

6. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 4 ngành bảo hiểm 
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh thực hiện 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và các dịch vụ 
công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam với các ngành liên quan". 

Mục tiêu cụ thể của Đề án là đẩy mạnh thanh toán điện tử (đặc biệt là 
phương thức thanh toán mà số đông người dân có thể tiếp cận sử dụng) 
và các điều kiện đảm bảo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 
Phấn đấu đến hết năm 2020 số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của 
ngành bảo hiểm đạt tối thiểu 70%; năm 2021 số dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 4 đạt tối thiểu 85% và 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp 
bảo hiểm xã hội, mai táng phí, tử tuất... sử dụng phương tiện thanh toán 
không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị; triển khai giao dịch điện tử đối với 
cá nhân, tổ chức trên các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm thất nghiệp. 



 

Ảnh minh họa 

Đến năm 2020 cơ bản hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ 
liệu điện tử về quản lý bảo hiểm xã hội trong phạm vi cả nước và tạo lập 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm (bao gồm các dữ liệu về Bảo hiểm y 
tế và y tế) đảm bảo các quy định kỹ thuật và quy định của pháp luật; trên 
cơ sở đó cung cấp các dịch vụ dữ liệu để kết nối, chia sẻ một cách rộng 
rãi và chuẩn hóa với hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương và 
các đơn vị liên quan, đảm bảo yêu cầu khai thác dữ liệu phục vụ cải cách, 
đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy đinh;... 

Một trong các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Đề án là đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin và kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu của các 
bộ, ngành; đẩy mạnh thanh toán điện tử và đảm bảo các điều kiện để 
thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền và các giải pháp vận động, khuyến 
khích người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhận lương hưu, trợ 
cấp bảo hiểm xã hội, thanh toán viện phí, các dịch vụ y tế, giáo dục qua 
các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

Triển khai các giải pháp bảo đảm điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ 
thông tin; triển khai giao dịch điện tử đối với cá nhân, tổ chức trên các lĩnh 
vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bằng nhiều 



phương tiện trực tuyến khác nhau như Cổng thông tin điện tử, ứng dụng 
trên thiết bị thông minh; qua hệ thống tin nhắn đa phương tiện...; triển 
khai các dịch vụ công trực tuyến theo từng thủ tục hành chính; từng bước 
thực hiện thanh toán điện tử bắt buộc. 

Hoàn thiện Hệ thống thu nộp, chi trả bảo hiểm xã hội điện tử trên nền 
tảng áp dụng phương thức thanh toán điện tử trực tuyến công nghệ tiên 
tiến, hiện đại theo hướng tự động hóa, đa dạng hóa các hình thức thanh 
toán để phục vụ tổ chức, cá nhân sử dụng phương thức thanh toán 
không dùng tiền mặt trong thu nộp và chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế, thanh toán dịch vụ y tế. 

Hoàn thiện Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy 
định hiện hành; kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công 
quốc gia. 

Đẩy mạnh xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, trong đó, xây 
dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm theo quy định; kết nối, 
cung cấp, khai thác cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương với Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, trong đó ưu tiên kết nối chia sẻ dữ liệu 
trong lĩnh vực y tế, lao động, thương binh và xã hội, thuế, tài chính, ngân 
hàng. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-
tuong-Chinh-phu/Day-manh-thuc-hien-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-4-
nganh-bao-hiem/384199.vgp 

 

7. Người dân TP.HCM 'than phiền' thủ tục hành chính 
Thái độ của công chức tại TP.HCM trong quá trình cung cấp dịch vụ 
hành chính công chưa phù hợp với chuẩn mực của môi trường làm 
việc. 



 

Ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cũng chỉ ra, thái độ 
của một số công chức trong quá trình cung cấp DVHCC chưa phù hợp với 

chuẩn mực của môi trường làm việc 

Sáng 3.1, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP.HCM tổ chức hội 
nghị báo cáo kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức đối 
với công tác cải cách hành chính trên địa bàn TP.HCM năm 2019. 

Theo đó, trong năm 2019, các điều tra viên (ĐTV) Công ty RTA và các 
ĐTV là cán bộ mặt trận tại phường, xã, thị trấn đã trực tiếp thực hiện tổng 
cộng 28.274 cuộc gọi và gặp trực tiếp 2.260 người dân. Các ĐTV đã hoàn 
thành 12.459 cuộc phỏng vấn thành công, trong đó 3.965 phỏng vấn dành 
cho 16 cơ quan sở ngành; 6.340 phỏng vấn dành cho 24 cơ quan quận 
huyện và 2.217 phỏng vấn dành cho 105 cơ quan phường, xã, thị trấn.  

Bên cạnh các báo cáo thể hiện mức độ hài lòng của người dân, hội nghị 
nhận thấy còn tồn đọng các trường hợp người dân và doanh nghiệp 
không hài lòng, chủ yếu liên quan đến thủ tục hành chính chưa thật sự 
tinh gọn; chuyên môn của cán bộ, công chức chưa cao; cơ sở vật chất 
nơi đón tiếp dân chưa tốt... khiến người dân không hài lòng. Người dân 
góp ý với các sở, ngành, các đơn vị hành chính cần đơn giản hóa thủ tục 
hành chính; mở rộng các hình thức để người dân dễ dàng tiếp cận dịch 
vụ hành chính công (DVHCC) và rút ngắn thời gian giải quyết hành chính 
cho người dân.  

Riêng đối với tình hình khó khăn của các đơn vị hành chính, ông Trần 
Lưu Quang, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cũng chỉ ra, hiện nay vấn đề 
hướng dẫn làm thủ tục còn nhiều rắc rối, người dân khó hiểu, khó thực 



hiện; thái độ của một số công chức trong quá trình cung cấp DVHCC 
chưa phù hợp với chuẩn mực của môi trường làm việc. Ông Trần Lưu 
Quang đề ra một số nhiệm vụ sẽ thực hiện trong năm 2020, trong đó có 
hướng tới bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, thái độ ứng xử giao tiếp của 
đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là tại phường, xã, thị trấn. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/nguoi-dan-tphcm-than-phien-thu-tuc-
hanh-chinh-1167791.html 

 

 

 

 

 


